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Abstrakt  

 
Svensk titel – Surfplattan i förskolan. Förskollärares syn på surfplattan som 

pedagogiskt verktyg i förskolans verksamhet.  
 

Engelsk titel – The tablet in preschool. Preschool teachers' view of tablet as an 

educational tool in preschool activities.   

 

Syftet med studien är att utifrån ett didaktiskt perspektiv synliggöra sex förskollärares 

uppfattningar om surfplattan som pedagogiskt verktyg i förskolans verksamhet. Utifrån 

syftet har tre frågeställningar konkretiserats vilka fokuserar på vad förskollärare 

uttrycker att surfplattan används till, hur den används samt vilka för- och nackdelar 

förskollärare uttrycker finns med användandet av surfplattan. Studien är av kvalitativ 

ansats där semistrukturerade intervjuer har genomförts med sex förskollärare för att 

besvara syfte och frågeställningar. Den teoretiska utgångspunkten är didaktik vilket 

legat som grund för utformningen av hela arbetet. Resultatet av studien visar att 

förskollärarna uttrycker en generellt positiv inställning till surfplattan som pedagogiskt 

verktyg i förskolan men det finns skillnader i det pedagogiska arbetet med det digitala 

verktyget. Alla förskollärarna använde sig av informationssökning och pedagogisk 

dokumentation i undervisningen. Majoriteten använde också film och pedagogiska spel 

men det urskildes ett visst motstånd kring detta. Några av förskollärarna använde också 

surfplattan för skapande syfte där surfplattan var ett verktyg för undersökande 

tillsammans med barnen. Alla förskollärare poängterade vikten att vara närvarande i 

användandet av surfplattan där samlärande i små grupper var den främsta metoden. 

Några av de för- och nackdelar som synliggjordes i studien var surfplattans 

lättillgänglighet och förmåga att skapa lärande, glädje, beroende och konflikter.  

 

Nyckelord  

 
Surfplatta, didaktik, digitala verktyg, förskola.  
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1 Inledning  
Den digitaliserade utvecklingen har skett snabbt under de senaste åren. Dagens barn blir 

digitalt vana då digitala medier tar plats som en naturlig del redan från att barnen är 

mycket små (Lundgren, Säljö & Liberg, 2014). Statens medieråd har gjort 

undersökningar som kartlägger barns medieanvändning vilket visar en markant ökning 

av användandet på bara några år. År 2016 hade över fyra gånger så många barn i 

åldrarna två till fyra tillgång till egen surfplatta i jämförelse med år 2012. Majoriteten av 

alla barn har idag en surfplatta i hemmet (Statens medieråd, 2017). Surfplattans 

utbredning och lättillgänglighet har gjort att även mycket små barn kan bli aktiva 

digitala konsumenter. Digitaliseringens genomslagskraft i samhället har påverkat så att 

förskolan också fått ta till sig dessa nya tekniker. Dock har inte förskolan hunnit anpassa 

sig lika snabbt vilket gör att många lärare känner sig osäkra inom området (Lundgren, 

Säljö & Liberg, 2014). Hur verksamheten ska bemöta den digitala medians intåg är en 

fråga som det råder delade meningar om. Å ena sidan hävdar Lee (2014) att med hjälp 

av surfplattan kan motivation och engagemang öka bland barnen medan Falloon (2014) 

å andra sidan påstår motsatsen (a.a.). Någonting som också visat sig påverkas på grund 

av digitaliseringen och som får mycket utrymme i forskning, är metoder för läsning. 

Enligt Olsson (2012) finns ett stort samband mellan internets framväxt och försämrade 

kunskaper i läsförståelse. Däremot visar Beschorners och Hutchisons (2013) studie att 

användandet av surfplattor i undervisningen kan skapa möjligheter att utveckla 

skriftspråket. Genom surfplattans lättillgänglighet och funktioner kan allt yngre barn 

samt barn i behov av särskilt stöd utforska skriftspråket på ett enklare sätt (a.a.). Även 

om många studier framför att det kan ske utveckling i ämnesspecifika områden när det 

gäller surfplattan så poängterar många forskare vikten av lärarens deltagande både vid 

förberedelse och under processen (Davidson et al., 2016; Falloon, 2014; Klerfelt, 2007; 

Lee, 2014). Den delade synen på digitala verktyg och dess inverkan på barns lärande 

påverkar med stor sannolikhet förskollärares olika uppfattningar om surfplattans 

användande i förskolan. Detta i sin tur påverkar de didaktiska val förskollärare gör samt 

vilket lärande barn erbjuds, vilket kan skapa problem då Skollagen kap. 1, 9 § 

poängterar att ”utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje skolform 

/…/” (SFS, 2010:800). Studien innefattar intervjuer med sex förskollärare och 

didaktiken är studiens teoretiska utgångspunkt vilket har legat till grund för hela arbetet. 

Didaktik som utgångspunkt skapar en bredare förståelse för hur förskollärares 

uppfattningar om surfplattan påverkar undervisningens innehåll och metod. Syftet med 

studien är att utifrån ett didaktiskt perspektiv synliggöra sex förskollärares uppfattningar 

om surfplattan som pedagogiskt verktyg i förskolans verksamhet. Studien kan på så sätt 

ses som en tillgång för förskollärare där både inspiration och utvecklingsbehov kan 

synliggöras inom ämnet.  
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2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att utifrån ett didaktiskt perspektiv synliggöra sex förskollärares 

uppfattningar om surfplattan som pedagogiskt verktyg i förskolans verksamhet. Utifrån 

detta har tre frågeställningar konkretiserats:  

 

• Vad uttrycker förskollärare att surfplattan som pedagogiskt verktyg används till, 

det vill säga vad är surfplattans innehåll?  

 

• Hur uttrycker förskollärare att surfplattan som pedagogiskt verktyg används, det 

vill säga vilka metoder används vid arbetet med surfplattan?  

 

• Vilka för- och nackdelar uttrycker förskollärare finns med surfplattan som 

pedagogiskt verktyg?  

 

3 Begreppsdefinitioner 
Surfplatta - Surfplatta är valt som begrepp i studien eftersom det benämns i Statens 

medieråd (2017) men kan också kallas för bland annat platta eller läsplatta. En surfplatta 

är enligt Helmersson (2017) en pekdator med avancerade funktioner som används bland 

annat till surfning på internet, spel, film och läsning. Surfplattan har också ett stort 

utbud med applikationsprogram, även kallat appar. Surfplattan går dessutom att koppla 

samman med annan teknik, så som Green screen och Webbägg. Green screen förklaras 

av Karlsson (2017) som en grön bakgrund som går att filma eller ta kort mot. Därefter 

går det att låta surfplattan byta ut det gröna mot ett annat motiv. Brandell (2016) skriver 

om Webbägg och att det finns många olika typer, men huvudtankarna med produkten är 

att fota eller filma olika föremål och sedan förstora upp med hjälp av surfplattan.    

 

Applikationsprogram - Applikationsprogram, applikation eller app betyder programvara 

och det finns idag ett stort utbud för olika syften och ändamål. Det finns exempelvis 

spel och digitala böcker (Gällhagen & Wahlström, 2011). I studiens resultat 

framkommer samtal kring ytterligare applikationsprogram vilka är; QR-läsare, iMovie, 

Stop Motion, Pic Collage, Minecraft och Bornholmsmodellen. Bergman (2017) skriver 

att QR är förkortning av Quick Response och är en avancerad form av streckkod. 

Genom att hämta hem en QR-läsare som applikation går det att med hjälp av digitala 

verktygs kameror skanna QR-koder och få upp bilder eller filmer (a.a.). iMovie i sin tur 

beskrivs som en applikation där filmer kan skapas (iTunes, 2017a) och Stop Motion 

som verktyg för att göra videor utifrån stillbilder (iTunes, 2017.b). Pic Collage är en 

applikation för att skapa fotocollage (Google Play, 2017a) och Minecraft är ett spel som 

handlar om att placera ut block och bygga olika föremål (Google Play, 2017b). Slutligen 

finns en applikation som utgår ifrån Bornholmsmodellen. Bornholmsmodellen är 

kortfattat en metod för att utveckla barns språkliga medvetenhet och i applikationen kan 

barnen lyssna på enskilda språkljud som förstärks med bildsymboler (Appstore, 2017).  

 

Digitala medier - Ordet medier utgår i studien från definitionen ”kanaler för förmedling 

av information och underhållning”. (Nationalencyklopedin, u.å.). Digitala medier 

innefattar sådana kanaler som är digitaliserade; exempelvis radio, TV, dator eller 

surfplatta.  

 

Digitala verktyg - Digitala verktyg används som begrepp i studien då det kan ses som 

digitala medier kopplat till undervisning. Lundgren Öhman (2014:8) förklarar begreppet 

som ”pedagogiska hjälpmedel för att exempelvis kommunicera, integrera, skapa, lära, 
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dokumentera och reflektera.” Studiens fokus är det digitala verktyget surfplattan. 

Användningen av digitala verktyg i förskolan kan en så kallad IKT-pedagog ansvara 

för, någonting som tas upp i studien. Jansson (u.å.) skriver att IKT står för Informations- 

och Kommunikationsteknik och en IKT-pedagog har i uppgift att inspirera, handleda 

och utveckla användandet av digitala verktyg i undervisningen.  

 

4 Bakgrund 
Många vuxna och barn lever idag i ett mediebrus där vi får tillgång till mycket 

information. Barnen föds in i denna digitala värld och är både konsumenter och 

producenter. För pedagoger i förskolan är det därför väsentligt och nödvändigt att förstå 

hur kunskaps- och lärprocesserna påverkas av att samhället blir mer och mer 

digitaliserat (Lundgren Öhman, 2014). Barnen blir digitalt vana eftersom de kommer i 

kontakt med digitala medier mycket tidigt. Digitaliseringen har ändrat och kommer 

fortsätta ändra villkor för lärande och undervisning. Det råder dock delade meningar i 

huruvida den digitala tekniken ska få inträde i undervisningen eller inte. Vissa hävdar 

att digitaliseringen är en resurs medan andra anser att den digitala tekniken överdrivs 

(Lundgren, Säljö & Liberg, 2014). Bakgrundskapitlet i denna studie framför några av 

dessa uppfattningar som framkommit vilket kan tänkas påverka vilka val förskollärare 

gör angående surfplattan. Eftersom studiens syfte är, som tidigare skrivet, att utifrån ett 

didaktiskt perspektiv synliggöra sex förskollärares uppfattningar om surfplattan som 

pedagogiskt verktyg i förskolans verksamhet, utgör bakgrunden en beskrivning om vad 

litteratur kommit fram till angående för- och nackdelar med barns användande av 

surfplattan. Den delade synen på digitala verktyg och dess inverkan på barns lärande 

påverkar med stor sannolikhet förskollärares olika uppfattningar vilket i sin tur påverkar 

vilka didaktiska val förskollärare gör samt vilket lärande barn erbjuds. För en djupare 

förståelse för kopplingen mellan surfplattor och förskolan presenteras dock först en kort 

förklaring av digitaliseringens framväxt samt läroplanens innehåll av digitala verktyg.  

 

4.1 Läroplanen i förhållande till digitala verktyg 

Förskolans läroplan är ett styrdokument som alla förskolor ska förhålla sig till. 

Läroplanen nämner inte att verktyget surfplatta ska ingå i verksamheten men poängterar 

att ”multimedia och informationsteknik kan i förskolan användas såväl i skapande 

processer som i tillämpning” (Skolverket, 2016a:6). Läroplanen förklarar också att 

dagens samhälle innebär ett stort informationsflöde vilket ställer nya krav på att kunna 

kommunicera, söka kunskap och samarbeta.  

 

 Läroplanen tar även upp strävansmål som innefattar både medier och teknik.    

• ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja 

teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar” (Skolverket, 

2016a:10).  

• ”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” 

(Skolverket, 2016a:10).  

 

Läroplanen beskriver vidare förskollärarens och arbetslagets roll i arbetet med teknik: 

• ”Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen 

stimuleras och utmanas i sitt intresse för naturvetenskap och teknik” 

(Skolverket, 2016a:11).  
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• ”Arbetslaget ska utmana barns nyfikenhet och begynnande förståelse för språk 

och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik” 

(Skolverket, 2016a:11).  

 

Läroplanen för förskolan beskriver att multimedia och informationsteknik kan ingå i 

verksamheten vilket inte utger några krav på att det måste ingå. Ordet teknik är ett brett 

begrepp vilket gör att förskolläraren själv kan bestämma i vilken riktning ordet ska 

praktiseras i verksamheten. Förskollärares möjligheter att själva välja i vilken 

utsträckning digitala verktyg kan ingå i verksamheten kommer att minska i och med att 

den reviderade läroplanen träder i kraft år 2018. Ett nytt krav på förskollärares digitala 

kompetens kommer i den reviderade upplagan att skrivas in vilket då förändrar 

förutsättningarna för undervisningen i förskolans verksamhet (Skolverket, 2017).  

 

4.2 Surfplattans utveckling och inträde i förskola och skola 

Digitaliseringen har haft stor framfart i samhället. Under 1980- och 1990-talet skedde 

stora förändringar gällande medier och kommunikationsteknologier. Videobandspelaren 

gav oss i början av 1980-talet möjlighet att välja när vi ville se filmer, mobiltelefonen 

förändrade hur vi kommunicerar med varandra och de första sökmotorerna som 

lanserades på 1990-talet gjorde det möjligt att komma åt information på internet 

(Statens medieråd, 2016). Just surfplattan, som är denna studies fokus, har enligt 

Gunnarson och Lindkvist (2015) viktiga historiska ståndpunkter. År 1888 ansökte 

uppfinnaren Gray om patent för en apparat som läste av skrift från en viss typ av penna, 

vilket döptes till telautograf. Innan själva tanken på en platta föddes handlade det länge 

om olika datorer med pekskärmar. Tekniken som Gray utvecklade fick många 

uppföljare men den första touchskärmen kom 1942. Den moderna formen av surfplattan 

börjar långsamt träda fram. I början av 2000-talet skedde ett stort genombrott och 

surfplattan har sedan dess funnits kvar och utvecklats på marknaden.  

 

Idag föds många barn in i en värld präglat av digitala medier. Statens medieråd (2017) 

har gjort en kartläggning över barns mediaanvändning i hemmet. Undersökningen visar 

att år 2016 hade majoriteten av alla barn i åldrarna noll till åtta år tillgång till en 

surfplatta i hemmet. Surfplattans utbredning och lättillgänglighet har även gjort att de 

allra minsta barnen kan använda sig av den. Undersökningen visar också att surfplattan 

främst användes för att titta på film/TV och lyssna på musik (a.a.). Digitaliseringens 

genomslagskraft i samhället har gjort att de nya teknikerna även har kommit att få en 

betydande roll i förskola och skola. Den digitala tekniken är dock inte utvecklad för 

detta ändamål vilket ställer stora krav på anpassningen till en pedagogisk praktik. 

Diskussionen om detta är möjligt har mötts av både optimister och skeptiker. 

Teknikoptimisterna har sett och ser ofta digitala verktyg som en resurs som kommer 

revolutionera undervisningen medan teknikskeptikerna uttrycker att de digitala 

verktygens betydelse för skolan och undervisningen har överdrivits. Idag handlar dock 

inte frågan om huruvida de digitala medierna ska få tillträde i undervisningen eller ej, 

utan på vilket sätt. Teknikens intåg i förskola och skola har skapat andra förutsättningar 

för vad lärande och undervisning är. Skolan har präglats av en stark tradition av 

katederundervisning och lärande utifrån lärobok. Denna undervisningsmetod har dock 

förändrats, delvis på grund av att informationssamhället växt fram. I ett samhälle där 

information är så pass lättillgänglig är kunskaper om att kunna orientera sig, analysera 

och ställa sig kritiskt till fakta av mer betydande roll. Även om de digitala verktygen 

skapar många nya möjligheter för lärande, för den nya tekniken också med sig problem 

som läraren behöver ta ställning till (Lundgren, Säljö & Liberg, 2014).  
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4.3 Fördelar med digitala verktyg i förskolan  

Enligt Lundgren Öhman (2014) finns det vinster och möjligheter med att använda 

digitala verktyg i den pedagogiska verksamheten. Surfplattans lättillgänglighet, kraftiga 

sökmotorer och stora utbud av funktioner och applikationer gör att lärande kan utmanas 

på andra sätt. I ett projekt där digitala verktyg implementerats i undervisningen visar 

utvärderingar att pedagogernas förhållningssätt blev mer utforskande samt att barnens 

kunskaper inom språk- och skapandeförmåga utvecklades. Det tidiga mötet med digitala 

medier innebär också enligt Wedin (2012) tidigt möte med skriftspråket. Att skriva på 

dator eller surfplatta gör det enklare för barn som har svårt att hålla i en penna och 

forma bokstäver på papper. Det blir också mindre mödosamt att sudda och skriva om. 

Det finns även applikationer som läser upp eller kan översätta det som skrivits vilket 

öppnar dörrarna för att barn som behöver extra stöd och barn med annat modersmål kan 

ta till sig skriftspråket på ett enklare sätt. Lagercrantz (2017) uttrycker fördelar med 

surfplattan och skriver att vissa spel kan träna arbetsminnet och 

uppmärksamhetsförmågan om det finns en anpassning till barnets ålder. Gyllensvärd 

(2015) framför att genom att skapa och utforska tillsammans kan barn och 

förskolepersonal använda surfplattan som komplement för lärande. Enligt författaren 

sker under processen en språklig utmaning som leder till språkutveckling. Surfplattans 

funktioner möjliggör ett fördjupande och vidareutvecklande av olika ämnen där lärande 

redan pågår.   

 

Kjällander (2011) ledde ett forskningsprojekt kallat AppKnappen där barns interaktion 

med surfplattan samt lärares kompetens inom digitala verktyg studerades. I resultatet 

framkom det att surfplattan skapar samarbete mellan barn. Barnen var hjälpsamma och 

stöttade varandra vid användandet av surfplattan. Resultatet visar även att pedagogerna 

tog en mer utforskande roll i arbetet med det digitala verktyget (a.a.). ”Relationen 

mellan vuxna och barn blir horisontell och ibland blir rollerna ombytta – barn och 

vuxna utforskar det digitala gränssnittet tillsammans och lär av varandra” (Kjällander, 

2011:5). Wedin (2012) beskriver att surfplattans funktioner skapar fler möjligheter till 

samarbete bland annat genom olika chattfunktioner, onlinespel och sociala medier. 

Även Lagercrantz (2017) nämner att digitala spel kan vara bra för den sociala förmågan. 

Genom att spela spel på surfplattan tillsammans med sina kompisar lär sig barnet om 

samspel. Enligt Olsson (2015) är surfplattan ett bra verktyg för att främja 

kommunikation. Barnen samspelar med andra och har dialog kring surfplattan. Enligt 

författaren blir surfplattan en tillgång för de yngsta barnen där de digitala verktygen 

öppnar upp för fler sätt att uttrycka sig på.  

 

Digitala medier har även en förmåga att fånga barns intressen. Eftersom dessa tekniker 

ofta når ut till flera sinnen på samma gång skapar det engagemang vilket lärare kan ha 

stor nytta av. Edutaniment kommer från engelskans education och entertainment vilket 

innefattar spel som erbjuder både lärande och underhållning på samma gång 

(Alexandersson, Linderoth & Lindö, 2001). Läroplanen för förskolan förklarar också att 

verksamheten ska främja det lustfyllda lärandet (Skolverket, 2016a) vilket dessa spel 

med namnet att döma strävar mot. Kyrk Seger (2014) beskriver att detta kan vara 

användbart men understryker också vikten av lärarens närvaro vid användandet av 

digitala spel i undervisande syfte.  

 

4.4 Nackdelar med digitala verktyg i förskolan  

Även om Lagercrantz (2017) tar upp vissa positiva effekter med användandet av digitala 

medier ser han också en hel del negativt med användandet. Han skriver att ”Barn som 
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tittar för mycket på skärmar kan få problem med uppmärksamhet, sömn, vikt och socialt 

beteende” (Lagercrantz, 2017:2). Han hävdar att det blir problematiskt om skärmtiden 

går ut över barnets lek, läsning och sociala samvaro. Konsten att läsa och skriva är inte 

medfött och det måste tränas aktivt för att kunna utvecklas. Detta går inte att ersättas 

genom att skriva med hjälp av en surfplatta. Wedin (2012) förklarar att i och med 

digitaliseringens framväxt har nya metoder för att läsa växt fram. Vid skärmläsande har 

det visat sig vara vanligare att människan läser mycket kortare texter. På internet finns 

det så mycket information vilket gör att scrollande och surfande blir en naturlig 

handling och på så sätt minskar djupläsningen vilket kan vara en förklaring till den 

försämrade läsförståelsen (a.a.).  

 

Gällhagen och Wahlström (2011) skriver att surfplattan aldrig får bli en ersättning för 

någonting annat utan måste användas som ett komplement. Lundgren Öhman (2014) 

påpekar också att barnens intresse för surfplattor har visat sig vara stort vilket har gjort 

att pedagoger observerat minskat intresse för annan lek. Författaren beskriver att 

pedagoger erfarit ”att intresse för bygglek har minskat och att en tidigare lekande 

barngrupp helt plötsligt är uppslukad av lärplattan” (2014:21). Det finns också en risk 

att barnen inte kan utveckla samma empatiska förmåga som när de fysiskt leker med 

sina kompisar. Om kommunikation främst sker med en dator som inte uttrycker känslor, 

kan denna utveckling tänkas störas. ”Våldsspel trubbar av den empatiska förmågan och 

är direkt olämpliga för barn” skriver Lagercrantz (2017:5). Applikationer och 

internetsidor är många gånger dessutom vinstdrivande vilket gör att det finns risker vid 

användandet av surfplattan. Vid begreppsbildningen ”pedagogiska appar” tenderar det 

också att lärande tas för givet (Nielsen, 2014). Stigsdotter (2014) förklarar att 

surfplattan med dess program inte är pedagogiska i sig själva även fast producenterna 

marknadsför sig som detta. Wedin (2012) poängterar också att många spel är utformade 

från ett behavioristiskt synsätt där belöningssystem och färdighetsträning framställs. 

Vidare förklarar författaren att reklam ständigt är förekommande på både internet och 

applikationer för att påkalla uppmärksamhet.   

 

Digitala verktyg skapar dessutom större utgifter än vad många leksaker gör. Barn 

kommer från familjer med olika resurser och förutsättningar vilket gör att vissa familjer 

har råd med dyr teknik medan andra inte har det. Klyftorna ökar i och med att digitala 

medier är en ekonomisk utgift. Detta gör att barnen kommer till förskolan med olika 

erfarenheter som lärarna måste kunna möta. ”Ett ogenomtänkt användande av 

elektroniska medier i skolan kan ytterligare marginalisera barn som redan är utsatta” 

beskriver Wedin (2012:119). Enligt Skollagen kap. 1, 9 § ska ”utbildningen inom 

skolväsendet vara likvärdig inom varje skolform och inom fritidshemmet oavsett var i 

landet den anordnas” (SFS 2010:800). Läroplanen för förskolan tar också upp att 

förskolan ska vara likvärdig (Skolverket 2016a). En annan problematik i att använda sig 

av surfplattan i förskolan är enligt Wedin (2012) att dagens vuxna inte har växt upp med 

den digitala teknik som råder i det nuvarande samhället. Detta gör att en kunskapsklyfta 

kan skapas mellan den nya och den gamla generationen där den nya generationen 

många gånger har mer kunskaper inom teknik. Den snabba utvecklingen skapar nya 

krav på lärarens roll vilket kan skapa osäkerhet i yrkesrollen (a.a.). Alexandersson, 

Linderoth och Lindö (2001) hävdar att det är väldigt viktigt som lärare i dagens 

samhälle att uppdatera sig, utvecklas och inte vara rädd för förändring (a.a.). Även 

Gyllensvärd (2015) poängterar att det finns krav på de vuxna i förskolan när det gäller 

användandet av surfplattan. Pedagogerna måste känna till hur verktyget kan användas 

på bästa sätt och när den moderna tekniken tillför någonting eller inte. ”I förskolan ska 

lärandet vara lustfyllt och leken ska vara en utgångspunkt för lärandet, barnen ska få 
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utforska, smaka, lukta och känna lärandet – det får tekniken aldrig ta ifrån dem” hävdar 

Gyllensvärd (2015:41).  

 

5 Tidigare forskning  
Syftet med studien är, som tidigare nämnt, att utifrån ett didaktiskt perspektiv 

synliggöra sex förskollärares uppfattningar om surfplattan som pedagogiskt verktyg. 

Det finns generellt sett ganska lite forskning om förskollärares syn på surfplattor i 

förskolan vilket är det studien fokuserar på. En större breddning går att urskilja om 

barns lärande utifrån surfplattan samt hur olika ämnen kan integreras och kommuniceras 

via det digitala verktyget. Eftersom studien vilar på de didaktiska frågorna vad och hur 

samt för- och nackdelar förankrat till surfplattan har tidigare forskning kategoriserats in 

i tre liknande kategorier. Nedan presenteras en forskningsöversikt som visar 

Surfplattans innehåll, Metoder vid användandet av surfplattan och För- och nackdelar 

med användandet av surfplattan. Innehållet och metoderna som redogörs går att tolkas 

både utifrån studiernas forskningsstrategier och resultat. Slutligen följer en 

sammanfattning i tabellform.  

 

5.1 Surfplattans innehåll  

På Nya Zeeland har det utförts en studie som fokuserar på barns lärande via surfplattan. 

Syftet med studien var att undersöka vilka influenser som påverkar inlärningsvägarna 

för barn och vilken effekt dessa får. Studien utfördes under ett halvår i en klass med 18 

femåringar. Det samlades in data genom video- och ljudupptagningar medan barnen 

använde sig av surfplattan. Det innehåll på surfplattan som studerades var ett antal 

applikationsprogram med inriktning på bland annat matematik och problemlösning. 

Resultatet visar av många influenser i applikationer påverkade lärandet. Några faktorer 

som hade betydande effekt var bland annat applikationens design, innehåll och struktur 

(Falloon, 2014). Även i Lees (2014) studie från USA om barns användning av 

surfplattan undersöktes barns lärande med hjälp av matematiska applikationer. Studien 

genomfördes på två förskolor med barngrupper som bestod av 14 till 17 barn mellan 

åldrarna två till fem år. Utöver de två föregående nämnda studierna så har ytterligare en 

undersökning studerat matematiska applikationsprogram. I en forskning från USA 

undersöktes ett program kallat Nästa Generations Förskolematematik (Next Generation 

Preschool Math; NGPM). Syftet med studien var att studera implementeringen av 

NGPM i förskolans verksamhet samt hur detta kan förbättra barns matematiska lärande. 

Programmet NGPM går ut på att integrera traditionella aktiviteter med utvecklad 

lämplig teknik för att stödja lärande. Det designades matematiska spel för surfplattor 

och åtta till tio barn från varje förskola (totalt deltog 169 barn i studien) valdes 

slumpmässigt ut för att testa programmet. För att undersöka hur skillnaden var 

jämfördes de förskolor som genomfört studien med 16 andra förskolor som inte 

genomfört NGPM (Presser, Vahey & Dominguez, 2015:4). 

 

Förutom matematik- och problemlösningsapplikationer som nämns ovan så uttrycker 

Falloon (2014) att ett annat innehåll var applikationer som är utformade för att öka 

barns läskunnighet. Ytterligare en studie som undersökt surfplattans förmåga att 

utveckla barns läsning och språk är Beschorners och Hutchisons (2013). I forskningen 

som genomförts i USA undersöktes hur surfplattan kan användas som verktyg för att 

främja barns språkutveckling. Undersökningsgruppen bestod av två barngrupper i 

åldrarna fyra till fem år, på två skilda förskolor. Data samlades in via observationer och 

dokumentation från barns projekt med surfplattan. Forskarna valde ut 

applikationsprogram som matchade lärarnas mål med undervisningen och dessa 



  
 

11 

applikationer var tänkta att utveckla barnens språk, läsning, skrivning och förmåga att 

lyssna. 

 

Ytterligare ett innehållsområde som urskiljs studeras i tidigare forskning är internet. 

Studien som belyser detta är utförd utifrån ett stort sökprojekt som undersöker 

internetsökning i förskolan och i hemmet. Först gjordes en undersökning hos lärarna för 

att se hur de använde sig av digital teknologi på deras fritid och i förskolan. I andra 

delen av studien filmades nio förskollärare när de tillsammans med barnen använde sig 

av digitala verktyg. Två barn, som var mellan tre och fyra år, valdes ut från varje 

förskola för att vara i fokus. Syftet med studien, som utfördes i Australien, var att 

undersöka några sätt att använda internet på under samspel mellan barn och 

förskollärare. (Davidson, Danby, Given & Thorpe, 2016). Utöver informationssökning 

på internet så hävdar Jahnke och Kumar (2014) att de i deras studie upptäckt att 

surfplattan många gånger även används på andra sätt. Studien är gjord i Danmark och är 

en mindre del av en större undersökning. Det utfördes observationer i fem olika 

klassrum samt intervjuer med dessa lärare. Syftet med studien var att undersöka hur 

lärare använder sig av surfplattor i deras undervisning, till vilket syfte surfplattorna 

används samt vilka förväntningar lärarna hade av användningen av surfplattorna. De 

klasser som deltog i observationerna var en förskoleklass, en andraklass, en sjundeklass, 

en åttondeklass och en niondeklass. Utöver informationssökningen visade resultatet 

också att surfplattan innehöll program för att utveckla elevernas kreativitet, produktion 

och samarbete.  

 

Det har visat sig finnas fler studier som undersökt innehåll på surfplattan som utger sig 

för att främja kreativitet och sociala förmågor. Utöver de matematiska applikationerna 

som nämnts vid Lees (2014) studie var innehållet också applikationsprogram med fokus 

på sociala förmågor med inriktning på regler, ansvar och känslor. Forskare som studerat 

huruvida surfplattor kan främja barns kreativitet är Couse och Chen (2010). De har i sin 

studie undersökt om surfplattan har möjlighet att engagera förskolebarn att rita. Studien 

gjordes i USA och involverade 41 barn i åldrarna tre till sex år där forskarna undersökte 

barnens interaktion med surfplattan med inriktning på skapande och ritande. I studien 

har det används ritapplikationer där barnen kan skapa istället för med vanligt papper och 

penna.   

 

5.2 Metoder vid användandet av surfplattan  

En återkommande metod vid surfplatteanvändning är enligt olika forskare närvarande 

pedagoger. Enligt Lees (2014) studie satt lärare och barn tillsammans med olika 

applikationsprogram vid undersökningen. Även Davidson, et al. (2016) skriver att vid 

bland annat barns användning av internet så visade sig lärarna vara med och interagera 

och vägleda. Klerfelt (2007) har i sin avhandling undersökt hur datorn används i 

förskola, förskoleklass och fritidshem. Forskaren har genomfört en studie i Sverige 

under två års tid där omkring 300 barn och deras pedagoger observerades. Resultatet 

pekar ytterligare en gång på att arbetet med digitala verktyg (vilket kan ses som såväl 

datorer som surfplattor) innefattar närvarande pedagoger. Klerfelt skriver också att 

mycket interaktion mellan barn och lärare sker vid datorn och hon hävdar att närvarande 

pedagoger ett krav för lyckat resultat.  

 

Förutom det faktum att resultatet visar att pedagoger ofta är närvarande vid barns 

användande av surfplattor så nämns även metoder såsom enskilt eller grupperat arbete.  

Vid undersökningen av det matematiska programmet som Presser, Vahey och 

Dominguez (2015) genomförde förs fram att barnen både fick spela själva och 
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tillsammans med andra jämnåriga. Jahnke och Kumar (2014) hävdar också att eleverna i 

deras studie samarbetade och arbetade tillsammans vid interaktionen med surfplattan. 

Dessutom presenterar Beschorner och Huchison (2013) att surfplattan ofta används på 

det sätt där barnen kommunicerar och samarbetar med varandra.   

 

Tidigare har det nämnts att det i Lees (2014) studie framkommit att surfplattan 

användes i en interaktion mellan lärare och barn. Utöver detta skriver forskaren också 

att barnen många gånger gjorde aktiva val under användandet av det digitala verktyget. I 

Walldén Hillströms (2014) avhandling studerades barns användande av surfplattan på 

förskolan. Med en etnografisk metod utfördes en studie i Sverige som följde barns 

användning av surfplattor. Observationerna skedde vid återkommande tillfällen under 

åtta månaders tid och fokus låg på 15 barn mellan tre till fem år. Det förekom också 

intervjuer med fyra förskollärare. Sammanfattningsvis pekar resultatet på att barn ofta är 

kreativa aktörer vid användandet av surfplattan. Även Jahnke och Kumar (2014) har i 

sin studie kommit fram till att eleverna ofta är produktiva och kreativa vid användandet 

av det digitala verktyget. Beschorner och Hutchison (2013) hävdar att vid exempelvis 

skriftspråksövningar på digitala verktyg är barn ofta aktiva och kan variera sina 

inlärningsvägar. De skriver att nya metoder för att lära sig skriva och läsa träder i kraft 

samtidigt som digitaliseringen ökar och genom exempelvis surfplattans tangentbord kan 

barnen skriva på egen hand.  

 

Utöver det som tidigare framträtt angående metoder vid surfplatteanvändning hävdar 

Klerfelt (2007) också att noggrann planering och fortbildning behövs för lärarna. Vidare 

belyser forskaren ”betydelsen av tid för samtal och fortbildning i kombination med 

möjlighet till distansering från arbetet i klassrummet för att läraren ska få tillfälle till 

reflektion och gemensamma ställningstaganden som en förutsättning för förändring i 

den pedagogiska verksamheten” (2007:54). Någonting som Lee (2014) tar upp är att 

förskollärarnas kunskap och skicklighet kring det digitala verktyget är avgörande för 

hur den sedan används. Även Walldén Hillström (2014) skriver fram att 

surfplatteanvändning är förknippat med en hel del utmaningar för pedagogerna och de 

måste planera och fundera noga innan och under användandet för att teknologin ska 

förhålla sig till läroplanen och lokala styrdokument. Falloon (2014) hävdar att lärare bör 

vara kritiska och fundera över vilka applikationer som används och till vilket syfte och 

det krävs individanpassning och lärarnas förberedelser. Forskaren skriver att: ”It also 

flags considerations for teachers embarking on initiatives involving iPads, and suggests 

app developers need to work more closely with teachers to improve the learning value 

of their products” (Falloon, 2014:1). Couse och Chen (2010) poängterar att det visat sig 

att det viktigaste vid användandet av surfplattan är att lärare funderar över hur tekniken 

används.  

 

5.3 För- och nackdelar med användandet av surfplattan  

Det går i tidigare forskning, förutom innehåll och metod förankrat till surfplattan, även 

att urskilja för- och nackdelar med användandet av det digitala verktyget i förskolan. 

Falloon (2014) skriver att resultatet av hans forskning visar på att många 

applikationsprogram inte gav tillräckligt med instruktioner, återkoppling eller 

möjligheter att ta sig vidare. Detta gjorde att engagemanget hos barnen minskade. Lees 

(2014) studie visar däremot på att barns engagemang och motivation snarare ökar med 

hjälp av surfplattan. Anledningen till att resultatet visade detta var att barnen överlag 

upplevde att tiden med det digitala verktyget var roligt. I Couses och Chens studie 

(2010) där de undersökte huruvida en applikation i surfplattan kunde engagera 
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förskolebarn att rita kom forskarna fram till att något fler än hälften av barnen föredrog 

att rita med surfplattan istället för med papper och penna. 

 

Falloon (2014) uttrycker att surfplattan har stor potential gällande enkelhet, 

tillgänglighet, anslutning, utbud och hastighet. Medvetna val av applikationsprogram 

kan skapa goda förutsättningar för lärande. Även Beschorner och Hutchison (2013) 

kommer i sin studie fram till att surfplattans tillgänglighet är till fördel för barnen, här 

med inriktning på språket. Utifrån analysen av den insamlade datan kom forskarna fram 

till att surfplattan tillät en variation av möten med skriftspråket. Barnen kunde skriva på 

många olika sätt och lägga till bilder och effekter på ett annat sätt än i vanlig 

skrivundervisning. Skriftspråket blev mer tillgängligt för alla barn, även för de barn som 

ännu inte kunde skriva ner ord på papper. Även Ruzic-Baf, Strnak och Debeljuh (2016) 

har i sin studie tagit upp digitala verktyg och dess variationsmöjligheter samt 

lättillgänglighet. Forskarna framför att fler och fler små barn har tillgång till bland annat 

surfplattor och har i sin studie undersökt i vilken utsträckning datorspel tenderar att 

skapa beroende hos barn och unga. Studien är utförd hos 123 elever på kroatiska 

högstadier, men forskarna poängterar att datorspel är någonting som är ett populärt 

inslag i alla åldersgruppers vardag.  I resultatet visade det sig att det enbart var 16 elever 

av 123 stycken som inte spelade datorspel medan 35 stycken gjorde detta dagligen. 

Forskarna hävdar att det är mycket viktigt att utbilda föräldrar, barn och lärare för att 

kunna förhindra eller åtminstone känna igen tecken på spelberoende. Forskarna belyser 

att ”Considering the large amount of addictions, one of the new types is the addiction to 

videogames affecting a younger and younger population” (Ruzic-Baf, Strnak & 

Debeljuh, 2016:1). Det är rekommenderat att tala om detta redan när barnen blir 

intresserade av digitala verktyg, både i förskolan och hemma (Ruzic-Baf, Strnak & 

Debeljuh, 2016). 

 

Många av de forskare som har nämnts ser vikten i att förskollärarna är närvarande vid 

användandet av surfplattan i förskolan (Lee, 2014; Davidson, Danby, Given och 

Thorpe, 2016; Klerfelt, 2007). Detta utger i sin tur positiva och negativa konsekvenser. 

Exempelvis så skriver Klerfelt (2007) att många lärare beskriver att de känner sig 

stressade och osäkra i mötet med den nya tekniken. Däremot skriver hon också att 

genom att pedagoger kommunicerar med barnen och visar intresse för vad de säger och 

gör minskar gapet mellan barns mediekultur och utbildningsintuitionen. Walldén 

Hillströms (2014) studie visade bland annat på att ”arbetet med att integrera surfplattor i 

förskoleverksamheten omfattar ett komplext, interaktionellt arbete och är förknippat 

med en hel del utmaningar, både för barn och för pedagoger” (Hillström, 2014:109). 

Precis som skrivet så kan det komplexa arbetet med surfplattan gälla även barnen. 

Couse och Chens (2010) studie om ritapplikationen visade att 75 % av barnen började 

rita med surfplattan efter en introduktion medan de resterande ägnade tiden åt att lära 

sig programmet vilket visar på surfplattans komplexitet.  

 

”Resultatet indikerar att surfplattan tillskrivs en stor betydelse i relation till framförallt 

barns lärande” är någonting som Walldén Hillström (2014:69) också uttrycker i sin 

studie. Precis som tidigare nämnt visar forskning på att applikationsprogram på 

surfplattan många gånger används med inriktning på matematiska, språkliga, kreativa 

och sociala innehåll. Återkommande visar resultaten på en utveckling hos barnen kring 

dessa områden vilket kan ses som fördelaktigt. Exempelvis visade resultatet vid 

implementeringen av den matematiska applikationen NPGM att experimentgruppen 

(NGPM) fick högre poäng i testet än kontrollgruppen. Forskarna uttrycker att ”teachers 

found the materials and activities useful and were able to successfully integrate them in 
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their classrooms to promote mathematics learning” (Presser, Vahey & Dominguez, 

2015:4). Falloon (2014) problematiserar dock användandet av applikationer i förskolan 

och uttrycker att det finns risk för att lärarna utgår ifrån att barn automatiskt tar till sig 

kunskaper med hjälp av olika applikationsprogram. Även Lee (2014) påpekar att 

surfplattor och dess innehåll kan förbättra inlärningsförmågan och barnen kan ta 

kontroll över sitt egna lärande men det måste, som tidigare skrivet, läggas stor vikt i 

kunskap om hur digitala verktygen kan användas på bästa sätt.  

 

5.4 Sammanfattning i tabellform  

Här nedan presenteras en sammanfattning av det som tagits upp under tidigare 

forskning. Vad-frågan syftar till surfplattans innehåll och Hur-frågan till metoder vid 

användandet av surfplattan som visat sig i tidigare studier. Som skrivet så kan innehållet 

och metoderna som redogörs gå att tolka både utifrån studiernas forskningsstrategier 

och resultat Den sista kolumnen innefattar För- och nackdelar med användandet av 

surfplattan:  

 

Artikelns författare  Vad? Hur? För- och nackdelar? 

Falloon (2014)  Matematiks- och 

problemlösningsappar 

 

Läsappar 

Pedagogernas planering Minskar engagemang 

 

Tillgängligt 

 

Ej automatiskt lärande 

Jahnke & Kumar 

(2014)  

Internet  

 

Appar för kreativitet/ 

samarbete 

Grupparbete 

 

Kreativa/ produktiva 

barn  

 

Lee (2014) Matematiksappar 

 

Appar för social förmåga 

Närvarande pedagog 

 

Aktiva barn  

Ökar engagemang 

 

Kräver mycket kunskap 

från lärarna   

Ruzic-Baf, Strnak &  

Debeljuh (2016) 

 

Digitala spel  Tillgängligt  

 

Kan skapa beroende 

Presser, Vahey &  

Dominguez (2015)  

 

Matematikappar  Enskilt arbete 

 

Grupparbete 

Kan ge ökad 

matematikförståelse  

Davidson et al. 

(2016)  

Internet  

 

Närvarande pedagog  

Couse & Chen 

(2010)  

Ritapp 

 

 Påverkar engagemang 

 

Komplext arbete  

Beschorner & 

Hutchison (2013)  

 

Språkappar  Grupparbete  

 

Aktiva barn  

Tillgängligt 

Walldén Hillström 

(2014)  

 

 

Kreativa barn  

 

Pedagogernas planering 

Komplext arbete  

 

Bidrar till lärande  

Klerfelt (2007)   

 

Närvarande pedagog 

 

Pedagogers planering 

Lärarna kan bli 

stressade/osäkra 
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6 Teoretisk utgångspunkt  
Tidigare forskning presenterar innehåll och metoder som visat sig kring arbetet med 

surfplattan. Det framkommer också, precis som i bakgrundskapitlet, för- och nackdelar 

med användning av digitala verktyg i förskolan och skolans kontext. Eftersom forskning 

och litteratur delvis visar olika syn och resultat kring arbetet med surfplattan påverkar 

detta med stor sannolikhet förskollärares uppfattningar om ämnet. Som tidigare nämnt 

antas detta i sin tur påverka vilka val som tas och vilket lärande barn erbjuds. Med detta 

i åtanke utformades studiens samtliga delar med didaktik som utgångspunkt. Syftet med 

studien är att utifrån ett didaktiskt perspektiv synliggöra sex förskollärares uppfattningar 

om surfplattan som pedagogiskt verktyg i förskolans verksamhet. Dessa uppfattningar 

har konkretiserats genom frågeställningarna vad, hur och för- och nackdelar med 

surfplattan i förskolan. Den sista frågeställningen syftar till att ur ett didaktiskt 

perspektiv belysa de för- och nackdelarna förskollärarna uttrycker. Utifrån detta har fler 

didaktiska aspekter kunnat synliggöras så som vad, hur, varför och faktorer som 

påverkar undervisningen. Nedan beskrivs kortfattat didaktikens innebörd, hur detta kan 

kopplas till förskollärares uppfattningar om surfplattan samt en problematisering av den 

valda teoretiska utgångspunkten. Först presenteras dock det vetenskapsteoretiska 

perspektivet fenomenografi som studien också vilar på.  

 

6.1 Fenomenografi  

Studien, som är kvalitativ, ligger närmast det vetenskapsteoretiska perspektivet 

fenomenografi. Huvudtankarna inom detta perspektiv är enligt Kihlström (2007) att ta 

reda på människors olika uppfattningar av ett fenomen. Uppfattningar är olika för olika 

människor och handlar inte om hur det är utan hur det ter sig (a.a.). Genom att använda 

fenomenografi som utgångspunkt i studien var önskan att det skulle upptäckas variation 

i förskollärares uppfattningar kring fenomenet surfplatta samt att respondenternas 

uttalanden skulle gå att tolka och systematiseras under olika kategorier. Det var inte 

frågan om att utgå ifrån en färdig teori i huruvida förskollärarna skulle komma att 

tänkas uttrycka kopplat till de tre frågeställningarna, vilket innebär att studien också är 

induktiv. Kroksmark (2007) skriver att uppfattningar, som studien strävar efter att finna, 

ofta är underförstådda. Det utgör en referensram som ger utlopp för de resonemang som 

dras. Med andra ord syftar studien till att använda den fenomenografiska 

utgångspunkten för att finna och lyfta fram de uppfattningar förskollärarna uttrycker 

kring surfplattan för att sedan föra analys och diskussion kring detta. Det kan vara 

problematiskt att blanda in egna uppfattningar kring surfplattan eftersom det kan riskera 

att det som respondenterna i studien uttrycker blir dömt och värderat. För att hålla sig 

till den fenomenografiska utgångspunkten har detta dock försökt undvikas och 

intervjuarna har hållit sig så neutrala som möjligt. Att människor har olika tankar, 

erfarenheter och känslor för olika fenomen i den pedagogiska verksamheten är 

någonting som väckte intresse och nyfikenhet till att forska vidare på, med inriktning på 

surfplattan.  

 

6.1 Didaktik – innebörd   

Enligt Lundgren (2014) har didaktik funnits med länge i historien. Ursprungligen 

kommer ordet från grekiskan och betyder att undervisa. Lindström och Pennlert (2012) 

beskriver undervisning som aktiviteter som kan skapa kunskap. Enligt Skollagen kap 1. 

3 § är undervisning ”sådana målstyrda processer som under ledning av lärare eller 

förskollärare syftar till utveckling och lärande genom inhämtande och utvecklande av 

kunskaper och värden” (SFS, 2010:800). Under tidens gång har didaktiken fått stå för 

olika aspekter av undervisningens innehåll, metod och syfte. ”Ordet didaktik har 
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använts länge i svensk pedagogik för att beteckna den metodik som använts eller ska 

användas i skolan” beskriver Lundgren (2014:142). 

 

Didaktik handlar om hur undervisning kan utformas (Lindström & Pennlert, 2012) och 

genom de så kallade didaktiska frågorna går det att problematisera lärandet och 

undervisningen. Ett förenklat sätt att presentera didaktiken på är genom frågorna ”vilket 

innehåll bör undervisningen i förskolan ha?”, ”hur ska detta läras ut?” och ”varför ska 

barnet lära sig en viss sak?” (Skolverket, 2016b). Enligt Lindström och Pennlert (2012) 

handlar undervisning alltid om någonting som väljs ut för att studeras och bearbetas, 

vilket är en del av undervisningens dimensioner. Den didaktiska vad-frågan fokuserar 

på innehållet. En fråga som läraren kan ställa sig är vilket lärande ska studeras, 

bearbetas och tränas. En annan del av undervisningens dimension är den metod som 

lärare och barn använder sig av för att lära och hur-frågan riktar uppmärksamheten mot 

undervisningens process. Individer kan arbeta med ett visst innehåll på många olika sätt 

och det gäller att fundera på hur innehållet ska bearbetas för att lärande ska kunna ske. 

Den sista didaktiska frågan innefattar syftet med undervisningen. ”De dimensioner av 

undervisning som inte är lika synliga är avsikten och målen för arbetet” poängterar 

Lindström och Pennlert (2012:26). Enligt dem handlar varför-frågan om syftet med 

innehållet och de metoder som används. Fokus i denna studie är, som presenterat, 

frågorna vad och hur, samt för- och nackdelar ur ett didaktiskt perspektiv.  

 

Didaktikens innehåll, metod och syfte har under olika epoker utformats olika beroende 

på vad som uppfattats som betydande för undervisningen ur ett samhällsperspektiv. 

Selander (2017) belyser att ett paradigmskifte skett under de senaste årtiondena, där 

vikten tidigare låg i att kunna definiera och klassificera kunskap tills dagens 

uppfattningar om betydelsen av att kunna kommunicera och analysera. Lärarens roll har 

förändrats från att främst vara en förmedlare av kunskap till att agera handledare och 

förebild. Idag ses vikten av demokrati där individens frihet och rättigheter står i fokus. 

Författaren uttrycker också att genom diskussioner och samtal kan lärare erbjuda 

meningsfulla och intressanta lärsituationen. Detta innebär också att den studerande får 

prova, diskutera och möta utmaningar (a.a.). Inom didaktiken ses undervisning idag inte 

som enbart förmedling av en viss kunskap utan som ömsesidiga kommunikativa 

handlingar. Kommunikation, meningsskapande och diskussioner är ofta i fokus inom 

nutidens didaktiska perspektiv (Englund, 2000). Det som för många ses som didaktiskt 

kompetent är att kunna förmedla kunskap på olika sätt (Englund, 1997). Någonting som 

har förändrats och som fortsätter förändras i samhället är teknologin och på grund av 

detta tillkommer nya visioner om skolan och dess innehåll, utformning och pedagogik 

(Lundgren, 2014). Selander (2017) beskriver också att digitaliseringen i samhället 

påverkat undervisningens didaktik:  

 
Det är inte heller längre endast verbalspråkliga texter och tryckta alster som förmedlar 

information och organiserar kunskapsrepresentationer. I olika utbildningar, på olika 

nivåer, blir det viktigt att både kunna använda, analysera och producera digitala och 

multimodala texter, förstå tillförlitlighet i olika källor, kunna använda olika slags spel för 

lärande, kunna lösa problem, kommunicera med andra och delta i samhällets olika 

sociala, kulturella och politiska aktiviteter (Selander, 2017:70). 

 

6.2 Didaktik kopplat till förskollärares uppfattningar om surfplattan 

De didaktiska valen påverkas av många olika faktorer som kan sägas utgöra villkoren 

för undervisningen. Några av dessa villkor som tas upp är ramfaktorer så som tid, 

pengar, gruppstorlek och lokaler. ”Mötet mellan lärare och elever sker i en konkret 

situation i en konkret miljö under en begränsad tid” uttrycker Lindström och Pennlert 
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(2012:45). Selander (2017) belyser att undervisningen varieras beroende på vilka 

lärmiljöer och resurser som finns till hands (a.a.). Att analysera ramfaktorer gör det 

möjligt att få insikt i vad som är rimligt att förvänta sig av de som arbetar på förskolan. 

Andra faktorer som påverkar undervisningen är barnen. Deras olikheter när det gäller 

bakgrund, erfarenheter och förutsättningar bidrar till svårigheter och möjligheter i 

undervisningen. Enligt Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016a) ska förskolan vara 

anpassad för alla barn och det ska tas hänsyn till allas förutsättningar så alla har 

möjlighet att utvecklas så långt som möjligt (a.a.). Utöver ramfaktorer och barnens 

förutsättningar hänger undervisningens villkor också mycket på förskolläraren. Faktorer 

som påverkar är bland annat lärarens didaktiska och ämnesorienterade kompetens, 

engagemang, erfarenhet och attityd. I varje förskola finns förskollärare som arbetar och 

tänker på ett visst sätt om undervisning och lärande. Utbildningsbakgrund, ålder och 

reflekterande erfarenheter varierar vilket gör att prioriteringar och tolkningar om 

undervisning också görs. Det som förskolläraren väljer eller inte väljer att göra i såväl 

planerade som inte planerade aktiviteter påverkar i sin tur barnet (Lindström & Pennlert, 

2012). Även Skolverket (2016b) poängterar att undervisningen påverkas av lärarens syn 

och erfarenheter. Där av handlar de didaktiska frågorna och denna studie om att få 

förståelse för villkor som exempelvis lärarna har samt deras uppfattningar om 

undervisningens innehåll.  

 

Tornberg (2000) problematiserar dock didaktikens grundtankar och skriver att det kan 

vara svårt att veta vad som egentligen är undervisningens olika innehåll. Hon beskriver 

att målen med undervisningen många gånger går att tolka både utifrån vad-frågan och 

syftet med arbetet. Vidare beskriver författaren att innehållet i undervisningen kan 

förstås utifrån det lärande som läraren i förväg har tänkt sig, men innefattar samtidigt 

lärprocesser kring barnens självuppfattning och synen på omgivningen. Även Selander 

(2017) skriver att innehållet inte ses som någonting absolut givet, utan formas i det 

sociala samspelet. Vidare skriver författaren att den didaktiska triangeln, som innefattar 

lärare i toppen och elev och innehåll horisontellt också bör kritiskt granskas. En av 

modellens svagheter är att den tyder på olika maktförhållanden. Ordet lärare som här 

används utpekas som en person som ska ”lyfta upp” eleven. Detta är då motsägelsefullt 

eftersom läraren inom didaktiken idag inte ses som en förmedlare. Utifrån påståendena 

ovan tolkas det i studien som att det kan finnas svårigheter med att använda didaktik 

som teoretisk utgångspunkt, vilket innebär att det krävts mycket analyserande och 

problematiserande innan slutsatser dragits. Dock anses det relevant att försöka urskilja 

de didaktiska begreppen eftersom det har en värdefull del i förståelsen för vad 

pedagogiskt användande av surfplattan är för olika förskollärare. Där av har det 

beslutats att alla delar i studien skulle utformas utifrån en didaktisk synvinkel. Precis 

som Skolverket (2016b) och Lindström och Pennlert (2012) uttrycker så är 

föreställningen i denna studie att undervisningen i förskolan påverkas av förskollärarnas 

erfarenheter och uppfattningar och i denna uppsats hålls fokus riktat mot surfplattan 

som pedagogiskt verktyg.  

 

7 Metod  
Nedan presenteras den metod som har använts i studien. Eftersom syftet med studien är 

att ur ett didaktiskt perspektiv synliggöra förskollärares uppfattningar om surfplattan har 

det valts att intervjua förskollärare för att försöka få förståelse för deras syn på 

fenomenet. I metodavsnittet framförs en förklaring av hur urval, datainsamling, 

genomförande och bearbetning gått till. Metodavsnittet tar också upp de 

forskningsetiska principer som legat till grund för studien. Blanketten med information 
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som förskollärarna fick ta del av innan intervjun finns som Bilaga A och den 

intervjuguide som intervjuerna har baserats på finns som Bilaga B.  

 

7.1 Urval  

Studiens urval är sex förskollärare från olika städer och samhällen där alla har varit 

verksamma under olika lång tid. Genom en bred variation av förskolor i olika storlekar 

och från olika städer/samhällen samt respondenternas olika yrkeserfarenhet ger empirin 

en större variation och fler infallsvinklar. Eftersom förskollärarna är verksamma i olika 

städer/samhällen minskar också risken för att liknande kompetensutveckling inom 

ämnet har getts vilket ökar tillförlitligheten och överförbarheten i studien. Några av 

förskollärarna som blev förfrågade till intervjun var sedan innan bekanta med forskarna. 

Detta kallas för ett bekvämlighetsurval vilket Björkdahl Ordell (2007) förklarar är ett 

urval som är lättast att nå. Vissa respondenter var dock okända sedan innan och valdes 

slumpmässigt ut genom förfrågan till förskolecheferna via mail. Förskolecheferna 

svarade och gav förslag på förskollärare som kunde kontaktas för medverkan i studien. 

Sex förskollärare kontaktades sammanlagt och samtliga tackade ja till medverkan. Då 

syftet utgår ifrån användning av surfplattan i förskolan har urvalet också inneburit att 

alla förskolor har surfplattor som används pedagogiskt i verksamhet. Nedan presenteras 

en tabell av respondenterna med fingerade namn:  

 

 

7.2 Datainsamlingsmetodik   

För att få svar på frågeställningarna i studien har det, som nämnt, utförts intervjuer med 

de ovanstående sex förskollärare angående deras uppfattningar om surfplattan som 

pedagogiskt verktyg med fokus på didaktik, med en kvalitativ inriktning. Lantz (2014) 

förklarar att en kvalitativ studie bland annat innebär att subjektivt bedöma, värdera eller 

komma med åsikter. Arbetet har genomförts på detta sätt eftersom önskan är att 

förskollärarnas uppfattningar om surfplattan förstås på ett djupare plan då de är få till 

antalet och det sker subjektiva möten. För att genomföra detta har semistrukturerade 

intervjuer valts som datainsamlingsmetodik, vilket Denscombe (2016) beskriver som 

intervjuer med ett fast fokus på ett specifikt ämne men med öppna frågor där 

respondenterna får större frihet att tala fritt och utveckla sina tankar (a.a.). Denna 

intervjumetod valdes för att få så innehållsrika svar som möjligt. Intervjuguiden (se 

Bilaga B) som varit stöd för intervjun har utvecklats utifrån studiens syfte, 

frågeställningar och teoretiska bakgrund. Varianter av frågeställningarna har skapat 

 Pia Maja Lina Lotta Sara Anna 

Förskolans placering  

 

Storstad Medelstor 

stad 

Medelstor 

stad 

Samhälle Samhälle Storstad 

Tid som verksam 

förskollärare 

12 år 17 år 22 år 2 år  34 år  24 år  

Antal avdelningar 2 st 1 st  1 st  8 st  4 st  4 st + torget 

Antal barn på 

avdelningen 

24 st  18 st  20 st  17 st  17 st  18-25 st 

Antal surfplattor på 

avdelningen  

3 st  1 st  1 st   1 st  1 st  4-5 st + 1 

på torget 

Antal år med surfplattan 

på förskolan 

2,5 år  4 år  4 år  0,5 år  10 år  7 år 

Kompetensutveckling 

om digitala verktyg  

Nej  Ja  Nej Ja Ja Ja 
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rubriker där fler frågor har utformats för att få fler infallsvinklar. Intervjuerna upptogs 

med hjälp av ljudinspelning för att få så korrekt data som möjligt. En annan fördel var 

att som intervjuare få möjlighet att höra sina egna frågor. På detta sätt gick det att 

kritiskt granska sitt förhållningssätt under inspelningarna och använda det som 

utvecklingsmöjlighet. Detta val gjordes även mot bakgrund att kunna vara en aktiv 

lyssnare istället för att behöva fokusera på att hinna anteckna. Intervjuerna spelades in 

med hjälp av två mobiltelefoner som en försäkringsåtgärd utifall att det skulle ske några 

tekniska problem. Förskollärarna fick dock möjlighet att avböja förfrågan om inspelning 

men samtliga gav godkännande.  

 

7.3 Genomförande 

För att genomföra studien inleddes ett sökningsarbete kring vilka resultat och slutsatser 

tidigare forskning och uppsatser fått kring förskollärares uppfattningar om pedagogisk 

användning av surfplattan i förskolan. När detta gjorts och tolkningen blev att 

forskningen sedan tidigare inte är så utbredd skapades intervjufrågor utifrån ett 

didaktiskt perspektiv. För att sedan komma i kontakt med respondenter skedde 

telefonsamtal eller mailkontakt med förskollärare eller förskolechefer i olika 

städer/samhällen i Sverige med förfrågan om de eller deras arbetstagare ville medverka. 

Anledningen till att de kontaktades i förväg var dels för att de skulle få tid att fundera på 

om de ville medverka och dels för att det blev smidigare att komma överens om tid och 

plats. Efter godkännande från sex förskollärare skickades information ut via mail där 

syfte och etiska riktlinjer presenterades. Tillsammans med var och en av respondenterna 

bestämdes tid och plats som fungerade för båda parter. Precis som Denscombe (2016) 

uttrycker kan intervjuerna riskera att gå fel eftersom det ofta är en stressig miljö. Med 

detta i åtanke diskuterades det med respondenterna om var det lättast kunde ske ett 

ostört samtal. Vid intervjuerna togs det dock hänsyn till att respondenterna möjligtvis 

behövde gå i väg eller avbryta intervjun, eftersom allt genomfördes på deras arbetsplats. 

Var och en av intervjuerna skedde med en förskollärare och en intervjuare och båda 

parter hade tillgång till intervjufrågorna. Ledande frågor undveks men fokus hölls 

fortfarande på intervjuguiden. Förfrågan om tillstånd att spela in samtalet ägde också 

rum eftersom det, som tidigare nämnt, skapade möjlighet att senare lyssna tillbaka samt 

transkribera. Eftersom förskollärarna godkände ljudupptagning startades 

inspelningsapparaterna, med försäkran om att materialet skulle behandlas konfidentiellt, 

och intervjun påbörjades. Inspelningarna varade mellan 28 och 49 minuter och 

anledningen till tidsspannet var delvis för att respondenterna var olika och gav olika 

svar. Under hela mötet togs hänsyn till förskollärarnas olikheter och ansträngning låg i 

att som intervjuare ha en så neutral och lyhörd inställning till förskollärarnas 

uppfattning om surfplattan som möjligt. Den främsta anledningen till detta var för att 

respondenterna skulle känna sig avslappnade och trygga till att säga sin ärliga mening.  

 

7.4 Bearbetning av data  

Efter intervjuerna transkriberades ljudinspelningarna ordagrant och varje respondent 

markerades med ett fingerat namn. Därefter skrevs samtliga sex transkriberingar ut samt 

lästes igenom ett antal gånger för att få så objektiv och korrekt bild som möjlighet. För 

att starta bearbetning av studiens insamlade data påbörjades sedan färgmarkeringar 

utifrån de tre frågeställningarna som studien vilar på. Med andra ord innebar detta att 

varje citat som tolkats som vad förskollärarna använder surfplattan till, har markerats 

med en färg och hur de använder den i en annan färg samt för- och nackdelar med 

användandet av det digitala verktyget i en tredje. Utöver detta färgmarkerades även de 

didaktiska faktorer som förskollärarna uttryckte påverkar användandet av surfplattan. 
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Dock togs det här hänsyn till Tornbergs (2000) problematiserande om att det är svårt att 

egentligen veta vad exempelvis innehållet är i en situation. Detta bidrog till noggrann 

gemensam granskning och diskussion kring svaren, vilket så småningom uppgav starten 

till kategoriseringen och sorteringen. Målet med bearbetningen av datan var precis som 

Malmqvist (2007) skriver att identifiera och undersöka variationer och strukturer (a.a.), 

vilket i detta fall var, ur ett didaktiskt perspektiv, förskollärarnas uppfattningar av 

pedagogisk användning av surfplattan i förskolan. Eftersom den vetenskapsteoretiska 

utgångspunkten i denna studie, som tidigare nämnt, är fenomenografi, låg fokus på att ta 

reda på förskollärarnas uppfattningar om fenomenet surfplattan. Under hela processen 

hölls detta i åtanke för att inte tappa fokus.  

 

När avgränsningen kring frågeställningarna hade gjorts skrevs dessa ner och 

sammanställdes i ett nytt dokument. Detta gjorde att det som inte kändes relevant eller 

hörde hemma i studien sorterades bort och det andra kom fram än mer tydligt. Än en 

gång skedde läsning och diskussion kring vilka mönster, likheter och skillnader som 

trädde fram. Genom ett gemensamt samtal hittades tillslut uttalande från respondenterna 

som tolkades som vad (innehåll) surfplattan används till, hur (metod) den används samt 

vilka för- och nackdelar som upplevs med pedagogisk användning av surfplattan i 

förskolan. Detta innebar att resultatet kategoriserades upp utifrån studiens 

frågeställningar med rubriker som döptes till Surfplattans innehåll, Metoder vid 

användandet av surfplattan samt För- och nackdelar med användandet av surfplattan. 

Resultatet skrevs fram i form av löpande text med citat från intervjuerna, för att öka 

tillförlitligheten i studien och stärka argumenten för de analyser och slutsatser som 

dragits. Frågor kring exempelvis vad, hur, varför, för- och nackdelar samt faktorer som 

påverkar undervisningen har tillsammans med litteratur legat till grund för analysen av 

resultatet med fokus på vad, hur och för-och nackdelar. Slutligen har de analyser som 

diskuterats fram skrivits ner i löpande text tillsammans med resultatdelen.  

 

7.5 Etiska övervägande  

I studiens samtliga delar har det gjorts etiska överväganden. Det har varit viktigt att 

ingen som deltagit i studien utelämnats eller kommit till skada. Eftersom det i det här 

arbetet har bedrivits forskning har Vetenskapsrådets (2002) etiska principer fungerat 

som vägledning för att ingen del ska missas eller glömmas bort. Vetenskapsrådet (2002) 

skriver att varje forskningsprojekt måste förhålla sig till informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa fyra krav har 

beaktats under hela studiens gång. Exempelvis har alla respondenter fått veta syftet, 

både skriftligt och muntligt, vilket innebär att de har fått information om den studie de 

ingår i. Förskollärarna har även lämnat samtycke till att medverka och detta har skett via 

de första telefonsamtalen eller mailen. Dessutom har det framgått att det fanns möjlighet 

att ångra sitt godkännande till att vara med i studien under arbetets gång. Utöver 

ovanstående krav har även konfidentialitetskravet och nyttjandekravet tagits i 

beaktande. De uppgifter som har framkommit om enskilda personer, verksamheter och 

städer/samhällen har behandlats konfidentiellt, vilket innebär att alla namn har fingerats 

så att ingen kan spåra respondenterna, deras hemstäder eller arbetsplatser. Diskussion 

och problematisering kring hur mycket information som ska lämnas ut angående varje 

förskollärare har ägt rum. Önskan var att få med så mycket om arbetsplatsen och den 

intervjuade som möjligt, utan att riskera möjlighet att spåra. Slutligen gjordes 

överväganden att presentera grundläggande fakta såsom yrkeserfarenhet, antal 

surfplattor på avdelningen och om det skett kompetensutveckling. Nyttjandekravet, som 

är det sista kravet, innebär enligt Vetenskapsrådet (2002) kortfattat att de uppgifter som 

samlas in enbart får användas i forskningsändamål. De ljudfiler och transkriberingar 
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som har skapats under denna studie har förvaras oåtkomligt för andra och kommer 

förstöras. Utöver detta har alla respondenter fått missivbrev utskickade till sin mail (se 

Bilaga A) för att de skulle få möjlighet att ta del av de etiska kraven på ett konkret sätt. 

Ytterligare etiska regler som forskningen noggrant förhållit sig till är sanningssägande, 

tydlig redovisning av samtliga delar och konsekvent referenshantering för att undvika 

plagiat från annan forskning.  

 

8 Resultat och analys 
Som tidigare nämnt är syftet med studien att utifrån ett didaktiskt perspektiv synliggöra 

sex förskollärares uppfattningar om surfplattan som pedagogiskt verktyg i förskolans 

verksamhet. Utifrån studiens frågeställningar och de områden som framkommit utifrån 

empirin har tre teman skapats. Dessa teman är, som skrivet: Surfplattans innehåll, 

Metoder vid användandet av surfplattan samt För- och nackdelar med användandet av 

surfplattan. Utifrån varje tema har resultatet kopplats till studiens frågeställningar samt 

analyserats utifrån det teoretiska ramverket som är didaktik. Enligt Lindström och 

Pennlert (2012) hör vad-frågan ihop med undervisningens innehåll och hur-frågan med 

metoden vilket gör att dessa begrepp används som synonymer i analysen och de andra 

delarna i studien. Utifrån de för- och nackdelar som framkommit i resultatet har fler 

didaktiska aspekter så som syftet med arbetet och faktorer som påverkar undervisningen 

kunnat synliggöras och analyseras. En återkommande argumentation kring surfplattans 

förmåga att skapa samlärande och meningsfulla lärsituationer skedde under 

intervjuerna, vilket bidrog till att detta, kopplat till didaktik, fick mycket utrymme i 

kommande kapitel.  

 

8.1 Surfplattans innehåll  

Samtliga förskollärare hävdar att de använder surfplattan till informationssökning, 

vilket kan ses som en del av didaktikens innehåll. Informationssökning sker främst 

utifrån barns spontana frågor och nyfikenhet. Vid informationssökning finns det inte ett 

och samma innehåll så som det gör i en applikation. Informationssökningen är ett 

användningsområde som används på liknande sätt av respondenterna men där innehållet 

varierar beroende på vilka frågor barn ställer och vad barnens nyfikenhet riktar sig mot. 

Detta går i linje med vad Englund (2000) beskriver kring dagens didaktik där det ses 

som kompetent att skapa meningsfulla lärsituationer med barns intresse i fokus. Pia 

förklarar en situation där surfplattan användes som verktyg vid informationssökning: 

 
Att vid diskussioner vid lunchen exempelvis när man prata om något å de ställer frågan; 

”men va ä de för nånting och hur se de ut?” Å istället för att förklara å de blir fel så kan 

man säga att efter maten, när vi ätit färdigt å tvättat oss å så, då kan vi ta fram läs… 

lärplattan så kan vi titta om vi hittar och då blir de, nyfikenheten växer å de byggs upp en 

förväntan att woow nu ska vi få reda på de här. Å sen kan de va stora samtalsämnet 

resten av dagen (Pia).  

 

Ytterligare ett didaktiskt innehåll som de flesta förskollärarna hävdar att surfplattan har 

är skapande. Anna använder ofta flera digitala tekniker som kan kopplas till surfplattan. 

Bland annat använder hon skapandeprogram så som Green screen, Webbägg, QR-läsare 

samt en projektor där bilden på surfplattan kopplas upp mot väggen, vilket indikerar att 

detta är delar av innehållet på Annas surfplatta. Även Pia beskriver att de har använt sig 

av Webbägg och Lotta säger att hon på surfplattan har en QR-läsare vilket även Sara har 

använt sig av. Sara nämner även att de har applikationerna iMovie, Stop motion och en 

programmeringsapplikation för skapande syfte. Anna, Sara, Pia och Lina beskriver att 
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surfplattan ofta är forum för sång och dans. Sara berättar att utifrån en specifik sång som 

de spelade på surfplattan har ett tematiskt arbete startat:  

 
Det som gjorde att vi började med rymden det var den här (visar ett program där de 

sjunger en sång och dansar om rymden), och det gillade barnen jättemycket. ”En gång 

till sa dom, en gång till”. Sen när vi satt här och det flög iväg så frågade jag: ”ska vi 

bygga en rymdraket”? Barnen bara ”Jaa”. Det var så det började (Sara).  

 

Styckena ovan tyder på att en del av surfplattans didaktiska vad-fråga innefattar 

skapande med inriktning på främst sång och dans. Sara benämner även, som citatet 

visar, att den används för att introducera ett tematiskt arbete vilket tyder på att hon 

väger in barnens engagemang och visade intresse i sina didaktiska val. Än en gång 

synliggörs meningsfullhet och barns intresse i innehållet, vilket kopplas till Englunds 

(2000) påstående om att barns intresse och meningsskapande ofta ses som viktiga 

aspekter i dagens undervisning. 

 

De flesta respondenterna uttryckte också att ett annat innehåll de har på surfplattan är 

filmer och, som de kallar det, pedagogiska spel. Exempelvis nämner Pia att barnen med 

hjälp av ett spel kan lära sig om former. På denna förskola får barnen också bland annat 

möjlighet att titta på kortfilmer och läsa sagor på surfplattan. Både Pia och Lotta 

använder sig av Bornholmsmodellen som applikation. Anna berättar också om 

”pedagogiska spel” och applikationer som används. Barnen får genom surfplattan bland 

annat möjlighet att skriva, rita, bygga och lyssna på böcker. Sara talar om 

programmeringsapplikationer där en robot programmeras av barnen för att ta sig till en 

blomma i olika svårighetsgrader. Maja hävdar att det på hennes förskola förekommer 

spel med ett didaktiskt innehåll av pekböcker och teckenspråksapplikationer. 

Pedagogiska spel är ett begrepp som samtliga förskollärare använder, men de flesta 

understryker dock vikten i att vara medveten om att alla spels innehåll inte är 

pedagogiska. Innehållsområdet film och pedagogiska spel används av de flesta 

förskollärarna med förklaringen att det kan skapa lärandetillfällen för barnen. Lina 

förklarar dock att de på hennes förskola har begränsat användandet av spel och liknande 

applikationsprogram:  

 
Vi använder inte appar jättemycket, vi ha försökt ladda hem lite till dom barn som är 

flerspråkiga. /…/ Det är ett medvetet val. Bara med flerspråkiga, då sitter dom ju aldrig 

själva, vi sitter ju alltid med dom. Vi har känt att det finns tillräckligt med det i barnens 

vardag ändå när de inte är här å vi har inte behov av att dom ska sitta så (Lina).  

  

Valet av applikationer för flerspråkiga barn har även gjorts av Pia och Lotta. 

Språkundervisning ses som ytterligare ett didaktiskt innehåll i surfplattan. Att innehållet 

på surfplattan förändras beroende på barngrupp tolkas som att en didaktisk faktor har 

påverkat undervisningen. Lindström och Pennlert (2012) skriver om att barns olika 

bakgrund och förutsättningar påverkar och här görs antagandet att det är barnens 

språkliga bakgrund som har påverkat valet av pedagogiska spel.  
 

Anna förklarar att de på hennes förskola mycket sällan låter barnen titta på film genom 

surfplattan eftersom detta enligt henne bör göras hemma. Hon säger att hon vill att 

barnen ska vara aktiva och inte passiva och undviker därför också applikationer och 

filmer som kan bidra till passivitet. Pia nämner att det spelas mycket på digitala verktyg 

i hemmet, vilket enligt henne innebär att barnen inte behöver göra liknande aktiviteter 

på förskolan. Många av respondenterna framför att surfplattan inte bör ha likadant 

innehåll på förskolan som i barnens hem vilket visar på en didaktisk strävan att 

komplettera hemmet. Det går dock att ifrågasätta hur förskollärarna fått kännedom kring 
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hur digitala verktyg används i barnens hemmiljö eller om detta kan vara egna 

antaganden. Pia hävdar att de, som tidigare nämnts, dock använder vissa pedagogiska 

spel men att det då är viktigt att förskollärarna har ett tydligt mål.  

 

Sara påpekar att förskollärare måste veta vad det handlar om för att kunna lära ut och att 

de brukar ta hjälp av en IT-pedagog för att applikationerna ska bli pedagogiska. Lotta 

säger att hon har försökt forska i vilka applikationer som är riktade till förskolan och 

vad som, enligt henne är ”enbart lek”. På förskolan har de kollat bland de digitala spelen 

och funderat över vad dessa ger och vad de lär ut till barnen. Anna säger att surfplattan 

för henne är ett tomt skal, som behöver fyllas med någonting. Enligt henne har de på 

förskolan tagit fram olika program för vilket lärande de vill ska ske. Det handlar om 

lärande i skrivning, filmning, animering och tecken med mera. Utifrån detta kan 

förskollärare sedan komma med önskemål om applikationer. Maja förklarar hur 

innehållet i deras surfplatta har skapats: ”En del ha vi gjort tillsammans (i arbetslaget) å 

hittat å lagt in. Det är ju mest jag då som har lagt in när jag ha hittat någon som jag 

tycker ha varit bra” (Maja). Innehållet i surfplattorna gällande filmer och pedagogiska 

spel väljs alltså ut av förskollärarna och IT-pedagoger med motiveringen att det ska bli 

pedagogiskt. Detta går att problematisera utifrån dagens didaktik som är förankrad med 

ömsesidig kommunikation mellan lärare och barn. Att låta barnen få valmöjligheter 

även på detta plan kan vara ett sätt att öppna upp för dialog och samspel. I en situation 

där en vuxen utifrån egna antaganden om vad som är lärorikt väljer innehållet på 

surfplattan visar det på en förmedlande pedagog och en viss maktobalans.   

 

Det fjärde och sista innehållsområdet som surfplattan används till är, enligt 

intervjuresultaten, pedagogisk dokumentation, vilket är någonting som samtliga av 

förskollärarna uttrycker att de gör med surfplattan. Lina säger att surfplattan är ett lätt 

verktyg att använda vid dokumentation och hon uttrycker att just detta 

användningsområde är det mest förekommande på hennes förskola. Innehållet kring den 

pedagogiska dokumentationen handlar främst om att diskutera och skapa samlärande. 

Utifrån ett didaktiskt perspektiv ses det som Englund (2000) framför, betydande att 

inom dagens undervisning skapa diskussioner och samlärande. Sara förklarar att de 

också använder surfplattan till dokumentation. Ur hennes uttalanden går det även att 

urskilja att hon beaktar det etiska perspektivet på dokumentationen. Detta går i linje 

med det Selander (2017) skriver om att dagens didaktik handlar om demokrati där 

individens frihet och rättigheter står i fokus.  

 
Vi använder ju den för att dokumentera när vi gör något och sen använder vi den ju… 

Och den använder mest vi då… Pic Collage. Den använder vi för att göra 

dokumentationer. Dessa gjorde jag förra veckan (visar bilder i applikationen) och barnen 

fick gå runt själva och ta kort. Sen att man tänker till att får jag ta kort på din bild? 

(Sara).  

 

8.2 Metoder vid användandet av surfplattan  

Utöver innehållsområdena så framkommer ur studien även olika metoder vi 

användandet av surfplattan i förskolan, vilket förankras till den andre frågeställningen. 

Pia förklarar att med hjälp av surfplattan kan barns nyfikenhet tas till vara på genom att 

söka svar på de frågor som barnen ställer. Sara beskriver att de hjälps åt när de vill gå in 

och söka kunskap. Att låta barnen vara delaktiga i processen kan vara en didaktisk 

metod för att skapa mening och för att undvika att som förskollärare blir en förmedlare. 

Detta går i linje med Selanders (2017) påstående om att kommunikation och 

meningsskapande där barn och pedagog undersöker tillsammans ofta är i fokus i dagens 

undervisning. Alla respondenter framför just att de söker kunskap tillsammans med 



  
 

24 

barnen. Ur situationen som beskrivs nedan går det att urskilja argument kring varför 

teknologin kan skapa mening för barn och avlägsna kunskapsförmedlande pedagoger. 

Maja beskriver:  

 
Sen råkade det dyka upp då, när dom sorterade djur i olika backar. Då dök det upp en 

ren och en älg och då trodde dom att det var två älgar. Jaha är det två älgar sa jag och 

då fick vi kolla lite på det genom att söka. Och nu vet vi det att det var absolut inte två 

älgar. De kommer ihåg det mer när de själva är med och söker på det, än att man själv 

säger att nä det här är en älg och det här är en ren. Och då fick man ju mycket mer 

information om djuren. Att älgen bor i skogen och renen är ett flockdjur och har en 

skötare (Maja).  

 

Även vid skapande med surfplattan ser förskollärarna vikten i att låta barnen vara 

delaktiga i processen. Under denna kategori framkommer det även att några av 

förskollärarna har en strävan efter att låta barnen vara aktiva där grupplärande 

förespråkas. Anna beskriver hur hon vill att lärande med surfplattan ska gå till:    

 
Vi vill att barnen ska vara undersökande. Vi vill inte ha passiva barn, vi vill ha aktiva 

barn som är med och skapar. Vi tror på det kooperativa lärandet, att man gör saker ihop. 

Att sitta med varsin surfplatta på förskolan ser jag väldigt sällan en anledning att göra 

/…/ Jag tror att det vi gör på plattan måste också sätta sig i händerna. Om vi ritar på 

plattan måste vi också rita på ett papper (Anna).    

 

Anna hävdar att hon ser surfplattan som ett uttryckssätt där barn tillsammans ska få 

undersöka och skapa. Att kunna förmedla kunskap på olika sätt (Englund, 1997) samt 

utföra kommunikativa handlingar förespråkas som tidigare nämnt i dagens undervisning 

(Englund, 2000). Med andra ord kan det inom dagens didaktik vara fördelaktigt att ha 

förmåga att skapa möjligheter för barnen att lära sig på olika sätt. Detta uttrycker även 

Lotta genom att berätta att surfplattan kan användas för att väcka intresse för vissa 

specifika områden hos barnen. Hon beskriver en situation där ett barn inte var 

intresserad av att pussla och genom att ladda ner en applikation med pussel väcktes 

barnets intresse kring detta. Här går att se att Lotta gör medvetna didaktiska val då hon 

utgår ifrån det som barnen tycks finna glädjande och meningsfullt.  

 

Alla förskollärare nämner vikten av att vara närvarande vid användandet av surfplattan 

tillsammans med barnen. Ofta undersöker förskollärare och barn olika fenomen med 

hjälp av surfplattan. Lotta beskriver att de använder QR-läsare där förskollärarna 

tillsammans med barnen scannar olika QR-koder. Hon säger att hon hävdar att det är ett 

roligt verktyg att jobba med och att det är spännande att se vad som gömmer sig bakom 

en QR-kod. Pia beskriver en situation där de använt sig av Webbägg för att undersöka 

flygmyror vilket skapat stor fascination och engagemang både bland barn och 

pedagoger. Här benämns pedagogerna som en aspekt. Detta tolkas som att även 

pedagogernas engagemang spelar en betydande roll, vilket Lindström och Pennlert 

(2012) beskriver som en av de didaktiska faktorerna som påverkar undervisningen. När 

pedagogerna personligen anser en aktivitet intressant och rolig, kan det tolkas påverka 

hur återkommande liknande situationer uppstår. 

 

Maja, Lotta, Lina, Sara och Pia framför att de tar fram surfplattan för att sätta sig och 

arbeta med den. Många gånger finns det, som de själva benämner, ett didaktiskt syfte 

med applikationen de tänker använda eller aktiviteten de tänker utföra. Alla ser vikten 

av dialog och samlärande vid arbetet med surfplattan. Majoriteten av respondenterna 

talar dock om att den lilla skärmen skapar begränsningar eftersom det är svårt för många 

barn att komma fram och se samtidigt. Den lilla skärmen kan ses som ytterligare en 
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ramfaktor och en didaktisk konsekvens som påverkar förskollärarnas didaktiska val 

(Lindström & Pennlert, 2012). Resultatet visar då att hur surfplattan främst används är i 

smågrupper. Anna ser sällan den anledningen till att sätta sig med barnen och 

surfplattan utan hennes didaktiska ställningstagande är, som presenterat, att barnen ska 

undersöka, skapa och hela tiden vara i rörelse, ofta genom att koppla upp bilden till en 

vägg. Anna belyser vikten av att barnen ska bli producenter och inte konsumenter vid 

användandet av surfplattan vilket innefattar den didaktiska synen på vikten av 

samlärande. Förskollärarnas inställning till passiva och aktiva barn påverkar den 

didaktiska metoderna kring hur surfplattan används. Anna förklarar:   

 
Man jobbar alltid ihop. Jobbar vi med Minecraft jobbar vi aldrig platta till platta utan vi 

kopplar alltid upp det på väggen så att alla kan vara med och så /…/ Så här igår då så 

hade ”Moa” med sig en snigel som hon hade filmat och så gick dem in i det här rummet 

och fick vara sniglar (Anna).  

 

Det finns skillnader i om barnen på respektive förskola kommer fram och frågar efter 

surfplattan och detta kan antas påverka i vilken utsträckning verktyget används. Pia och 

Lina säger att barnen inte ber om surfplattan medan Sara förklarar att barnen gärna 

kommer fram och frågar om de får arbeta med den. Enligt Lindström och Pennlert 

(2012) är barnens erfarenheter ännu en didaktisk faktor som påverkar undervisningen, 

vilket kan vara en anledning till att det är skillnad i om barnen ber om det digitala 

verktyget eller inte. De erfarenheter barnen har kan i sin tur uppkommit ur olika 

kontexter. En tolkning kan vara att förskollärares tidigare didaktiska val påverkar. Å ena 

sidan kan barnen ha fått återkommande nej när de frågat om surfplattan, vilket gjort att 

de slutat försöka. Å andra sidan kan det digitala verktyget använts så mycket och 

återkommande på liknande sätt att intresset och nyfikenheten svalnat av. En annan 

tolkning är att situationer hemifrån påverkar barnet. Huruvida de tar sig för att fråga om 

surfplattan på förskolan kan ha att göra med hur mycket de använder sig av verktyget 

hemma. Användning av surfplattan i hemmet kan exempelvis tolkas som att barnen är 

vana vid surfplattan vilket skapar intresse. Det går också att tolka som att en användning 

i större utsträckning i hemmet skapar minskat intresse att använda surfplattan i 

förskolan. Slutligen kan det vara den allmänna meningsfullheten kring surfplattan som 

avgör om barnen tar initiativet till att be om den eller inte. Det har tidigare nämnts att 

förskollärarna upplever att barnen visar intresse för användandet, men detta går att 

ifrågasätta då det på vissa av förskolorna verkar vara så att barnen föredrar andra 

aktiviteter. 

 

Sara beskriver att de tidigare i sin verksamhet tog fram surfplattan när det endast var ett 

eller två barn kvar för att de skulle få gå ner i varv efter en lång dag. Detta har de dock 

slutat med idag då de upplevde att många barn fastnade och inte ville lämna ifrån sig 

surfplattan när vårdnadshavarna kom för att hämta. Saras berättelse tyder på att hon 

kommit fram till att hennes metod, att i smågrupper ta fram surfplattan mot slutet av 

dagen, inte fungerar längre. Några som ställer sig kritiska till att använda surfplattan för 

att varva ner är Anna och Lina. Anna vill ha aktiva barn i arbetet med surfplattan. Lina 

förklarar att surfplattan används som avkoppling i hemmet och om barnen vill koppla av 

på förskolan får de sätta sig med en bok. Lina tar här ställning till att metoden inte ska te 

sig liknande i förskolan som i hemmet. Beroende på när, hur och vad surfplattan 

används till, tycks den ha en effekt att antingen aktivera eller lugna barn vilket är en 

viktig didaktisk åtanke.  

 

Användandet av pedagogisk dokumentation kan ske både genom att förskollärarna 

dokumenterar eller att barnen dokumenterar. Enligt Pia och Sara tar barnen kort på det 
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de gör och enligt Maja sker dokumentationen genom fotografering och filmning. Lina 

uttrycker, som nämnt, att surfplattan är ett lätt verktyg att använda vid dokumentation 

och hon uttrycker att just detta innehållsområde är det mest förekommande på 

förskolan. Alla förskollärare poängterar vikten av att låta barnen diskutera kring den 

dokumentation som gjorts. Lina förklarar att genom dokumentationen får hon barnen 

delaktiga. Hon hävdar att det är jättebra att ha filmer som går att samtala kring då 

barnen kan se sitt eget lärande, vilket även Maja nämner. Maja säger att det egentligen 

inte finns någon nackdel med att dokumentera med hjälp av surfplattan och det kan 

bidra till samtal och diskussion. Än en gång kan det kooperativa lärandet synliggöras 

med hjälp av det digitala verktyget och här går det att se en strävan efter att låta barnen 

ha kontroll och inblick i sitt egna lärande. Förskollärarna uttrycker en vilja i att barnen 

ska få använda pedagogisk dokumentation för att få inflytande och delaktighet i 

verksamheten. Lina beskriver hur en pedagogisk dokumentation kan se ut på hennes 

förskola:  

 
/…/ fotografering, videoinspelningar. Vi hade med den i skogen förra veckan när vi hade 

lite olika aktivitetsstationer. Dels fotograferade och dels filmade lite. Å sen ha barnen 

tittat på dom korten nu å dom ha… dom stora barnen satt idag. /…/. Men då filmade vi 

lite olika sekvenser för vi ha pratat om gråsuggor. Å dom hittade gråsuggor ute å så. Å 

då filmade vi de å så ha dom tittat på det idag å pratat runt de (Lina).  

 

8.3 För-och nackdelar med användandet av surfplattan  

Studiens sista frågeställning utgår ifrån de för- och nackdelar som förskollärare 

uttrycker finns med surfplattan som pedagogiskt verktyg i förskolans verksamhet. I 

resultatet framkommer både uttryckta för- och nackdelar. Många av förskollärarna 

beskriver att de uppfattar surfplattan som lättillgänglig. Maja anser att den är lätt att ta 

fram vid informationssökning men också vid fotografering. Lina beskriver surfplattan 

som lätt att ha med sig och att den finns nära till hands. Dock anser många av 

respondenterna att lättillgängligheten också kan vara någonting negativt. Anna tar upp 

risken med olämplig reklam som barnen kan hamna på vid användandet av internet. 

Risken för att barnen ska hamna på olämpliga sidor eller gå in på någon sida som 

förskollärarna inte har i åtanke nämns av flera. Lättillgänglighetens positiva och 

negativa sidor kan vara en didaktisk konsekvens vilket påverkar undervisningens 

utformning. Vid användningen av surfplattan tyder detta på att förskollärare ställs inför 

ett dilemma där hon/han vill ta tillvara på barns intresse och engagemang samtidigt som 

det är olämpligt om barnen exempelvis kommer åt barnförbjudna hemsidor. Dilemmat 

kan tolkas vara en anledning till att film och pedagogiska spel väljs bort av vissa 

respondenter. Sara beskriver en strategi för att undvika den didaktiska konsekvensen 

som nämnts ovan: ”Nu kan vi ju aktivera den här åtkomsten så att vi vet vad de gör. För 

annars är de ju lätt att de kommer in på en sida som de inte ska. Sen givetvis så hjälps vi 

ju åt om man vill gå in och söka kunskap, då får man gå in på safari och leta” (Sara).  

 

I resultatet synliggörs ömtåligheten som en annan nackdel. Lotta, Lina och Pia är eniga 

om att det finns en rädsla för att surfplattan ska gå sönder. Lotta säger att det hade varit 

givande att ta med surfplattan ut i skogen för att söka information direkt, men att det 

finns en rädsla för att surfplattan ska gå sönder. Lina beskriver att surfplattan emellanåt 

tas med på utflykter men att även hon ser ömtåligheten som begränsande. Pia poängterar 

att det nog finns en rädsla hos många att surfplattan ska gå sönder eftersom det är en 

stor engångskostnad. Detta tyder på att den ekonomiska faktorn som Lindström och 

Pennlert (2012) pekar på visat sig i respondenternas svar. Användandet av surfplattan 

påverkas med andra ord av dess ömtålighet samt förskolans ekonomi. Lotta förklarar att 

det kan vara problematiskt att ha med en surfplatta:  
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Ja kan ju säga att en surfplatta ä lite klumpig. Så säjer man att man ska ha med den ut i 

skogen å barnen ska dokumentera. Å så tappar man den. Va förvara du den? Asså ja kan 

inte stoppa ner den i jackfickan, den ä alldeles för stor. Ja kan inte bära den i handen, för 

ja ska hålla barnen /…/. Vi ha ju ryggsäck med ibland, men den ä ju knökarfull med 

förstahjälpen-väskan å frukt, så visst man kan väl trycka ner den men då ä de nån som 

dra upp filten och ”dooom!” drar den här plattan ut /…/. Sen ä ju alltid nackdelen att 

dom (barnen) ju inte få ha dom själv, för den ä ju för dyr för att springa runt med. Hade 

dom inte varit så dyra eller lätta att ta sönder hade man nog vågat släppa den mer 

(Lotta).  

 

En fördel som majoriteten av respondenterna däremot upplevde var barns visade 

intresse för det digitala verktyget. Intresse och lust är någonting som även det kan 

kopplas till didaktikens fokus på meningsskapande. Inom didaktiken i dagens diskurs 

ses det som kompetent att skapa mening för barnen och här visar sig surfplattan vara ett 

forum för att fånga barns intresse och på så sätt bilda mening och engagemang 

(Selander, 2017). Pia och Sara förklarar att många barn kommer fram och vill vara med 

när någon pedagog tar fram det digitala verktyget, vilket tyder på att det intresserar 

barnen. I resultatet går det dock att urskilja att barns intresse och engagemang kring 

surfplattan skapar en rädsla hos majoriteten av respondenterna för konflikter och 

beroende. Enligt Maja har jämnåriga barn svårt att samsas om det digitala verktyget och 

det blir lätt konflikter, vilket också påverkar de didaktiska valen. Maja säger även att 

hon inte anser att barnen ska få sitta med surfplattan så länge som de vill, eftersom de 

har svårt att slita sig. Att barnen har svårt att slita sig från surfplattan är en didaktisk 

konsekvens som förskollärarna måste förhålla sig till. Dagens didaktik poängterar som 

skrivet vikten av att utgå ifrån barns intresse, men förskollärarna vill samtidigt inte 

riskera att beroende skapas kring surfplattan. Lina säger att hon tror att det är lätt att 

barnen blir sittande och att det då kan bli svårt att socialisera sig med andra. Sara hävdar 

att de har lagt upp en didaktisk metod för hur de ska undvika att barnen blir sittande 

längre stunder:   
  

Innan så va barnen klistrade men vi ha försökt att få dom till att två gånger får dom göra 

sitt. För ofta när dom kommer å sätter sej så blir det ”ja med, ja med!”. Så då säjer vi att 

vi kör två gånger dina program färdigt å sen är det din tur. /…/ i början va det många 

som ville å det gav ju upphov till konflikter. Kanske lite vårt förhållningssätt också, hade 

ja sagt att de fick göra färdigt kanske det inte blivit sånna konflikter (Sara).  

 

Huruvida surfplattan är praktisk i dokumentationssyfte råder det delade meningar om. 

Lina hävdar att den är lätt att ha med sig, såväl utomhus som inomhus. Hon säger också 

att skärmen är stor och det blir en väldigt bra bild. Även Pia säger att verktyget är 

väldigt lättillgängligt. Anna är dock kritiska till detta. Anna hävdar att surfplattan för 

henne inte är en kamera eftersom barnen inte kan hantera den. Enligt henne kan inte ett 

litet barn hålla i en surfplatta och ta kort för dokumentation. Detta uttalande kan tolkas 

ligga till grund för Annas erfarenheter. Lindström och Pennlert (2012) skriver att 

lärarens erfarenhet och attityd är faktorer som påverkar undervisningen. I varje förskola 

finns förskollärare som arbetar och tänker på ett visst sätt om undervisning och lärande. 

Erfarenheter varierar vilket gör att prioriteringar och tolkningar om undervisning också 

görs. Det som förskolläraren väljer eller inte väljer att göra i såväl planerade som inte 

planerade aktiviteter påverkar i sin tur barnet.   

 

Alla förskollärare framför att surfplattan kan skapa många möjligheter för barns 

utveckling och lärande. Maja beskriver att med hjälp av dokumentation kan barns 

lärande synliggöras bättre. Lina säger att genom dokumentation kan barnen se på sitt 

egna lärande på ett annat sätt. Dokumentationen blir ett stöd som öppnar upp för 
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diskussioner. När barn spelar förklarar Maja att barnen ofta sitter och samverkar där det 

många gånger är dem äldre som hjälper de yngre. Sara uttrycker att hon blir glad av att 

se när barnen hjälper och lär av varandra vid användandet av surfplattan. Det blir ett 

kollegialt lärande vilket är det hon vill nå. Lina beskriver att det i surfplattan finns 

många hjälpmedel. Hon förklarar att det finns väldigt många applikationer som kan vara 

en hjälp för barn med språksvårigheter. Pia säger: ”Å hitta du rätt saker kan den ge mer 

lärande än va du som pedagog kan göra. Å den kan komplettera dig som pedagog 

mycket, mycket bättre” (Pia). Det som förskollärarna uttrycker kan kopplas till 

Selanders (2017) skrivelser om att samtal och diskussion inom dagens didaktik ofta 

används för att skapa meningsfulla och intressanta lärsituationer för barn.  

 

För att surfplattan ska bidra med lärande, ser förskollärarna som tidigare nämnt vikten i 

att vara närvarande men majoriteten nämner också att det kan vara svårt att hinna med. 

Förskollärarna ser den lilla skärmen som en nackdel då alla barn kan ha svårt att se. 

Detta skapar bland annat argument till att surfplattan används i mindre grupper. 

Metoderna kring att använda surfplattan i mindre grupper och att alltid vara närvarande 

gör att den stora barngruppen och brist på tid ses som nackdelar. Tid och barngrupp är 

två ramfaktorer som Lindström och Pennlert (2012) beskriver påverka undervisningen. I 

detta fall tolkas det som att den begränsade tiden och den stora barngruppen skapar 

begränsade tillfällen då surfplattan används. Sara beskriver att hon brukar försöka hinna 

med att sitta med barnen eftersom tanken inte är att surfplattan ska bli en ”barnvakt”. 

Som tidigare skrivet har Lina gjort ett aktivt val och begränsat innehållet av 

pedagogiska spel. Hon ser nackdelen i att barnen ofta använder surfplattan för att koppla 

av i hemmen, vilket kan begränsa samspel. Utifrån detta uttalande går det tolka att Linas 

erfarenheter och intresse, som tidigare nämnt, är en faktor som påverkar hennes 

didaktiska val. Maja för fram att tid är en aspekt som hindrar ständigt närvarande 

förskollärare: ”Ne vi försöker men det kan jag ju säga på rak arm att det blir inte alltid 

så /…/ Det är barngruppen som är stor som jag skulle vilja säga då. Och barngruppen 

som är stor det är ju den som tar tiden. Det går ju hand i hand” (Maja).  
 

Slutligen upplevs surfplattan många gånger som ett svårt verktyg vilket gör att några av 

förskollärarna uttrycker en önskan om att få mer kunskap och tid kring arbetet med 

surfplattan. Anna beskriver att surfplattan för henne är en otroligt komplex maskin. 

Lotta och Pia uttrycker till exempel att de gärna hade velat ha mer kompetensutveckling 

och Lina säger att avsaknad av kompetensutveckling på hennes förskola kan ha att göra 

med prioriteringar och ointresse från pedagogernas sida, vilket stödjer det tidigare 

påståendet att förskollärarnas personliga intresse påverkar undervisningen. Lotta hade 

velat ha mer tips och idéer kring arbetet och Pia beskriver en saknad i hur hon kan 

arbeta med surfplattan. Sara nämner att hon hade behövt mer tid till att göra filmer 

tillsammans med barnen men att tiden och barnantalet skapar hinder för det. Kunskap är 

någonting som nämns av Lindström och Pennlert (2012) som didaktiska faktorer som 

påverkar undervisningen (a.a.). Förskollärarnas prioriteringar och ämnesorienterade 

kompetens ger konsekvenser för vad barnen får möjlighet att uppleva och lära i 

förskolan.  
 

8.4 Sammanfattning  

Sammanfattningsvis går det att konstatera att vad surfplattan används till, det vill säga 

innehållet i surfplattan många gånger ser liknande ut på förskolorna. Alla respondenter 

hävdar att det förekommer informationssökning och pedagogisk dokumentation. Utöver 

detta innehåll uttrycks det även av de flesta förskollärarna att barnen spelar spel, tittar 

på film samt skapar med hjälp av surfplattan. Hur surfplattan i sin tur används, det vill 
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säga vilka metoder förskollärarna har går återkommande att koppla till dagens 

didaktiska perspektiv där kommunikativa handlingar och samlärande är i fokus. Alla 

förskollärare uttalar en strävan efter att de ska vara närvarande och undersökande i 

arbetet med surfplattan tillsammans med barnen. Förskollärarna ser även vikten av 

samlärande i små grupper där det aktiva barnet förespråkas. De fördelar med surfplattan 

som synliggörs i resultatet är att det digitala verktyget skapar möjligheter för barns 

lärande, barnen anser överlag att det är roligt och surfplattan är lättillgänglig. Likväl 

som det nämns fördelar med användandet av surfplattan så nämns även nackdelar. 

Bland annat så tas barngruppsstorlek, surfplattans ömtålighet och olämpliga sidor samt 

rädsla för beroende och konflikter upp som nackdelar som påverkar arbetet med 

surfplattan. De för- och nackdelar som synliggjorts i resultatet och analysen går även att 

koppla till didaktikens faktorer som tolkas påverka arbetet med surfplattan. De faktorer 

som påverkar undervisningen som framkommit är sammanfattningsvis barnens 

erfarenheter och språkliga bakgrund, tid, ekonomi och pedagogernas engagemang och 

kompetens. Antagandet görs, att precis som Skolverket (2016b) skriver, att lärarens 

uppfattning påverkar undervisningen. Vad förskollärarna uttrycker för attityd kring 

surfplattan påverkar didaktiskt vad surfplattan används till, hur den används och vilka 

för- och nackdelar förskollärarna uppfattar. 
 

9 Diskussion  
Syftet med studien är att utifrån ett didaktiskt perspektiv synliggöra sex förskollärares 

uppfattningar om surfplattan som pedagogiskt verktyg i förskolan och resultatet av detta 

har presenterats ovan. Nu följer ett sista kapitel som delats in i tre delar. Först 

presenteras en resultatdiskussion där resultatet och analysen kopplas till studiens syfte 

och frågeställningar samt tidigare forskning och litteratur. Därefter redovisas en 

metoddiskussion vilket diskuterar och problematiserar studiens trovärdighet, 

tillförlitlighet samt överförbarhet. Avslutningsvis presenteras en slutsats och förslag på 

vidare forskning.  

 

9.1 Resultatdiskussion  

Utifrån syftet har frågeställningar konkretiserats vilka, som förklarat, fokuserar på de 

didaktiska perspektiven vad surfplattan används till (innehållet), hur den används 

(metoden) samt vilka för- och nackdelar förskollärarna uttrycker finns med surfplattan 

som pedagogiskt verktyg i förskolans verksamhet. Det resultat som presenterats visar på 

olika innehållsområden gällande surfplattan. Dessa är; Informationssökning, Skapande, 

Film och pedagogiska spel samt Pedagogisk dokumentation. Detta svarar på den första 

frågeställningen i studien som är vad förskollärarna använder surfplattan till, det vill 

säga surfplattans innehåll. I tidigare forskning har majoriteten av forskarna studerat hur 

olika applikationsprogram kan främja ämnesorienterade kunskaper. Främst valdes 

applikationer ut med syfte att främja matematikförmågan, språk, sociala förmåga, 

kreativitet och läskunnighet (Beschorner & Hutchison, 2013; Couse & Chen, 2010; 

Falloon, 2014; Jahnke & Kumar, 2014; Lee, 2014; Presser, Vahey & Dominguez, 

2015). Resultatet visar på att detta innehåll även valdes ut bland respondenterna. Dock 

synliggör resultatet även att förskollärarna många gånger tar hjälp av andra digitala 

verktyg som kan kopplas till surfplattan vilket inte är något som framgår i tidigare 

forskning. En förklaring till detta kan vara att precis som Säljö (2017) och Lundgren, 

Säljö och Liberg (2014) förklarar att digitaliseringen har skett snabbt under de senaste 

åren vilket gjort att det innehåll förskollärarna nämner inte hunnit utvecklas eller 

etableras när den tidigare forskningen gjordes. Detta kan utgöra ett problem vid 

jämförelsen av tidigare forskning och denna studie. Precis som resultatet tyder på visar 
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tidigare forskning att informationssökning var ett innehållsområde på surfplattan 

(Davidson et al, 2016; Jahnke & Kumar, 2014). Andra innehållsområden som framkom 

i resultatet men som studiens urval av tidigare forskning inte belyst var filmtittande och 

pedagogisk dokumentation.    

 

Beroende på vilket innehållsområde förskollärarna använder sig av påverkar det 

metodvalen i undervisningen. I resultatet och analysen har det återkommande gått att 

urskilja en strävan av pedagogerna att inta en medforskande roll vilket går att koppla till 

dagens didaktiska tankar kring undervisning. Englund (2000) framför, som skrivet, att 

det inom didaktiken idag ses av högre värde att värna om kommunikation, 

meningsskapande och diskussioner mellan olika parter. Detta resultat har även gått att 

urskilja från andra liknande studier. I ett projekt där digitala verktyg implementeras i 

undervisningen visar utvärderingar att pedagogernas förhållningssätt blev mer 

utforskande (Lundgren Öhman, 2014). I ett annat projekt kallat Appknappen visade 

resultatet att pedagogerna tog en mer utforskande roll i arbetet med surfplattan. 

”Relationen mellan vuxna och barn blir horisontell och ibland blir rollerna ombytta – 

barn och vuxna utforskar det digitala gränssnittet tillsammans och lär av varandra” 

(Kjällander, 2011:5). Det horisontella lärandet mellan lärare och barn som även 

förespråkas av dagens undervisning kan bli problematiskt, sett utifrån den didaktiska 

triangeln av innehåll, lärare och elev. Utifrån den triangeln placeras läraren på toppen 

och eleven vid ett av hörnen vilket ger uttryck av att läraren ska höja och hjälpa eleven 

(Selander, 2017). Detta skapar en motsägelsefull bild av didaktikens innebörd.    

 

I resultat och analys har det gått att urskilja att ett horisontellt lärande ibland har varit 

svårt. Vid kategorin film och pedagogiska spel upplevde förskollärarna det mer 

utmanande att utforska tillsammans med barnen. Det fanns en önskan att de skulle vara 

närvarande och sitta med barnen men det fanns inte alltid tid för detta. En av 

förskollärarna förklarade att hon hade gjort ett aktivt val och begränsat innehållet av 

spel och filmer eftersom det finns tillräckligt i barnens vardag ändå. Flera av 

förskollärarna uttrycker en rädsla för att barnen ska bli sittande vilket var en oro som 

inte identifierades vid de andra innehållsområdena. Resultatet av att förskollärarna 

uttryckte fler nackdelar gällande film och pedagogiska spel går att förklara från tidigare 

forskning samt litteratur. I en forskningsstudie har forskarna Ruzic-Baf, Strnak & 

Debeljuh, (2016) kommit fram till att fler och fler små barn spelar spel på digitala 

verktyg och att detta spelande är en av de nyaste formerna av beroende. Lagercrantz 

(2017) förklarar att skärmtiden kan gå ut över barns sociala samvaro och att detta är 

problematiskt. Om kommunikationen främst sker via ett digitalt verktyg som inte 

uttrycker några känslor kan den empatiska förmågan bli lidande. En av respondenterna 

uttrycker just en oro i att barns sociala samvaro ska bli lidande på grund av surfplattan. I 

resultatet och analysen går det dock att urskilja att kommunikation barn sinsemellan och 

mellan barn och vuxna skapades i användandet av surfplattan. Detta går även att se 

utifrån andra forskningsstudier där resultatet visar på ökat samarbete mellan barn vid 

användandet av surfplattan (Beschorner & Hutchison, 2013; Jahnke & Kumar, 2014; 

Lee, 2014). Dock påpekar många forskare vikten av lärares närvaro och planering för 

lyckat resultat (Davidson et al., 2016; Falloon, 2014; Klerfelt, 2007; Lee, 2014). Detta 

kan vara en annan förklaring till varför pedagogiska spel och filmtittande uppfattas som 

mer krävande av förskollärarna, då de upplevde att det inte alltid fanns tid för närvaro 

och planering. 

 

Skapande var ytterligare ett didaktiskt innehållsområde i surfplattan som identifierades. 

Fyra av förskollärarna använder sig av sång och dans med hjälp av surfplattan och tre av 
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dessa förskollärare kopplar surfplattan till andra medel med syftet att baren ska 

undersöka och lära. Innehållet och metoderna i skapande med surfplattan omfattar 

mycket och kan göras på många olika sätt. Detta arbetssätt stämmer också överens med 

läroplanens skrivningar vilket belyser att: ”multimedia och informationsteknik kan i 

förskolan användas såväl i skapande processer som i tillämpning” (Skolverket, 

2016a:6). Ett användande av surfplattan utifrån skapande syfte nämns även av flera 

forskningsstudier. Wallén och Hillström (2014) kom i sin forskningsstudie fram till att 

barnen blir kreativa aktörer vid användandet av surfplattan och Jahnke & Kumars 

(2014) resultat visar att surfplattan i undervisningen ofta användes på andra sätt än att 

enbart söka information. Istället användes verktyget för att främja elevernas kreativitet, 

produktion och samarbete (a.a.). Skapande som innehållsområde har inte alltid varit ett 

självklart val av förskollärarna. En av förskollärarna nämner ingenting under denna 

kategori och flera av förskollärarna hade begränsat innehåll. Detta går att förklara 

utifrån att två av förskollärarna önskar vidare kompetensutveckling gällande hur de kan 

arbeta med surfplattan. Davidson et al, (2016) har gjort en forskningsstudie som visar 

hur komplext och komplicerat användandet av teknologi i aktiviteter kan vara. Även 

Wallén Hillström (2014:109) framför att ”integrera surfplattor i förskoleverksamheten 

omfattar ett komplext, interaktionellt arbete och är förknippat med en hel del 

utmaningar, både för barn och för pedagoger” (a.a.). Förklaringar till varför 

förskollärarna har begränsat innehåll gällande skapande kan å ena sidan handla om 

okunskap. Å andra sidan kan förklaringen till att detta användningsområde används i 

mindre utsträckning vara i linje med en respondents uttalande om att det finns begränsat 

intresse för surfplattan bland personalen vilket har gjort att kompetensutveckling valts 

bort och andra aktiviteter prioriterats.   

 

Resultatet visar också att förskollärarna uppfattar surfplattan som lättillgänglig då den är 

smidig och lätt att bära med sig. Detta framför också Falloon (2014) i sin 

forskningsstudie där surfplattan skapar möjligheter då den är enkel, tillgänglig, har bra 

anslutning, stort utbud och snabb hastighet (a.a.). Lättillgängligheten i det avseende som 

förskollärarna framför går dock att problematisera och se ur ett vuxenperspektiv. Är då 

surfplattan lättillgänglig utifrån barnens perspektiv? Ingen av förskollärarna har 

surfplattan liggande framme så att barnen kan komma och använda den. Förklaringen 

till detta är de nackdelar som förskollärarna framför så som surfplattans ömtålighet, att 

barnen kan hamna på olämpliga sidor och att förskollärarna vill vara närvarande men att 

tiden inte alltid räcker till. Vid innehållsområdet film och pedagogiska spel förklarar en 

förskollärare att barnen kan komma fram och fråga om de får använda surfplattan 

medan två av förskollärarna förklarar att barnen sällan kommer fram och frågar efter 

den. Lättillgängligheten för barnen minskar på så sätt av de begränsningar som 

förskollärarna uppfattar gällande surfplattan. Detta stödjer påståendet om att lärarens 

uppfattningar, attityd och erfarenheter påverkar de didaktiska valen samt vilket lärande 

barn erbjuds.  

 

De för- och nackdelar förskollärarna uttrycker med surfplattan påverkar även de andra 

didaktiska frågorna vad och hur, vilket innefattar de två första frågeställningarna. Ett 

exempel på detta kan vara att en förskollärare ser nackdelen med film och pedagogiska 

spel vilket påverkar bortvalet av detta innehåll. Förskollärarnas syn på de risker som 

finns gällande ömtålighet och olämplig reklam kan vara en förklaring till att metoderna 

oftast sker genom närvarande pedagoger. De fördelar förskollärarna i sin tur uttrycker 

gällande barns lärande utifrån surfplattan kan vara en förklaring till att det digitala 

verktyget överhuvudtaget används. Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) nämner 

inte att det digitala verktyget måste ingå i förskolans verksamhet vilket utgör ett val 
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baserat på förskollärares uppfattningar av surfplattan. De faktorer som synliggjorts i 

resultatet och analysen av denna studie är ramfaktorer så som tid och ekonomi, faktorer 

kring barnen gällande deras erfarenheter och språkliga bakgrund och pedagogernas 

engagemang, kunskap och attityd. Dessa faktorer påverkar på olika sätt både innehållet 

och metoderna i undervisningen. Vad surfplattan används till och hur den används på de 

olika förskolorna går på så sätt att beskriva utifrån såväl förskollärares egna åsikter, 

barnens förutsättningar och utomliggande faktorer som påverkar undervisningen med 

surfplattan. 

 

9.2 Metoddiskussion  

För att säkerhetsställa studiens kvalité krävs en analys av studiens trovärdighet, 

tillförlitlighet samt överförbarhet. Trovärdighet handlar om att resultatet svarar på 

forskningsfrågan (Denscombe, 2016). Studien har undersökt det som är tänkt att 

undersökas eftersom alla moment skrivits fram med utgångspunkt från syfte och 

frågeställningar där resultatet också har stärkts med hjälp av citat från empirin. Den 

teori som legat till grund för arbetet är som beskrivet didaktik. Didaktik som 

utgångspunkt skapar en bredare förståelse för hur förskollärares uppfattningar om 

surfplattan påverkar undervisningens innehåll och metod. Dock problematiserar 

Tornberg (2000) möjligheterna att urskilja och identifiera de olika didaktiska aspekterna 

då de går ihop i varandra. Ett exempel på detta utifrån resultatet och analysen är att 

förskollärarna många gånger använde sig av ämnesorienterade pedagogiska spel men 

med en metod för att öka samarbete och diskussion. Detta skapar en tolkning i vad 

förskollärarna tänkt sig att innehållet i en aktivitet ska vara. Selander (2017) beskriver 

också att det kan vara svårt att urskilja det konkreta innehållet då det inte är något 

absolut givet utan någonting som formas i det sociala samspelet (a.a.). Detta kan 

påverka trovärdigheten i studien. För att undvika detta har noggrann analysering och 

djupgående diskussion ägt rum. Intervjuerna togs upp med mobiltelefoner för att sedan 

transkriberas. En fördel med ljudinspelning är att det går att transkribera ordagrant vad 

respondenterna säger vilket ökar tillförlitligheten. Däremot kan transkribering av ljud 

vara mycket tidskrävande. Dock valdes det att göra ljudinspelningar och transkribering 

för att få så tillförlitlig data som möjligt vilket också ökar chanserna för att studien ska 

bli trovärdig.  

 

Vetenskapsrådet (2011) förklarar tillförlitlighet vilket kortfattat innebär att det har 

undvikits felaktigheter under alla momenten i arbetet (a.a.). För att öka studiens 

tillförlitlighet har varje moment skrivits ut så genomförligt och korrekt som möjligt 

samt en intervjuguide har tagits fram med specifika frågor där fokus på studiens syfte 

hållits. Dock så genomfördes intervjuerna på varsitt håll vilket kan ha skapat skillnader i 

intervjuprocessen. Vid genomförandet har en strävan efter neutralitet och fokus på 

frågorna försökt hållas vilket förhoppningsvis skapat liknande förhållningssätt gentemot 

respondenterna. Dock framför Denscombe (2016) olika intervjueffekter som kan 

påverka intervjuerna omedvetet. Det kan exempelvis vara social status, ålder och kön 

(a.a.). En intervjueffekt som kan ha påverkat undersökningen är bekvämlighetsurvalet 

som har gjorts på fyra av de sex förskollärarna. Eftersom fyra av respondenterna kände 

intervjuarna sedan innan kan det ha påverkat hur bekväma de kände sig under intervjun 

samt vilket svar de givit. Detta kan i sin tur ha skapat en obalans mellan de tidigare 

kända respondenterna och de som inte var kända sedan innan.  

 

Eftersom studiens urval enbart genomförts på sex förskollärare är det svårt att överföra 

resultaten mot andra kontexter. Dock har ett urval av förskollärare i olika 

städer/samhällen gjorts mot bakgrund att öka tillförlitligheten och överförbarheten 
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eftersom förskollärare i samma stad kan ha gått samma kompetensutveckling vilket 

skapar liknande arbetssätt. Studiens syfte innefattar en undersökning av förskollärares 

uppfattningar av surfplattan i förskolans verksamhet. Förskollärarnas uppfattningar kan 

ha påverkats av vad de tror är det ”rätta” svaret eller hur de vill arbeta med surfplattan i 

verksamheten. Många gånger ser praktiken annorlunda ut vilket inte kan återspeglas 

med det metodval som har valts i denna studie. Ett bredare urval eller en metod där 

observationer valts till hade ökat tillförlitligheten och överförbarheten i studien men 

detta valdes bort på grund av den begränsade tiden.     

 

9.3 Slutsatser och vidare forskning  

Studiens resultat och analys kan komma att synliggöra konsekvenser för förskolans 

praktik. Slutsatsen av resultatet och analysen visar på vissa skillnader i användandet av 

surfplattan i undervisningen. Dessa skillnader beror både på faktorer i förskollärares 

attityder och intresse, barns olika erfarenheter samt ramfaktorer på organisatorisk nivå. 

Detta skapar en tydlig bild av, precis som antagandet innan studiens uppstart, att olika 

förskolor ser olika ut vilket skapar skilda möjligheter och förutsättningar för barns 

utveckling och lärande. Enligt skollagen kap. 8, 9 § ska ”utbildningen inom 

skolväsendet vara likvärdig inom varje skolform /…/ oavsett var i landet den anordnas” 

(SFS 2010:800). Läroplanen för förskolan tar också upp att förskolan ska vara likvärdig 

(Skolverket 2016a). År 2018 träder den reviderade läroplanen i kraft med ett strängare 

anslag om lärarens digitala kompetens (Skolverket, 2017). Detta skapar ökade chanser 

för att förskollärares attityd, intressen och organisatoriska ramfaktorer inte ska kunna 

påverka hur stor eller liten roll surfplattor får i dagens förskolor i Sverige. Mot denna 

bakgrund blir det av intresse att vidareutveckla undersökningar kring om den reviderade 

läroplanen med fokus på digital kompetens kommer förändra förskollärares 

uppfattningar och arbetet med surfplattan. Kommer den reviderade läroplanen öka 

chanserna för en likvärdig förskola?   
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11 Bilagor  
 

11.1 Bilaga A: Missivbrev  

 

Hej! 

 

Våra namn är Johanna Andersson och Amanda Hallqvist och vi går vår sista termin på 

förskollärarprogrammet. Just nu håller vi på att skriva vårt examensarbete på 15hp. Vårt 

examensarbete handlar om surfplattan i förskolan, då vi anser att detta är väsentligt nu 

när vi lever i en tid där surfplattan blivit en stor del av barnens vardag. Syftet med 

studien är att undersöka förskollärares olika didaktiska uppfattningar om användandet 

av surfplattan som pedagogiskt verktyg i förskolans verksamhet. 

 

För att undersöka syftet har vi valt intervju som metod. Önskan är att vi ska få intervjua 

dig om dina uppfattningar inom ämnet med fokus på didaktik. Intervjun kommer ta 

omkring 45-60 minuter och vi önskar också att få spela in samtalet då detta ökar 

lättillgängligheten och tillförlitligheten i studien.  

 

Ditt deltagande är helt frivilligt och du har möjlighet att avbryta ditt deltagande när du 

vill utan vidare förklaring. Alla namn kommer fingeras i studien och vi kommer göra så 

att det blir omöjligt att spåra vem som sagt vad. Den inspelade intervjun kommer att tas 

bort så snart det blir möjligt och materialet kommer förvaras så att det blir oåtkomligt 

för andra. När studien har godkänts kommer den att läggas upp i DIVA vilket innebär 

att den kommer bli tillgänglig för allmänheten.  

 

Om du har några frågor är det bara att höra av dig, antingen till oss eller till vår 

handledare Håkan Fleischer! 

 

Mail Johanna Andersson: XXXX@student.lnu.se 

Mail Amanda Hallqvist: XXXX@student.lnu.se 

Mail Håkan Fleischer: XXXX@lnu.se 
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11.2 Bilaga B: Intervjuguide 

 

1) Hur länge har du varit verksam som förskollärare?  

 

2) Hur många avdelningar finns det på förskolan du arbetar på nu?  

- Hur många barn är det i barngruppen du arbetar i?  

 

3) Berätta vad du tycker om surfplattan i allmänhet.  

 

4) Hur länge har du arbetat pedagogiskt med surfplattan i förskolan?   

 

5) Vad anser du om surfplattor som pedagogiskt verktyg i förskolan?  

 

6) Vilken kunskap behövs, enligt dig i arbetet med surfplattan? 

- Har du fått vidare kompetensutveckling gällande surfplattor eller digitala 

verktyg?  

- Hur gick det till?  

- Känner du att det har bidragit till kunskapande och i så fall vad?  

 

7) Vad använder ni surfplattan till i den pedagogiska verksamheten?  

- Kan du ge exempel på vad surfplattan har använts till i förskolan?  

- Vad var innehållet i denna situation?  

- Vad kan surfplattan göra för barns utveckling och lärande?  

 

8) Hur använder ni surfplattan pedagogiskt i förskolan?  

- Kan du ge exempel på en situation då surfplattan använts?  

- Hur gick denna situation till?  

- Vad gick bra?  

- Vad gick mindre bra?  

 

9) Varför använder ni surfplattan pedagogiskt i förskolan?  

- Vad ser du för fördelar med surfplattan som pedagogiskt verktyg i förskolan?   

- Har du upplevt positiva effekter/ möjligheter för barnen och i barngruppen vid 

pedagogisk användning av surfplattan? I så fall vilka?  

- Vad ser du för nackdelar med surfplattan som pedagogiskt verktyg i förskolan?  

- Har du upplevt negativa effekter/ hinder för barnen och i barngruppen vid 

pedagogisk användning av surfplattan? I så fall vilka? 

 

10) Påverkar förskolans villkor användandet av surfplattan? På vilket sätt?  

 

11) Hur hade du helst velat arbeta pedagogiskt med surfplattan i förskolan?  

 

12) Nu har jag inga fler frågor, vill du lägga till något innan vi avslutar?  

 

Tack för din medverkan!



  
 

 

 


