
Surfplattan – digitalt 
hjälpmedel eller spelmaskin i 
förskolan? 
En diskursanalys utifrån tidskrifter där förskollärare är den 

primära målgruppen 

Erika Coralén och Pia Hygrell 

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen 

Självständigt arbete 15 hp, GN 

Förskoledidaktik  

Förskollärarprogrammet (210 hp)  

Höstterminen 2015 

Handledare: Anna Åkerfeldt 

Examinator: Anna Palmer 

English title: The Tablet – digital aids or game device in preschool? 

A discourse analysis based magazines where preschool teachers are 

the primary target group 



 
 

Surfplattan – digitalt hjälpmedel 
eller spelmaskin i förskolan? 

En diskursanalys utifrån tidskrifter där förskollärare är den primära 
målgruppen 

Erika Coralén och Pia Hygrell 

Sammanfattning 
Syftet med denna uppsats är att belysa vad det finns för diskussioner kring surfplattan som hjälpmedel 
i förskolan inom förskollärarprofessionen utifrån vad som skrivs i tidskrifter där förskollärare ingår i 
den primära målgruppen. Vår datainsamlingsmetod har därför varit att samla sex olika tidningsartiklar 
i tidskrifter som riktar sig till förskollärare. Genom att göra en diskursanalys har vi försökt urskilja 
olika diskurser i förhållande till deras syn på surfplattan. Vårt resultat visade på att det gick att 
uppfatta tre olika diskurser som överensstämde med vilken relation de tycktes ha till surfplattan: 
diskurs 1 ”Surfplattor bör användas med försiktighet”, diskurs 2 “Surfplattor är ett bra komplement 
men får inte ersätta den naturliga leken” och diskurs 3 “Surfplattor är en bra resurs som bidrar till 
lärande och låter barnen utvecklas även utan vuxnas medverkan”. Slutsatsen är därmed att det går att 
urskilja olika diskussioner kring surfplattan som hjälpmedel i förskolan. 
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Förord 
Vi har under utbildningsåren på förskollärarprogrammet stött på många åsikter gällande användandet 
av surfplattor i förskolan och har själva känt oss aningen delade i fråga om surfplattor bör finnas i 
förskolan och huruvida surfplattan faktiskt kan vara ett pedagogiskt verktyg eller om den enbart är en 
”spelmaskin”. Därifrån har vårt intresse vuxit och riktat sig mot hur dessa frågor och diskussioner 
framställs till förskollärare i medier riktade mot pedagoger. 

Vi vill tacka våra familjer för allt moraliskt stöd de bidragit med under den här perioden, det har varit 
guld värt. 

Beskrivning av författarnas insatser i studien 

Vi valde att till en början dela upp arbetet och ansvara för var sin del eftersom vi tyckte det var lättare 
att få överblick på så vis och för att inget skulle ”falla mellan stolarna”, men båda har bidragit till 
samtliga delar. Pia började att skriva på den tidigare forskningen och sedan metoden, och Erika tog sig 
an början av teoriavsnittet. Båda har varit lika engagerade i datainsamlingen och under själva 
sammanställningen av resultatet, analysen och diskussionen har vi mestadels suttit tillsammans och 
skrivit antingen på olika delar eller gemensamt, då en av oss kunde skriva och den andra läsa ur 
väsentlig litteratur. Vi har sett fördelar med att både sitta tillsammans och individuellt då det bland 
annat ger möjlighet till olika infallsvinklar. 
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1.  Inledning 
2014 hade hela 79 % av alla 2-4 åringar tillgång till en surfplatta och 12 % disponerade en egen 
(Statens medieråd 2015, s. 9). Det är en fördubbling mot 2012/13 då 38 % av 2-4 åringarna hade 
tillgång till en surfplatta och 3 % av barnen hade en egen (Statens medieråd 2015, s. 9). Detta kan 
kanske kan verka häpnadsväckande samtidigt som vi kan se att surfplattor finns i många barns händer 
bland annat när de åker buss eller tåg. Efter att ha läst en artikel i Lärarförbundets tidning för 
förskollärare “Förskolan” som berör för- och nackdelar med surfplattor har detta väckt vår nyfikenhet 
kring debatten om användandet av surfplattor i förskolan (Nöjd 2015). I artikeln nämns bland annat 
hur “paddorna” öppnat en ny värld för de yngsta barnen där de behöver hjälp av föräldrarna (Nöjd 
2015). Artikeln fokuserar mycket på hur barnen använder surfplattor i hemmet för att spela spel eller 
titta på filmer och att de blivit ett komplement till TV-tittandet exempelvis på helgmornar när 
föräldrarna “vill ha lite sovmorgon”. Detta väcker vår nyfikenhet kring hur surfplattan används i 
förskolan, om den används på liknande sätt eller om den används med ett didaktiskt och pedagogiskt 
syfte. När vi varit runt på olika förskolor har vi upplevt att debatten är högst aktuell och att det finns 
starka åsikter både för och mot användandet av surfplattor i förskolor. Skolverket (2011) beskriver att 
förskolan kan hjälpa till och bidra till barnens språkutveckling genom att ta vara på de kunskaper 
barnen redan har när de kommer till förskolan. Det är inte bara böcker som bidrar till barns läsförmåga 
utan även till exempel datorspel, TV och leksakskataloger något som förskolans personal är dåliga på 
att ta tillvara (Skolverket 2011). Enligt förskolans läroplan 98/10:  

“Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse 
för symboler och deras kommunikativa funktioner” (Skolverket 2010, s. 10). 

Om barnen redan har kunskaper hemifrån kring symboler och text som de exempelvis lärt sig genom 
användandet av surfplattan hemma som Skolverket (2011) beskriver, borde detta digitala verktyg 
kunna underlätta inlärningen för skriftspråk och symboler eftersom barnen redan har viss kännedom 
kring surfplattan. Lee (2015, s. 949) beskriver att surfplattor effektiviserar barnens lärande redan hos 
små barn, bland annat eftersom de tillåter till konversationer mellan barnen eller med vuxna då det 
bjuder in till dialog om det barnen gör. Konversationerna kan exempelvis röra olika problem och leda 
till problemlösningar. Surfplattor hade även en positiv effekt för barn som hade svårt med 
finmotoriken, vilket då även hjälpte till att uppmuntra till lärande (Lee 2015, s. 949). Därmed utesluts 
ingen från skriftspråket eftersom det är lättare att skriva med hjälp av ett finger än med en penna som 
kräver en mer utvecklad finmotorik. Även Neumann och Neumann (2014 ss. 234-235) beskriver 
surfplattan som ett hjälpmedel för att öva finmotoriken redan i tidig ålder, då barnen enkelt kan 
navigera med handen. Det bidrar till att barnen snabbt blir kompetenta surfplattanvändare, då kan 
surfplattan användas för att lära sig känna igen, identifiera och skriva exempelvis bokstäver och 
symboler (Neumann & Neumann 2014, s. 237). På så vis kan alltså surfplattan bli en del av barns 
lärande, men vi undrar vad om detta förskollärarna känner till. Vi ser ett behov av att belysa vilka 
diskussioner som pågår inom förskollärarprofessionen, eftersom vi tycker oss se en lucka i 
forskningen om hur förskollärare upplever införandet av surfplattor i förskolan. Fokus ligger många 
gånger snarare på vilka effekter det får på barnens lärande, men hur går diskussionen bland 
förskollärarna undrar vi.  
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Det är utifrån dessa tankegångar intresset inför den här uppsatsen grundar sig, det vill säga utforska 
vilka olika diskussioner det finns om surfplattor och hur de påverkar barns språkutveckling i 
förskolan. För vår studie har vi valt att göra avgränsning mot debatten kring surfplattans påverkan för 
barn i förskolan. Vi kommer att börja med att redovisa hur surfplattan beskrivs i tidigare forskning och 
vilka fördelar som finns men även vad det kan ställa för krav på pedagoger och förskollärare. Detta 
kommer sedan mynna ut i vårt syfte och våra forskningsfrågor. Då vi upplever införandet av 
surfplattor i förskolan som något relativt nytt och att användandet är under konstruktion anser vi att 
poststrukturalism är ett lämpligt teorival, eftersom det stämmer överens med den poststrukturalistiska 
synen på att världen ständigt är under förändring (Herz & Johansson 2013, s. 6). Som 
datainsamlingsmetod har vi valt att utgå från vad som skrivs i tidskrifter med förskollärare som sin 
primära målgrupp, då vi anser att artiklarna sammanfattar de diskussioner som pågår inom 
yrkesprofessionen som är aktuella och därmed representerar aktuella debatter. För att se skillnader 
respektive likheter i tidningsartiklarna har vi valt att använda oss av diskursanalys som metod då 
denna metod tillåter oss att analysera vilka sanningar vi kan urskilja och på så vis skapa diskurser och 
beskriva hur dessa framställs (Bolander & Fejes 2015, s. 90). 

iPad, padda, tablet, surfplatta, läsplatta, lärplatta. Kärt barn har många namn, vi har valt att använda 
benämningen surfplatta dels eftersom vi inte vill koppla vårt arbete till ett specifikt varumärke, och 
dels för att det är den benämningen som används av Statens medieråd (2015). Därför tycker vi att det 
är rimligt att använda begreppet surfplatta och att det då är ett vedertaget begrepp som etableras inom 
samhället. 

2.  Tidigare forskning 
I det här kapitlet kommer vi skriva om digitala hjälpmedel och fördjupa oss i surfplattans bidrag för 
barns lärande och dess för- och nackdelar. Under det senaste decenniet har debatten kring digitala 
hjälpmedel och dess påverkan för barn i yngre åldrar varit ett högst aktuellt ämne. Vi tycker oss se hur 
digitala hjälpmedel fått en större plats i skolan och förskolan. Vårt intresse återfinns i hur 
förkollärarprofessionen ser på surfplattans påverkan för de yngsta barnens språkutveckling. Vi har 
använt oss av följande sökord: “digital literacy in early childhood”, “iPad”, “iPad i förskolan”, “iPad 
literacy”, “iPad early childhood”, “computer literacy childhood”. Sökorden har gett oss varierande 
forskning där vi valt ut ett antal som berör hur surfplattor kan bli ett digitalt hjälpmedel vid 
språkutveckling, hur applikationer kan få betydelse för språkutvecklingen och vad pedagogers 
kunskap kan ha för betydelseför det. Denna tidigare forskning leder oss sedan till syftet. 

2.1.    Digitala hjälpmedel som en del i barns 
lärande och språkutveckling 

Cohens (2005, s. 109) beskriver ett IKT-projekt där barn mellan 3-6 år från olika länder deltog. 
Författaren (2005, s. 110) menar att eftersom 2000-talet innebär radikala förändringar vad gäller 
information och samhälle, måste pedagoger och lärare förbereda barnen för detta och ifrågasätta gamla 
metoder att leta efter kunskap. Det har blivit en ny typ av värld som omsluter barnen dagligen, detta 
bidrar även till nya sätt att förvärva kunskap (Cohens 2005, s. 110). Lärarens roll blir därmed att 
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definiera vilka kunskaper som krävs i det nya samhället och bli insatta i de nya metoderna som krävs i 
undervisningen för att leva upp till de nya krav som uppkommit i det nya samhället. Studien gjordes 
kortfattat så att barnen fick ”brevvänner” i andra länder som de skulle kommunicera med via e-post 
(Cohen 2005, ss. 111-112). Allt efter vad projektet fortlöpte kunde barnens utveckling tydligt 
observeras där även 4 åringarna kunde öppna e-post, skriva ut meddelandet, kopiera och även skriva 
och skicka meddelanden (Cohen 2005, s. 113). Barnen var nyfikna och motiverade, dessutom fick det 
skrivna språket en ny betydelse där kommunikationen sker med ett annat barn som inte är närvarande 
och du får vänta på svar. Detta bidrog till att barnen fick uppleva hur e-posten öppnade och gav en 
insyn i världen utanför, såsom olika språk och kulturer men även skapades en förståelse för andra som 
skiljer sig från en själv. Författaren (2005, s. 114) nämner även att datorer ger tillgång till mer 
läsmaterial till exempel dikter, texter, ordböcker som kan intressera barnen. Datorer skulle därmed 
kunna bidra till en ny typ av lärande av språket och material som kan anpassas utefter barngruppen och 
dess intresse.  

Bara några år efter Cohens (2005) studie började datorernas blivande ersättare i förskolan komma in 
på marknaden. Neumann och Neumann (2014, s. 231) beskriver en explosionsartad efterfrågan på 
surfplattor redan när iPad hade release 2010 och att nyare studier visar att mer än en tredjedel av barn i 
åldrarna 0-8 år har använt en surfplatta, vilket gör att surfplattan troligen har en betydande roll för 
barnens kognitiva utveckling (Goodwin 2012; Murray & Olcese 2011; Orrin & Olcese 2011; Rideout 
2011; Tahnk 2011 i Neumann & Neumann 2014, s. 231).  

Beschorner och Hutchison (2013, ss. 17-18) beskriver att surfplattan och digitala hjälpmedel har blivit 
en värdefull del av inlärning och litteracitet. Med hjälp av surfplattor skapas en ny plattform där 
barnen ges möjlighet att öva sina färdigheter vad gäller läsa, skriva, lyssna och tala. Författarnas 
(2013, s. 18) studie omfattade två förskolegrupper i åldrarna 4-5 år där pedagogerna inte hade tidigare 
erfarenhet av surfplattor. De applikationer som valdes ut att användas skulle uppfylla vissa kriterier, 
bland annat skulle de tillåta problemlösning, hög grad av interaktivitet i form av läsa, skriva, lyssna, 
tala. Surfplattan användes sedan både enskilt och i helgrupp. Resultatet visade att surfplattor på flera 
sätt kunde användas som stöd för pedagoger i arbetet med barnens tidiga litteracitet (Beschorner & 
Hutchison 2013, ss. 20-21). Intresset för att skriva blev stort och barnen började med att skriva sina 
egna namn och sedan sina vänners för att så småningom gå vidare till att skriva egna berättelser på 
surfplattan. Även barn som inte kunde skriva med penna kunde urskilja bokstäverna på tangentbordet 
och forma ord. Beschorner och Hutchison (2013, s. 21) tar upp som exempel hur ett barn väljer att 
skriva en berättelse och genom att ljuda och identifiera bokstäverna på tangentbordet lyckas skriva 
orden. Surfplattan bidrar på så vis till barnens tidiga litteracitet, då det blir ett enklare moment att 
skriva med sitt finger istället för att dessutom lägga till momentet att manövrera en penna för att forma 
bokstäver och ord. Det gick även att identifiera hur surfplattan påverkade och främjade barnens 
samarbete, genom att de exempelvis löste problem tillsammans (Beschorner & Hutchison 2013, ss. 22-
23). Barnen var även intresserade av att se när deras kamrater använde surfplattan och kunde komma 
med olika förslag och idéer. Sammanfattningsvis blev surfplattor givande för barnens litteracitet och 
deras förmåga att identifiera tecken, men även för det sociala samspelet mellan barnen (Beschorner & 
Hutchison 2013, s. 23). 

Som Beschorner och Hutchison (2013) nämner i sin studie har även applikationernas utformning 
betydelse för att ha en positiv effekt på lärande och språkutveckling. Lee (2015, ss. 947-950) har 
sammanfattat en större studie i USA där syftet var att undersöka hur surfplattor med pedagogiska 
applikationer kan bidra till ett mer effektivt lärande för barnen i förskolan. Därmed introducerades 
surfplattor i två förskolor i låginkomstområden där flertalet av barnen även hade vad som beskrivs 
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som beteendeproblem. För att kunna avgöra huruvida lärandet påverkades av surfplattorna gjordes ett 
test innan införandet vid terminsstart och ett under terminens slutskede. Studiens resultat visar att 
användning av surfplattor redan i tidig ålder kan effektivisera barnens lärande (Lee 2015, s. 949). 
Författaren (2015, s. 949) pekar på att surfplattor tillåter barnen att ha en meningsfull konversation 
med andra barn eller pedagoger och även uppmuntrar till lärande. Exempelvis kunde de även i denna 
undersökning se hur det uppstod diskussioner mellan barnen om hur de kunde lösa uppgifterna. Det 
gick också att se hur surfplattorna förbättrade finmotoriken även för de barn med sämre finmotoriska 
färdigheter (Lee 2015, s. 949). 

2.2.   Applikationernas betydelse 
Neumann och Neumann (2014, ss. 231-232) har sammanställt och granskat nuvarande forskning kring 
hur surfplattor eventuellt kan påverka barns tidiga litteracitet. Med litteracitet avser författarna (2014, 
s. 231) alfabetkunskap, tryckkoncept, framväxande skrivande, fonologisk medvetenhet och att känna 
igen namn eller bokstäver och därmed bli en bidragande faktor för framtida läs- och skrivinlärning. 
Neumann och Neumann (2014, ss. 232-234) har sammanställt och delat in de befintliga studierna och 
presenterat dessa utifrån tre huvudrubriker: Tablets and Young Children, Apps and Young Children 
och The Effect of Tablets and Apps on Emergent Literacy. Tablets and Young Children berör hur 
surfplattans direkta respons gör den lätt för barnen att använda när de exempelvis ritar eller skriver i 
tidig ålder. Apps and Young Children identifierar tre olika barnanpassade typer av applikationer: 
spelapplikationer, skapandeapplikationer och interaktiva böcker. The Effect of Tablets and Apps on 
Emergent Literacy redogör för att majoriteten av applikationer anpassade till barn inte har tillräcklig 
kvalitet, de är alltså inte pedagogiska applikationer trots att det är de applikationer som bidrar till 
litteracitet (Neumann & Neumann 2014, ss. 232-234). Sammanfattningsvis beskrivs surfplattor kunna 
ha en givande del i barns tidiga litteracitet, dock är det avgörande hur de används av föräldrar och 
pedagoger. Författarna (2014, ss. 231-232) beskriver att surfplattans enkelhet, mobilitet och 
lättillgänglighet troligen är det som bidragit till en större genomslagskraft än vad datorer fått. Direkt 
från födseln får barn via interaktion i olika sociala sammanhang kunskaper om böcker, tryck i 
omgivningen och redan som bebisar möter barnen digitala miljöer (Neumann & Neumann 2014, ss. 
234-235). Barnen börjar tidigt öva sina motoriska färdigheter med surfplattan som hjälpmedel och 
med föräldrar eller pedagogers bidrag kan nya kunskaper bli tillgängliga för barnens lärande 
(Neumann & Neumann 2014, ss. 234-235). 

Neumann och Neumanns (2014, s. 237) slutsats hur surfplattan påverkar litteraciteten är att små barn 
snabbt blir kompetenta surfplattanvändare, det innebär att de lär sig navigera med handen och lär sig 
identifiera bokstäver och då även klarar att skriva bokstäver, ord, ikoner och symboler. På så vis 
förklarar författarna (2014, s. 237) att barnens litteracitetskunskaper och kännedom kring bokstäver, 
ord, ikoner och symboler uppenbaras tidigare. Genom att barnen som tidigt får erfara surfplattan som 
ett verktyg visar tidigare kunskaper och förståelse kring bokstäver, ord och framväxande 
skrivkunskaper. Det förutsätter dock att applikationerna som barnen använder är kvalitativa och 
pedagogiska. Applikationer som saknar kollaboration och inte förespråkar kreativitet eller 
problemlösning är inte en bidragande faktor till litteraciteten. Det är även viktigt att komma ihåg att 
föräldrars och pedagogers stöd också är gynnande för litteraciteten med surfplattor (Neumann & 
Neumann 2014, s. 237). 

Kjällander och Moinian (2014, s. 10) beskriver i sin artikel resultatet utav två undersökningar med 
syfte att ta reda på hur barn på eget initiativ skapar mening med hjälp av utvalda applikationer. 
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Författarna (2014, s. 10) visar med ett designteoretiskt ramverk hur barn på eget bevåg designar om 
applikationerna efter eget tycke för att skapa mening. Som exempel på detta beskrivs hur ett barn 
använder sig av en applikation som är designad som en frisersalong och där skaparens tanke troligtvis 
är att användaren skall frisera hår och skägg, barnet utnyttjar istället verktygen (såsom hårborttagning, 
sax, osv.) till att spela musik med (Kjällander & Moinian 2014, s. 28). Barnet trycker på verktygen och 
får då olika slags ljud vilket skapar musik. Några andra barn använder sig av ett spel som av 
tillverkaren troligtvis är tänkt att lära ut de geometriska formerna, vilket man gör genom att mata ett 
monster med olika geometriska figurer monstret ber om. Barnen upptäcker snart hur roligt det blir om 
man retar monstret genom att ge hen fel figurer och ägnar därför tiden vid surfplattan till att reta 
monstret. Kjällander och Moinian (2014, s. 28) sammanfattar att studierna tydligt visar att barn snarare 
är producenter än konsumenter och designar applikationerna efter hur de skapar mening för just dem. 
De två tidigare nämnda exemplen med frisersalongen de geometriska formerna visar på hur barnen 
genom att designa om spelapplikationerna glädjefullt skapar sig mening (Kjällander & Moinian 2014, 
s. 28).  

2.3.   Pedagogers kunskap 
Lee (2015, s. 949) påpekar vikten av att pedagoger behöver ha erfarenhet av den digitala sfären, 
eftersom digitala hjälpmedel som surfplattor anses kunna tillföra mycket för barnens lärande. Det är 
viktigt att skapa en lärmiljö där barnen upplever glädje och meningsfullhet i det de gör och surfplattor 
är ett hjälpmedel som skapar motivation, glädje och gör barnen engagerade i sitt lärande. Att skapa en 
lärmiljö som barnen upplever som glädjefull och meningsfull kan kanske verka som en utmaning. Det 
är något som Kjällander och Moinian (2014, s. 28) beskriver när barnen använder applikationer som 
frisersalongen till att skapa musik eller när monstret som ska matas med geometriska former istället 
blir till att reta monstret. Författarna (2014, s. 10) belyser även hur maktpositionen pedagog-barn 
skiftar när barnet tar kommandot och manipulerar applikationerna för att ha roligt och skapa mening. 
Kjällander och Moinian (2014, s. 11) hänvisar till Sandvik, Smørdal och Østerud (2012) som menar att 
tidigare forskning visat att surfplattor och applikationer kan erbjuda barn möjlighet till litteracitets 
interaktioner och att det är vanligt att förskollärare ser positivt på surfplattor tack vare deras potential 
till lärande. Författarna (2014, s. 11) refererar även till Gee (2008) som menar att dataspel å ena sidan 
ofta har en positiv inverkan på lärande, å andra sidan menar författarna (2014, s. 11) att dataspel fått en 
negativ stämpel och ses ofta som tidsfördriv och inte som en utvecklande aktivitet.  

Studier på surfplattors positiva resultat på barnens lärande när de används i ett pedagogiskt syfte borde 
bidra till att det de används på alla förskolor. Frågan blir då om det går att garanteras att alla förskolor 
använder surfplattorna ur ett pedagogiskt syfte tillsammans med barnen och att samma kvalitet 
uppnås. Lyons och Tredwell (2015, ss. 152-166) anser att teknologi bör införas i läroplanen för 
förskolan. De menar att barn använder sig av digitala hjälpmedel varje dag i både hem, skola och 
offentliga anrättningar. De föreslår att ett program på fem steg kan underlätta införandet av teknologi i 
läroplanen. Först måste man skaffa kunskap om barnens förkunskaper i teknik (Lyons & Tredwell 
2015, ss. 152-154). För att ta reda på detta behöver följande frågor ställas “Använder de sig av 
tekniska hjälpmedel? I så fall vilka?”, “Vilket vokabulär används inom tekniken?” (iPad, iPhone, dator 
osv.). Efteråt bör en introduktion följa, där läraren går igenom tekniken som en förberedelse inför 
införandet i läroplanen. Därefter är det dags att utveckla regler kring teknikanvändandet. Här menar 
författarna (2015, ss. 154-155) att det viktigaste är att barnen är med och sätter upp reglerna och att det 
diskuteras om varför dessa bör vara med. Men det bör vara få regler (tre till fem stycken 
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rekommenderas). Det är då lättare för barnen att följa dem, framförallt då de förstår varför reglerna 
finns. Nästa steg är att applicera professionella bedömningar, policys och se över så att alla har 
möjlighet att erhålla digitala hjälpmedel oavsett socioekonomisk status eller kultur. Sedan är det dags 
för de två avslutande stegen nämligen att implementera teknologi i läroplanen och samla data för 
beslutsfattande (Lyons & Tredwell 2015, ss. 154-155). Slutsatsen enligt Lyons och Tredwell (2015, ss. 
160-161) är att lärare ofta har svårt att ta till sig den nya tekniken då det är en för dem okänd och helt 
ny arena. Det är viktigt att ta reda på barnens förkunskaper om teknik och noggrant planera och 
analysera innehållet som har för avsikt att användas, så att det är utvecklande och lärorikt för barnen. 
Tekniken kan dessutom bidra till ett lustfyllt sätt att lära och kan vara ett stort stöd för barn med 
särskilda behov (Lyons & Tredwell 2015, ss. 160-161). 

Sammanfattning av tidigare forskning kan vi konstatera att surfplattor har många positiva effekter på 
språkutvecklingen. Det går även att urskilja i studierna att ett krav för att lyckas få surfplattorna att ge 
en positiv effekt på lärandet är att personalen behöver ha kunskap, vara insatt och finnas som stöd. 
Därmed växer kravet på pedagogerna i förskolan att de dels har kunskaper kring surfplattor, dels att 
det finns tid för både planering och genomförande av aktiviteter med surfplattor och även att 
pedagogerna vågar låta barnen använda dem utan att tänka exempelvis att “det klarar hen inte, hen är 
för liten”. Detta kan blir en stor omställning för de som exempelvis inte är teknikintresserade eller 
tycker att tiden inte räcker till för att hinna med att planera inför nya aktiviteter med surfplattor. 
Samtidigt som det kan öppna nya möjligheter för de som är positiva till nya arbetssätt. Detta väcker 
vår nyfikenhet kring hur mottagandet av surfplattor som en del i lärandet ser ut inom 
yrkesprofessionen förskollärare, ses det som något positivt eller som något negativt? Vårt intresse 
grundar sig i de diskussioner som finns kring surfplattan inom förskollärarprofessionen, vilka 
diskussioner som är inom arbetslaget, i personalrummet eller vid tillfällen där förskollärare på olika 
förskolor träffas som exempelvis vid utbildningar. 

3.  Syfte och frågeställningar  
Syftet med vår studie är att belysa och öka förståelsen för diskussioner kring surfplattan som 
hjälpmedel inom förskollärarprofessionen utifrån vad som skrivs i tidskrifter där förskollärare är den 
primära målgruppen. 

3.1.   Forskningsfrågor 
•   Vilka diskursiva mönster finns inom förskolan vad gäller surfplattor som hjälpmedel utifrån 

vad som skrivs i artiklar riktade till pedagoger? 

•   Vilka för- respektive nackdelar framhävs i tidskrifter där förskollärare ingår i den primära 
målgruppen i diskussionen kring surfplattors bidrag till barns språkutveckling? 

•   Hur beskrivs förskollärarnas kunskaper om surfplattor påverka barnens språkutveckling 
utifrån vad som skrivs i artiklar riktade till pedagoger? 
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4.  Teoretiskt perspektiv 
I det här kapitlet kommer vi att presentera vald teori som är poststrukturalism och relevanta begrepp 
för vår studie vilka är diskurs, subjektsskapande, identitet och positionering. Diskursbegreppet är en 
viktig del i vår studie då vårt syfte är att belysa och öka förståelsen för olika diskussioner kring 
surfplattan som hjälpmedel vid språkutveckling inom förskolan. Diskurserna ger oss en möjlighet att 
urskilja olika uppfattningar kring detta utifrån de tidningsartiklar vi valt. Inom diskurserna finns det 
sanningar kring ett fenomen, dessa bekräftas även genom att utesluta sådant som inte stämmer överens 
med diskursens sanningarna (Bolander & Fejes 2015, s. 94, 105). Det är genom att identifiera de 
gemensamma sanningarna som hjälper oss att urskilja och konstruera olika diskurser. Vi kommer i 
kapitlet förklara begreppet diskurs djupare och beskriva hur vi kommer att använda oss av det i 
analysen. 

4.1.   Teori och diskurser 
Som tidigare nämnts har vi valt att använda oss av poststrukturalism som teoretiskt ramverk när vi 
analyserar tidningsartiklarna därför att teorin har en syn på världen som ständigt i förändring (Herz & 
Johansson 2013, s. 6). Poststrukturalism kan uppfattas som relativt mångtydig och “spretig" det märks 
om inte annat på hur många olika förklaringar det finns till teorin. Författarna (2013, s. 6) menar att 
begreppet “poststrukturalism” har en enormt bred repertoar av betydelser och sammankopplas ofta 
med postmodernism och liknande epitet. Den poststrukturalistiska teorins synsätt menar att allt bör 
granskas kritiskt och reflektivt (Herz & Johansson 2013, s. 18). Med det menar författarna (2013, s. 
18) att det människor gör eller säger upplevs som sant och verkligt utifrån deras vardag och att 
forskare behöver granska detta med ett kritiskt förhållningssätt för att det inte ska bli sanningen. 

Enligt Herz och Johansson (2013, s. 25) finns det många som menar att det endast är det skrivna ordet 
eller talet som definierar ordet “diskurs”. Andra som till exempel Focault (1961/1983) hävdar att även 
praktiker innefattas i begreppet, i hans mening utgör språk i sociala och historiska sammanhang en stor 
betydelse för hur en särskild diskurs erkänns och skiftar (Herz & Johansson 2013, s. 25). Palla (2011, 
s. 11) förklarar att diskurser kortfattat kan förklaras som text och tals innebörder. Tal och text bör 
förstås som traditionell form av kommunicerande och att barnet konstrueras som subjekt i dessa 
språkhandlingar. Palla lyfter fram Foucault som beskriver vad som kännetecknar en diskurs: “en 
mängd av utsagor beroende av samma formeringssystem” (Foucault 1969/2002, s. 13, här citerad av 
Palla 2011, s. 45). Foucault menar också att det inte handlar om enbart hur och vad som sägs utan att 
diskurser minst lika mycket är existerande i agerande, attityd och handlingar såsom gester (Focault 
1971/2008 i Palla 2011, s. 45). Diskurser är ingen fast helhet, utan destabiliseras och omformas utefter 
hur möten och krockar med andra diskurser ter sig. Människan formas och påverkas utefter miljön, 
detta gör det omöjligt för oss att uttrycka sig hur som helst (Foucault 1971/1993 i Palla 2011, s. 45). 
Vidare beskrivs att sanningsregimerna varierar mellan olika miljöer, varierande sanningar regerar i 
olika samhällen och kulturer, där förskolan kan ses som en diskurs där vissa sanningar om barns 
beteende, lärande och utveckling producerats och praktiserats (Foucault 1980b i Palla 2011, s. 45).  

Palla (2011, s. 41, 44) förklarar att det centrala i den poststrukturella teorin är betoningen av den 
sociala konstruktionen av verkligheten, i synnerhet kommunikationen mellan människor där språket 
har stark inverkan på hur händelseförlopp förlöper, men ses inte som en ren avspegling av världen. 
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Diskurser kan förklaras som det som sägs eller på annat sätt gör uttryck för något inom en specifik 
kontext eller sammanhang. Lenz Taguchi (2004, s. 66) gör jämförelsen mellan människor och 
marionettdockor i den strikt poststrukturalistiska teoriramen. Hon syftar till att det är starkt 
dominerande diskurser som styr och att det är normer som konstruerar hur vi väljer att agera. Lenz 
Taguchi (2004, ss. 65-66) menar att man i ett strikt poststrukturalistiskt synsätt ser allt som diskursiva 
förväntningar. Till exempel om en vuxen känner lukten av gymnastikhall, framställs troligtvis minnen 
från skolans gymnastiklektioner, och misslyckanden över sina prestationer dessa timmar sköljs 
förmodligen över en. Förväntningarna som gymnastikläraren har både på sig själv och på sina elever 
ser ungefär likadana ut idag som för som för 50 år sedan, det är på grund av starkt förankrade 
diskurser i bemärkelsen att vi har vissa föreställningar om vad en gymnastiklektion bör innehålla och 
vad som kan förväntas av en elev (Lenz Taguchi 2004, ss. 65-66). En tolkning utifrån detta kan vara 
att inom förskolan finns tydliga förväntningar för var språkutveckling innebär och starka förankringar 
hur det ska gå till inom diskursen. Om dessa förväntningar och förankringar är starka och dominerande 
så att de inte har förändrats på årtionden, likt de till gymnastiklektionerna, kan surfplattan uteslutas 
som en del av språkutvecklingen. Samtidigt är diskurser föränderliga vilket gör att de påverkas av 
samhället runt omkring och hur surfplattorna används där, på så vis kan förskolan influeras och röra 
sig mot att låta surfplattorna bli en del av språkutvecklingen. 

Herz och Johansson (2013, ss. 46-48) menar att det poststrukturalistiska perspektivet normaliserats 
och numer är en viktig del av ett kritiskt samhällsvetenskapligt synsätt, uppbyggt på bland annat 
teorins förfarande att närma sig språk och kategoriserande. Metodologin har vuxit sig stark genom sitt 
kritiska förhållningssätt fått enorm genomslagskraft i samhällsvetenskapen. Tidigare erkända 
föreställningar blir numer kritiskt granskade och analyserade, detta inom ramen för bland annat 
kategoriseringar och språk. Herz och Johansson (2013, s. 25) ger ett exempel där de menar att 
vetskapen om vem en lesbisk är inte är huvudfokus för någon där diskurser står i centrum, utan då 
handlar det snarare om vad har gjort denna kategori (lesbisk) möjlig? Hur upprätthålls den? Vilka 
maktrelationer förväntas? Hur vi upplever, väljer att handla och vårt förhållningssätt gentemot vår 
verklighet betraktas som historiskt och socialt konstruerat. Det vill säga allt vi gör påverkar 
verkligheten och diskurserna påverkar oss och vårt samhälle och kan bringa stora konsekvenser. Att 
utgå ifrån detta är att alltid se att vi har med oss en förförståelse och att den påverkar oss och våra val 
och är socialt konstruerad (Herz & Johansson 2013, s. 25). 

I vår analys kommer vi att använda oss av diskursbegreppet utifrån dessa beskrivningar. Vi ser 
diskurser som föränderliga och socialt konstruerade, de är skapade från utsagor och olika uttryck. Vi 
som studerar och försöker urskilja diskurser blir även en del i att skapa dem, eftersom de inte finns 
uttalade utan vi är de som tycker oss se dem och konstruerar dem. Dessutom kan diskurserna förändras 
utifrån hur samhälle och kultur omkring diskursen påverkar åsikter etc. Dock kan vissa sanningar vara 
så pass starka att de kan tolkas som dominerande inom diskursen och dessa rubbas inte lika lätt utan 
ses som överordnade. 

4.2.   Subjektsskapande, identitet och 
positionering 

Lenz Taguchi (2004, s. 110) skriver att den poststrukturella teorin ser subjektet som fylld med flertalet 
olika diskurser. Det som görs producerats av innebörden av det som görs som “hämtas” från 
diskursen. Varje subjekt består av unika sammansättningar av diskursiva innebörder, som kan yttra sig 
i varierande handlingar och beteenden beroende på sammanhang. Vad som påverkar subjektets 
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specifika yttranden är dels den mening som skapas i förhållande till de diskurser subjektet har med sig. 
Men även exempelvis diskurserna som miljön bär med sig spelar in. Diskurserna är föränderliga och 
omformas ständigt såväl som subjektskapandets ständiga dragkamp mellan olika diskurser (Lenz 
Taguchi 2004, s. 110).  

Subjektsskapandet inom poststrukturalism beskrivs som viktigt för att utforma ”jaget”, som också 
omskapas när det möter olika diskurser (Palla 2011, s. 48). Därmed kan en individ positionera sig 
olika beroende på vilken diskursiv praktik denne befinner sig i, och på så vis skapas vår identitet. Vi 
har både en personlig identitet och en social identitet, som till viss del samspelar. Detta kan 
exempelvis påverka barnsynen av vad barn kan klara av att göra på så vis att diskursen inom den 
förskolan man är verksam inom har en barnsyn som kanske skiljer sig från ens egna personliga åsikt, 
att förskolan kanske ser barnen som inkompetenta inom ett visst område medan den personliga åsikten 
är att barnet är kompetent (Palla 2011, s. 48). 

Det är inte bara individen själv som positionerar sig, utan hen blir även positionerad utav omvärlden 
(Palla 2011, s. 49). Det betyder att inte bara barnet positionerar sig i förskolan utan att pedagogerna 
positionerar barnet till exempel som stökig, ofokuserad eller kompetent. Lenz Taguchi (2004, s. 66) 
skriver om “det kompetenta barnet” såsom läroplanen framställer synen på barn och menar att 
diskurserna om att betygsätta och värdera barns motoriska, emotionella, sociala och kognitiva 
utveckling är betydligt starkare än vad läroplanen för förskolan förespråkar, även om begreppen 
successivt används mer sällan. Alltså bedömer lärare barnens brister snarare än deras prestationer även 
om det inte är det som lärs ut i lärarnas utbildning eller det som läraren nämner på föräldramöten eller 
utvecklingssamtal. Det betyder att pedagogerna blir delaktiga i barnens identitetsskapande och hur de 
positionerar sig, genom att göra bedömningar trots att det inte är förskolans syfte (Lenz Taguchi 2004, 
s. 66).  

I vår analys kommer vi med hjälp av begreppen subjektsskapande, identitet och positionering försöka 
förtydliga hur vi tolkar att artiklarna och diskurserna framhäver på vilket sätt surfplattan kan påverkar 
barnens språkutveckling. Genom att beskriva hur surfplattan upplevs påverka subjektsskapandet ges 
en möjlighet att förstå hur den inom diskursen anses påverka barnens identitetsskapande och då även 
en förståelse för hur barnen positioneras som exempelvis kompetenta. Eftersom ”det kompetenta 
barnet” är något som eftersträvas utifrån läroplanen uppfattar vi det som en viktig del i hur surfplattan 
mottas av förskollärare och därmed en viktig del i diskursen. 

4.3.   Diskursanalys och poststrukturalism 
Det finns inget avgränsat fält mellan diskursanalys och poststrukturalism, deras relation upplevs 
komplex och de sammankopplas ofta (Herz & Johansson 2013, s. 25, 38). De används även som 
influens och analysmetod i många differenta sammanhang. Vilket innefattar allt mellan textanalyser 
till teoretiska studier. I vissa fall är kopplingen emellan dem tydlig i andra framträder den inte alls. Det 
går att skönja gemensamma drag, men det är svårt att urskilja någon typisk form eller kärna för 
diskursanalys. Författarna (2013, s. 38) varnar dock för att utesluta teori ur sitt analysarbete och istället 
omvandla det till ren metodologi. De menar att analysen då riskerar att förefalla platt och tolkningslös. 
Precis som termen poststrukturalism är begreppet diskursanalys enormt mångtydigt. Herz och 
Johansson  (2013, ss. 18-19) hänvisar till tidskriften Discourse & society där det beskrivs att det inte 
så ofta handlar om makt och samhälle, utan snarare om analys av utsagor, excerpter och citat.  
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Diskursanalys möjliggör nedbrytande av en texten så att det underförstådda kan urskiljas, vilket 
innebär att det inte är själva texten som är viktigast utan diskussionen i ett visst sammanhang och det 
som tas förgivet (Boréus 2011, s. 138). Diskursanalys är lämplig när exempelvis sanningar som skapas 
kring vad som i texter anses normalt respektive onormalt vill undersökas (Bolander & Fejes 2015, s. 
90). Det som studeras är inte hur något ser ut på riktigt, snarare utan varför, hur och när det 
uppkommit (Börjesson 2003 i Herz & Johansson 2013, s. 25). Det finns olika resonemang och 
beskrivningar om verkligheten i en diskurs, där vissa anses vara mer sanningsenliga och andra faller 
utanför ramen (Bolander & Fejes 2015, s. 94). 

Vår valda analysmetod är diskursanalys, vilket vi kommer att beskriva tydligare i metodkapitlet. Som 
nämns ovan kan det vara svårt att avgränsa fältet mellan diskursanalys och poststrukturalism bland 
annat eftersom de har en komplex relation, men även för att analysmetoden behöver teorin för att den 
inte ska falla platt och inte få någon mening i tolkningen. Diskursanalysen ger oss möjlighet att 
granska texterna mer djupgående för att kunna urskilja vilka sanningar som finns, dessa sanningar kan 
sedan ge oss möjlighet att urskilja och skapa diskurser utifrån de diskursiva mönster vi tycker oss se. 

5.  Metod 
I det här kapitlet presenteras datainsamlingsmetod, genomförandet och analysmetod. Det kommer 
även belysas vilka fördelar samt nackdelar eller problem vi upplevt med dessa. I slutet av kapitlet 
beskrivs vi även forskningsetiska överväganden vi har ställts inför. 

5.1.    Val av metod 
Vi har funderat kring att göra intervjuer, men eftersom vi vill öka förståelse för olika diskussioner som 
finns kring surfplattan i förskolan har vi kommit fram till att insamling av vilka diskussioner som 
framhävs i tidskrifter känns mest tillämpbar. Då vi upplever att det som blir ett samtalsämne i 
förskolan många gånger startar i något personalen har hört eller läst och att tidskrifter är en sådan källa 
där personalen hämtar sina uppfattningar. Boréus (2011, s. 131) förklarar att texter både är viktiga och 
centrala i samhället och därför även viktiga och centrala att studera. “Texter påverkar samhället” och 
påverkar då även människors tolkningar av samhället och deras värderingar (Boréus 2011, s. 131). 
Eftersom tidskrifter därmed även influerar pedagoger tycker vi det känns rimligt att studera det 
ursprungliga materialet som påverkar deras uppfattningar. Boréaus (2011, s. 132) beskriver att när 
texter studeras kan uttryck för olika föreställningar och relationer som för närvarande råder framhävas. 
Vilket skulle kunna vara vilka föreställningar som råder kring surfplattor i förskolan och påverkan för 
lärande och språkutveckling. 

Vi anser att textinsamling av samhälleliga texter från olika lärartidskrifter såsom artiklar och eventuellt 
insändare i lärartidningar kan bidra till att få en överblick på olika infallsvinklar av diskussionen inom 
branschen som vi kan jämföra och diskutera. Widén (2015, ss. 180-181) förklarar samhälleliga texter 
som något som ofta publiceras i tidningar eller tidskrifter som debattmaterial, det kan exempelvis vara 
uppfattningar kring skolfrågor. Att analysera dessa texter bidrar till insikt i samhällsopinionen och 
vilka frågor som är aktuella och skapar debatt. Hörnfeldt (2014, s. 238) förklarar att skriftliga 
dokument används för att sätta sig in i människors vardagsliv och de samhälleliga processer som de 
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stöter på. Tidningsartiklarna vi samlat in berör just detta, det vill säga diskussioner kring surfplattan 
och hur den påverkar barnens lärande och språkutveckling. Skriftliga dokument ger möjlighet att få en 
övergripande bild på de normer och värderingar som finns och hur förändringar uppfattas av de som 
berörs (Hörnfeldt 2014, ss. 239-240).  

5.2.    Urval och avgränsningar 

5.2.1.    Undersökningsmaterial 

Vi har som tidigare nämnts valt att samla in artiklar ur olika tidskrifter. Boréus (2011, s. 133) förklarar 
att det är viktigt med kännedom kring vilken genre texten tillhör inför analysen, eftersom det är 
avgörande för hur texten ska tolkas. Detta för att förstå textens funktion och för att kunna försöka 
förstå hur mottagaren tolkar texten, en tidningsannons kanske strävar efter mottagarens humoristiska 
sida medan en tidningsartikel vill skapa förståelse kring en samhällsdiskussion (Boréus 2011, s. 133). 
Det material som används i den här studien, alltså de tidningsartiklar vi valt att använda och analysera, 
har varit tvungna att uppfylla vissa kriterier för att vara relevanta för vår studie. Första kriteriet är att 
tidningsartiklarna ska finnas i en svensk tidning, för vi upplever det mer lättillgängligt för vår 
målgrupp än utländska alster. De måste även beröra digitala resurser och deras påverkan på lärandet. 
Sedan måste även kriteriet att barns lärande i förhållande till digitala hjälpmedel skrivs fram uppfyllas. 
Tidskrifterna måste även vara riktade till pedagoger i förskolan. Eftersom vi är intresserade av aktuella 
debatter har vi även satt kriteriet att artiklarna inte får vara äldre än från 2012. Tillgänglighet är 
ytterligare ett krav, i skrivande stund (december 2015) är det allmänt känt att i stort sett alla vuxna har 
en smartphone eller surfplatta och vill man ta reda på något så “googlar” man fram det. Detta kan vi 
även basera på det vi nämner i inledningen att hela 80 % av alla 2-4 åringar har tillgång till en 
surfplatta. Därför tycker vi det är rimligt att undersöka tidningar som är etablerade även på Internet. 

Vi har gjort en avgränsning där vi har valt bort exempelvis tidningen “Dator i Utbildningen” trots att 
den kan kännas viktig att ha med. Vi upplever att tidningen är partisk vad gäller användandet av 
digitala hjälpmedel för att främja lärandet: 

“De senaste åren har föreningen främst koncentrerat sitt arbete kring  

1. digitala kompetenser i skolan - nödvändiga för alla i dagens samhälls- och arbetsliv, 
inte minst för ett livslångt lärande 

2. strategier för att integrera IT i lärandet – på alla nivåer dvs på det personliga planet, 
skolan, kommunen och landet som helhet.” (Dator i Utbildningen 2015). 

Detta tycker vi vittnar om att det redan finns en förutfattad mening om att digitala hjälpmedel ska 
finnas med i utbildningen och lärandet. Därmed kan det ifrågasättas om studien skulle bli vinklad 
redan från början till att digitala hjälpmedel har en positiv effekt och bör finnas som en del av barns 
lärandet och språkutvecklingen. 

Vid sökningarna har använt oss av följande sökord: surfplatta, Datorer introduktion till förskolan, 
surfplatta förskola, iPad förskola. Dessa har gett oss varierande antal relevanta träffar och följande 
artiklar har vi valt att analysera: 
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Artikel Tidning Skribent Datum Vår benämning i 
studien 

Mycket tid framför skärm splittrar 
barns liv  

Läkartidningen Hugo Lagercrantz 2013-01-08 Artikel 1 

Gärna en dator, men först en bra 
lärare  

Pedagogiska 
magasinet 

Åke Grönlund 2015-11-27 Artikel 2 

Lättare att läsa och skriva med 
surfplatta 

Språktidningen Anders Svensson 2013-04-23 Artikel 3 

Hallå där Anette Larsson: Hur 
jobbar du med surfplattor i 
förskolan?  

Pedagogiska 
magasinet 

Gertrud Svensén 2012-09-18 Artikel 4 

Använd plattan rätt  Förskolan Sten Arndt 2014-10-10 Artikel 5 

Roliga lärorika appar Förskolan Eva-Mari Kallin 2013-03-22 Artikel 6 

Tabell 1. Valda artiklar. 

5.3.    Genomförande 
Sökprocessen av tidningsartiklar i tidskrifter har pågått parallellt med sökandet av tidigare forskning. 
Vi startade vårt sökande med att via sökmotorn Google använda oss av våra sökord, för att på så vis få 
en uppskattning av vad för tidningar som finns riktade till förskollärare och i vilken utsträckning vårt 
problemområde diskuteras i dessa. 

Problem vi har stött på har bland annat varit att artiklar först har sett relevanta ut men vid en närmare 
granskning har de inte berört det vi vill undersöka i den utsträckningen att vi kan använda artikeln. Till 
exempel kunde artikeln heta “iPads i förskolan” och ha fokus på hur surfplattan kan användas till 
dokumentation, men inte så mycket eller inget om hur den kan påverka lärandet. Därför har vi fått 
utöka vårt kriterium så att även artiklar som berör lärande och språkutveckling skolan inkluderas och 
på så vis fått en bredd på materialet som ska analyseras. Då har vi även gjort avvägning om den 
fortfarande kan appliceras i förskolan eller om innehållet enbart rör skolan. 

Det har inte funnits tydliga underrubriker i alla artiklar och eftersom dessa ska vara med som en första 
del i analysmetoden har vi då valt att ta med första meningen vid ett nytt stycke där det upplevs som 
att en rubrik skulle passa in. 

Vi har även vägt fram och tillbaka huruvida vi ska ha med och analysera insändare skrivna av 
verksamma inom förskolan, men efter att ha läst ett antal olika insändare upplever vi att de inte 
uppfyller våra kriterier. Som vi nämnt tidigare i metodkapitlet influerar tidskrifter människor och deras 
uppfattningar. Tidskrifter är många gånger grunden till de diskussioner som uppstår i samhället, därför 
upplever vi att de insändare som skrivs är influerade och påverkade av det som står i tidskrifterna. Det 
skulle kunna innebära att vi analyserar sex insändare där alla har blivit påverkade av samma artikel 
och på så vis påverkas vårt resultat. Därmed skulle även trovärdigheten av studien kunna ifrågasättas, 
eftersom vi vill belysa olika diskussioner men vårt resultat kanske då bara belyser en eller två. 
Insändare kan vara intressanta och värda att ta i beaktande, men passar bättre i en annan studie. 

En annan svårighet vi har stött på har varit under analysarbetet när vi ska urskilja och fördjupa vad 
som utesluts ur artiklarna. Bolander och Fejes (2015, s. 105) skriver att det som utesluts kan vara 
sådant som bara nämns kort, vilket gör att det inte blir så mycket att skriva eftersom skribenterna vill 
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framhäva sina sanningar utefter vad de tycker är viktigt och fokus läggs på det. Dessutom kan 
tolkningen att allt som inte skrivs utesluts göras, vilket innebär att allt som inte nämns skulle kunna 
hamna under den analysfrågan. 

Vi har även stött på problem vid val av teori och analysmetod, som inneburit att vi har ändrat 
teoretiskt perspektiv några gånger som i sin tur påverkat tidsdisponeringen så att vi inte kunnat lägga 
lika mycket tid på exempelvis datainsamling som vi hade önskat.  

5.4.   Databearbetning och analysmetod 
Boréus (2011, s. 135) nämner några analysfrågor som kan användas vid analys av text, dessa är 
beroende på vilka aspekter som väljs, på vilket sätt analysen görs och huruvida textens sammanhang 
tas i beaktande. “Vad påstås?” är en första fråga som passar de flesta typer av analyser, på så vis 
skapas ett övergripande sammanhang om vad texten handlar om (Boréus 2011, s. 136). Det vi vill 
undersöka är diskussionerna om surfplattor i förskolan och hur det framställs i olika tidningar där 
förskollärare ingår i den primära målgruppen. En diskursanalys tillåter oss att analysera vilka 
sanningar som finns inom en diskurs och hur dessa framställs (Bolander & Fejes 2015, s. 90). Herz 
och Johansson (2013, s. 18) menar att diskursanalys går att använda sig av för analysera all typ av 
material och att allt handlar om hur forskaren ser på sitt material. Det vill säga ser hen på det som en 
avspegling av verkligheten eller som en yttring om på vilket sätt olika interpretationer och perspektiv 
strukturerar och framställer den sociala verkligheten. Författarna (2013, s. 18) menar att ett 
naturalistiskt förhållningssätt är vanligt vilket innebär en syn på att det människor uttrycker är något 
som alltid är sanningsenligt och autentiskt.  

Boréus (2011, s. 138) beskriver att texter förutsätter en gemensam förförståelse av det skrivna mellan 
skribenten och mottagaren. Det är när vi systematiskt reflekterar över påståenden och vad som tas för 
givet i texten som det går att ringa in outsagda, alltså det underförstådda. Med hjälp av diskursanalys 
kan texten brytas ner och det underförstådda urskiljas, i och med det är det inte själva texten som är 
viktigast utan snarare vad som diskuteras i ett visst sammanhang och vad som är förgivettagna i dessa 
(Boréus 2011, s. 138). Bolander och Fejes (2015, s. 90) skriver att diskursanalys passar som metod om 
det som eftersträvas är att studera exempelvis sanningar som skapas kring vad som i texter anses 
normalt respektive onormalt, eller det förgivettagna respektive det osynliggjorda. Författarna (2015, s. 
90) förklarar att med hjälp av diskursanalys kan språkets roll för skapandet av verkligheten förstås och 
med språk avses både det talade och skriftliga språket. Faktorer som påverkar hur vi uppfattar världen 
omkring oss är exempelvis på vilket sätt något sägs eller i vilket sammanhang och därmed kan det 
skapas förståelse kring ett fenomen i just det sammanhanget som kan vara vårt vardagliga liv eller 
yrkesliv (Bolander & Fejes 2015, s. 92). Vilket stämmer väl överens med vårt syfte då vi vill skapa 
ökad förståelse kring debatten som pågår kring surfplattor och deras påverkan på barns lärande och 
språkutveckling inom förskolläraryrket, där förskolan kan ses som en diskurs.  

I en diskursanalys undersöks inte hur något ser ut på riktigt, utan varför, hur och när det kommit till 
(Börjesson 2003 i Herz & Johansson 2013, s. 25). Inom en diskurs förs olika resonemang och 
beskrivningar om verkligheten, vissa anses vara mer sanningsenliga och andra faller utanför ramen 
(Bolander & Fejes 2015, s. 94). Det kan vara av intresse att studera varför viss text får mer 
genomslagskraft och anses ge en bild över verkligheten och även varför viss text inte anses lika 
legitim. Bolander och Fejes (2015, s. 97) nämner några frågor som kan fungera som utgångspunkt vid 
en diskursanalys: “Vad talas det om?”, “Hur talas det om detta?”, “Vad framställs som sanning?”, 
“Vilka subjektspositioner framträder?” och “Vad utesluts genom detta tal?”. Vid genomförandet av 
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diskursanalys kan processen delas in i fyra steg (Bolander & Fejes 2015, ss. 95-107). Analysens första 
steg “vad talas det om och hur?” börjar med att texterna jämförs övergripande exempelvis vilka 
rubriker respektive underrubriker innehåller texterna och om likheter och olikheter kan urskiljas 
(Bolander & Fejes 2015, ss. 97-98). Det andra steget i analysen “fördjupad analys av vad det talas om 
och hur” görs en djupare analys av de exempel som valts ut att analyseras genom att se huruvida vissa 
partier är återkommande och därmed identifieras om de utvalda exemplen är typiska, genomgående 
eller avvikande (Bolander & Fejes 2015, s. 99). Därefter börjar även innehållet jämföras då kan fler 
likheter uppradas. I det tredje steget av analysen “den normala (och onormala)” görs en närmare 
granskning av vad som framställs som normalt, vilket vanligtvis är det som är textens utgångspunkt 
och ges stort utrymme (Bolander & Fejes 2015, s. 102). Då blir det även intressant att ställa sig frågor 
som vad tas upp under mindre uppmärksammade rubriker som kan ta upp alternativ till det normala 
eller om det tas förgivet vad som är normalt (Bolander & Fejes 2015, ss. 103-105). Texten behöver 
inte specifikt uttrycka vad som anses normalt, men utefter hur uppdelning görs kan vi urskilja för vad 
som skribenten vill förmedla är normalt. Fjärde steget i analysen “den onormala (och normala)” 
fokuserar på hur det som anses onormalt framställs och hur det beskrivs i förhållande till det normala 
(Bolander & Fejes 2015, s. 105). 

Utifrån Bolander och Fejes (2015, ss. 95-107) ovan nämnda fyra steg och frågor har vi utformat 
följande analysfrågor: 

1.   Vad talas det om och hur i artikeln?  

2.   Fördjupad analys, vad talas det om och hur i artikeln? 

3.   Vad framställs som sanning? 

4.   Vad utesluts? 

Dessa analysfrågor är tänkta att ge oss underlag att kunna identifiera likheter eller skillnader mellan de 
olika tidningsartiklarna vi valt och urskilja sanningar som formar diskurser utifrån våra tolkningar. 
Analysfrågorna hjälper oss när vi läser och tolkar artiklarna med vad vi ska fokusera på för att på så 
vis kunna urskilja vilka sanningar vi uppfattar finns i texterna och utifrån de sanningarna kunna 
konstruera diskurser. 

5.5.    Forskningsetiska överväganden  
Etiska dilemma vi kan stöta på är bland annat att vi i vissa fall använder oss av personers personliga 
åsikter utan att be om deras tillåtelse, även om de i och med att de skrivit offentligt indirekt gett sin 
tillåtelse. Även om vi försöker behandla informationen utan att lägga vikt vid skribenten finns en 
möjlighet att någon letar upp och läser artikeln. Därför är det viktigt att det material vi väljer 
förmedlas neutralt så att ingen känner sig kränkt. 

Forskningsetiken är ständigt föränderlig då det tillkommer nya etiska dilemman när nya 
forskningsfrågor, metoder och analyser av nytt material bearbetas. Till en början var forskningsrådets 
uppgift att skydda individer mot vetenskapliga övergrepp men fokus har under åren kommit att flyttats 
till andra områden. Forskningsetiska överväganden handlar om att finna en balans mellan olika 
legitima intressen, som exempelvis kunskapsintresse eller integritetsintresse. Ibland är en viss 
risktagning nödvändig för att få fram ett forskningsresultat vilket då får avvägas med en bedömning 
och avvägning mellan risker och resultat. (Hemerén 2011, s. 10) 
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Vetenskapsrådet menar att det går att sammanfatta hela deras rapport om god forskningssed i åtta 
punkter (Hemerén 2011, s. 12). Hur går dessa punkter att applicera på vårt arbete? Till att börja med så 
är det grundläggande att det vi skriver är sanningsenligt, att det inte går att misstolka eller att vi 
förvränger upphovsmannens syfte med sin artikel. Vi skall noggrant referera till upphovsman och 
dennes eventuella kommersiella intressen med sin text. Vi skall eftersträva att artikeln blir rättvist 
behandlad och återberättad och att våra privata åsikter inte återspeglas i redovisningen av en 
författares text. Vi bör även ha i åtanke att vi besitter en viss maktposition i förhållande till 
upphovsmännen då vi kan tolka dennes text på ett sätt som inte är uppskattat eller är ett korrekt 
återgivande av källans bärande syfte.  

För att undvika att texten ska återspeglas inkorrekt har vi båda läst artiklarna flera gånger och jämfört 
om vi har tolkat dem på samma sätt. Skulle vi gjort olika tolkningar har vi diskuterat och förklarat för 
varandra hur och varför vi har gjort vår tolkning, för att därefter försöka inta en ny infallsvinkel. Nu 
upplevde vi inte några större skillnader i våra tolkningar, men hade vi stött på det skulle vi försökt ta 
reda på lite mer om skribentens bakgrund och kanske läst något mer som denne skrivit för att på så vis 
försöka få en uppfattning om åsikter i diskussionen. 

5.6.    Studiens kvalitet 
Eftersom vi väljer att granska artiklar i olika tidskrifter behöver vi vara källkritiska varifrån de fått sin 
information och att vissa tidningar kan anses ha högre status. Samtidigt förklarar Bolander och Fejes 
(2015, s. 111) att diskursanalytikern inte är intresserad av hur verkligheten faktiskt ser ut, utan snarare 
analysera hur verkligheten framställs i texter. Vilka texter som anses vara sanningsenliga och vilka 
exkluderas i diskursen. Viktigt att komma ihåg är att genom att studera en diskurs och föra en 
diskussion kring den blir man en del av den diskursen och deltar därmed i produceringen av 
sanningarna för diskursen. Men genom att framhäva både det som anses normalt respektive onormalt 
utifrån alternativa berättelser eller förklaringar ges bidrag till att kunna skapa en egen uppfattning. 
Trovärdigheten baseras på huruvida argument och analys anses skäliga utefter koherens, tydlighet, 
helhet och kapacitet att övertyga (Bolander & Fejes 2015, ss. 111-112). 

6.  Resultat och analys 
Det här kapitlet är uppdelat i två delar den första berör resultatet på våra analysfrågor och den andra 
delen redogör analysen av resultatet. 

6.1.    Resultat 
Vi kommer att presentera resultatet utifrån våra analysfrågor där vi redogör artiklarna i följd. 

6.1.1.    Vad talas det om och hur i artikeln?  

6.1.1.1.	  Artikel	  1	  
Även om skribenten medger att exempelvis engelskan har blivit bättre hos svenska barn och ungdomar 
som stöter på engelska språket i både spel och på TV jämfört med barn i Frankrike som får allt 
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översatt till franska, påpekar ändå skribenten att språkutvecklingen hämmas eller försenas och att det 
finns fler skadliga aspekter än positiva. 

6.1.1.2.	  Artikel	  2	  
Skribenten är frågande till att datorer och digitala hjälpmedel införs mer och mer i skolan, eftersom det 
än så länge inte finns någon utarbetad plan för hur dessa hjälpmedel ska användas. I artikeln beskrivs 
bland annat att den kunskap de digitala hjälpmedlen tillför inte är desamma som exempelvis värdesätts 
i internationella mätningar, därav de dåliga resultat som svenska barn får i dessa undersökningar. 
Lärarnas kompetens och arbetsmetoder är också avgörande för vilken effekt de digitala hjälpmedlen 
får, det räcker inte med att lägga pengar på exempelvis datorer till barnen eller eleverna om det inte 
finns ett bra utvecklat arbetssätt för användandet. 

6.1.1.3.	  Artikel	  3	  
Skribenten hänvisar till en studie, där det undersökts hur läs- och skrivförmågan påverkas av att 
använda sig av surfplatta i undervisningen, resultatet visar att det nya arbetsverktyget bidrar till 
positiva resultat bland annat blir elevernas texter längre och bättre formulerade. Skribenten anser dock 
att det traditionella sättet att skriva inte bör utplånas helt. 

6.1.1.4.	  Artikel	  4	  
Artikeln utgår från en förskollärares beskrivning hur de har implementerat surfplattan i barngruppen så 
att den blivit en del av utforskandet och lärandet. Barnen använder surfplattan mycket själva genom att 
exempelvis göra filmer eller följa kompassen vid geocaching. Vilka applikationer som används 
beskrivs som viktigt för att surfplattan inte ska bli en ”spelmaskin”. 

6.1.1.5.	  Artikel	  5	  
Skribenten har varit delaktig som observatör i en studie som behandlar huruvida surfplattor i förskolan 
fyller ett gott syfte eller inte. Hon kom fram till att arbetsverktyget frambringade mycket positiva 
egenskaper, men att det även måste begränsas så att inte leken kommer i skymundan. Surfplattan bör 
finnas i förskolan då den fyller ett syfte men den får aldrig konkurrera ut den naturliga leken. 

6.1.1.6.	  Artikel	  6	  
Skribenten beskriver ett behov av att hitta pedagogiska applikationer som kan användas inom 
förskolan för att surfplattan ska bli en del i det pedagogiska arbetet, samtidigt som den inte är tänkt att 
göra pedagogens jobb. Ett urval av olika applikationer som rekommenderas beskrivs i artikeln, de 
berör exempelvis språk och matematik. 

6.1.2.    Fördjupad analys, vad talas det om och hur i artikeln? 

6.1.2.1.	  Artikel	  1	  
Skribenten menar att den generella uppfattningen hos föräldrar och lärare är att barnen blir smartare av 
användandet av digitala hjälpmedel, men hävdar att det försämrar vårt eget minne. När vi inte behöver 
använda vårt minne i samma utsträckning då allt sparas på hårddisk så försämras minnet eftersom vi 
inte använder det. Användandet av sociala medier för att kommunicera med andra påverkar även vår 
empatiska och sociala förmåga negativt och vi får svårare att tolka emotionella signaler från våra 
medmänniskor. Nu är det snarare pling från e-post eller andra notifieringar vi reagerar på, jämfört med 
tider innan den digitala eran då vi var mer sammankopplade med våra sinnen. Vuxna kan i viss mån 
sortera bort dessa distraktioner, men det är svårare för barn då de ännu inte utvecklat denna förmåga. 
Skribenten nämner att en studie som gjorts på treåringar visade på att de barn som tittade på TV mer 
än tre timmar per dag, hade svårare att koncentrera sig och vara uppmärksamma när de väl började 
skolan. Det framkom även misstankar om att TV-tittandet förvärrade risken för barn med anlag till 
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ADHD. En annan studie gjord på barn under två år framhävde att för mycket TV-tittande har negativ 
effekt på barnens språkutveckling, resultaten visade att språket försenades trots att det som visades var 
pedagogiska program som är tänkta att gynna språkinlärningen. Skribenten framhäver även att TV-
tittandet hämmar spontana lekar, fantasi och kreativitet vilket på sikt bidrar till asocialt beteende. Till 
följd av detta kan det urskiljas att förmågan till empati har degenererat under de senaste 30-åren, detta 
misstänks bero på att förmågan att lära sig det sociala samspelet försämras. Vilket påverkar vad barnen 
lär sig, då en skärm inte kan ersätta relationen med vuxna vad gäller bland annat empati, imitation och 
socialt samspel. Skribenten förespråkar en försiktighetsprincip vad gäller skärmtid för barn, då det 
saknas tillräcklig vetenskaplig forskning inom området som kan ligga till grund för rekommendationer 
till föräldrar. Barn under två år anses inte överhuvudtaget exponeras för någon typ av skärm. 
Skribenten menar på att det inte finns någon forskning som visar på att tid framför skärmen skulle 
gynna barnens utveckling, men samtidigt att det inte finns något som tydligt pekar på skadligheten 
med skärmen heller. 

6.1.2.2.	  Artikel	  2	  
Skribenten förklarar att en anledning till de dåliga resultaten för Sverige i PISA-undersökningen kan 
vara på grund av att svenska skolor i större utsträckning än andra länder använder sig av datorer. En 
förklaring som beskrivs är att barn som använder sig mycket av datorer får sämre resultat på dessa 
internationella mätningar. Något som kan anses som en enkel förklaring på ett komplicerat problem, 
vilket leder skribentens tankar till om det verkligen kan vara datoranvändandet i sig som påverkar 
resultatet. Snarare påpekar skribenten att det är hur digitala hjälpmedel används som har effekt på 
lärandet “bra skolor blir bättre och mindre bra blir sämre”. Därmed ökar även klyftorna, det går inte att 
”kasta in” datorer i undervisningen och på så vis tro att allt ska bli bra och att barnen får kunskaper 
inom skolämnena. Skribenten förklarar att man skulle kunna tro att det är de som sitter mest framför 
dator som uppnår mest kunskap, men de som tillbringar mest tid framför datorn spelar större delen av 
tiden datorspel vilket i sin tur går ut över skolarbetet. Vidare beskrivs hur barnens, elevernas och 
skolornas arbetssätt med digitala hjälpmedel påverkar utfallet. Exempelvis har Skolverket analyserat 
användandet och konstaterat att elever som använder Internet i skolarbetet får bättre resultat i PISA, 
medan det ger motsatt effekt för de som använder digitala hjälpmedel ur annat syfte. De skolor som 
anses som bra utifrån dessa analyser och tester är skolor där lärarna har utarbetat effektiva 
arbetsmetoder. Anpassade uppgifter, organiserat samarbete och formativ bedömning är exempel på 
vad metoderna bygger på och tekniken används även för att hålla kontakten och stötta eleverna i sitt 
arbete. Kontrasten blir stor när jämförelsen görs med skolor som inte har någon utarbetad metod, 
eleverna få då jobba på egen hand och beskrivs ersätta lärarnas engagemang. Att satsa på exempelvis 
en dator per elev utan att ha en genomtänkt metod för hur de ska användas i undervisningen uppges ha 
flera negativa effekter. Bland annat så läggs tid på teknikstrul av olika slag och den sociala 
interaktionen mellan lärare och barn minskar. Dessutom nämns det kollegiala lärandet som först under 
senare år börjar komma på tal och behovet att sprida en bra metod att arbeta med digitala hjälpmedel, 
istället för att barn och elever sitter ensamma framför en skärm. Genom att ha bra arbetsmetoder för 
teknikanvändandet anses även resultaten i PISA kunna höjas. Dock krävs mycket tid för att utforma 
och etablera dessa metoder och skolan anses ha mycket kvar att lära innan de kan använda sig av 
tekniken på bästa sätt.  

6.1.2.3.	  Artikel	  3	  
Skribenten redovisar en studie gjord i fyra olika skolklasser, där syftet är att undersöka om surfplattan 
kan främja läs- och skrivförmågan i undervisningen. Anledningen till studien är att det anses att 
tekniken föregår förmågan att kunna uttrycka sig skriftligt. Resultatet visar enbart positiva resultat, 
såsom att eleverna lär sig läsa fortare och deras texter blir både längre och har bättre uppbyggnad och 
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konstruktion med hjälp av det nya arbetsverktyget och talsyntesen bidrar till att eleverna lär sig stava 
korrekt. Elevernas texter publiceras på en gemensam webbsida som hela klassen har tillgång till, där 
kan de läsa igenom varandras texter och komma med synpunkter på dem. Detta är enligt skribenten ett 
sätt som bidrar till att eleverna blir sporrade och att deras självförtroende ökar då de lär sig hur andra 
läser deras texter, vilket bidrar till att de undersöker och provar olika sätt att skriva på. Skribenten 
menar även att surfplattan gynnar elever med motoriska svårigheter, då den är betydligt mer 
lättmanövrerad än vad det är att skriva med papper och penna. Skribenten avslutar med att förtydliga 
att surfplattan inte helt bör ersätta det traditionella skrivsättet, men framhåller att den bör komma i 
första hand. 

6.1.2.4.	  Artikel	  4	  
Skribenten beskriver att surfplattorna används “för att öka barnens lust till ett kreativt utforskande” 
och att användandet bör ha ett syfte utifrån Lpfö 98/10. Detta syfte anses behöva utformas innan 
aktiviteten startar för att tydligt ha ett mål med det som görs. På så vis kan pedagogerna vara 
närvarande och kunna ta vara på barnens tankar och funderingar för att sedan föra dessa vidare. 
Surfplattan beskrivs vara användarvänlig och låter barnen själva kunna exempelvis ta kort och filma, 
det är lättare för barnen att använda fingrarna på skärmen istället för att trycka på knappen på en 
kamera. Förskolan har testat på geocaching, vilket barnen tyckte var roligt så pedagogerna har fått 
gömma saker själva på gården. Barnen följer då kompassen på surfplattan och pratar om siffror och 
hur de minskar eller ökar. Att göra film är något som barnen också uppskattar. På ett storyboard får 
barnen rita upp händelseförloppet som pedagogerna försöker följa. I filmskapandet ingår även 
problemlösning som exempelvis vilken vinkel man ska filma ur eller vilka kulisser som ska användas. 
Filmskapandet nämns vara både ämnesövergripande och ger barnen möjlighet till att göra sin röst 
hörd. Barnen har nästan helt fri tillgång till surfplattorna, så länge de inte sitter en hel dag. Det är 
sparsamt med spelapplikationer på surfplattorna just för att det ska vara ett lärande syfte bakom och 
för att surfplattan inte ska bli en spelmaskin. Än en gång poängteras vikten av att ha ett tydligt syfte 
från pedagogernas sida. Kreativa applikationer är något som förespråkas, applikationer med reklam 
och sådana som pedagogerna inte tycker är utvecklingsbara väljs bort. Även applikationer med 
belöningssystem, såsom applåder eller fyrverkerier, har valts bort för att barnen väljer dessa många 
gånger då det blir tydligt att de har gjort rätt. Medan pedagogerna hellre vill att barnen ska tänka själva 
och inte lära sig vad som är rätt eller fel. 

6.1.2.5.	  Artikel	  5	  
Skribenten observerade och dokumenterade på tre olika förskolor, där syftet var att undersöka om 
surfplattan fyller ett syfte i förskola. Avdelningarna tillhanda hade mellan en till tre plattor och 
forskningen pågick under ett år. Till en början var det barnen som ägde den främsta kunskapen om de 
tekniska verktygen, men successivt lärde sig även de vuxna och i och med mer kunskap desto mer 
vågade pedagogerna lämna över surfplattorna till barnen. Barnen fick dock inte använda dem helt på 
egen hand. Efter ett tag användes surfplattorna flitigt av såväl pedagoger som barn, de blev verktyg för 
såväl dokumentation som en arena för pedagogiska spel. De upptäckte även möjligheten som fanns 
mellan att kombinera den virtuella världen med verkligheten, till exempel skillnaden i att baka bullar i 
surfplattan jämfört med att baka bullar på riktigt. Barnen blev medkonstruktörer i surfplattornas 
utformning i både design och kringliggande regler. De kom till exempel överens om att det var mer 
rättvist att alla skulle få spela en gång var istället för att följa pedagogernas uppmaningar att spela en 
viss tid. De använde även de nedladdade spelen på andra sätt än de var tänkta till och på olika sätt 
skapade de mening med surfplattorna som blev meningsfullt för just dem. Sammanfattningsvis menar 
skribenten att surfplattor har en given plats i förskolan. De har en hög status bland barnen och är lätta 
att använda sig av. Skribenten ser även fördelarna med att barn med annat modersmål använder sig av 
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plattan, om kamraterna lär sig ett par ord på barnets språk så stiger självkänslan hos barnet. 
Avslutningsvis varnar skribenten för olika slags faror med surfplattan, bland annat för att riktig 
bullbakning är oersättlig gällande att barnen då får använda sig av alla sina sinnen i jämförelse med att 
titta och peta på en skärm. Dessutom anses det att  forskning gällande begynnande spelmissbruk är 
bristfällig och även hur farlig strålningen egentligen är för små barn uppmärksammas. 

6.1.2.6.	  Artikel	  6	  
I artikeln beskrivs hur det många gånger blir att pedagoger samlar på sig massor av olika applikationer 
i jakten på bra pedagogiska applikationer och att dessa typer av applikationer kan vara svåra att hitta 
och urskilja. Skribenten menar även att man måste se bortom applikationerna och istället rikta fokus 
mot den pedagogiska situationen. Tanken är att surfplattan ska vara ett pedagogiskt verktyg i 
förskolan, den ska inte ersätta och göra pedagogens jobb. Därför bör applikationerna som väljs 
anpassas efter vad pedagogen vill uppnå och bli en del av verksamheten. ABC-Magnetic Alphabet är 
digitaliserade magnetbokstäver där barnen får möjlighet att leta runt bland bokstäver och kanske skriva 
sitt namn. Applikationen ger barn möjlighet att experimentera med bokstäver och bokstavsljud, 
dessutom kan även barn som exempelvis tycker det är svårt att hålla i en penna få möjlighet att bilda 
ord och skriva. BookCreator ger även barnen möjlighet att göra egna böcker. Applikationen uppges 
vara användarvänlig då det är lätt att lägga in och ändra bilder, film, ljud eller text. Skribenten uppger 
att ytterligare ett användningsområde för applikationen är dokumentation och utvärdering som enkelt 
kan ske med barnen. En annan applikation som också ska gynna språk och skrivande är Skolstil, som 
kan användas vid språklekar i förskolan. Applikationen har ett ljudande tangentbord vilket innebär att 
det barnet skriver läses upp, även ord som inte finns i ordlistan blir uttalade men med ett lite mer 
kreativt inslag. Skribenten menar att denna applikation blir perfekt för lekskrivning och utforskande, 
det ges även en möjlighet att “upptäcka sambanden mellan tecken och bokstavsljud “. I artikeln berörs 
även tärningsapplikationer, eftersom skribenten menar att tärningar är roliga att leka med men om man 
är exempelvis utomhus kan det vara svårt att ta med en tärning. När tärningen finns på surfplattan 
finns den alltid med i väskan oavsett vart man är och eftersom tärningen blir så stor går det även att 
lägga till exempel en kotte på varje prick som gynnar lärandet av matematik. Det finns även 
tärningsapplikationer som tillåter att barnen själva kan designa tärningen med exempelvis bilder. 

6.1.3.    Vad framställs som sanning? 

6.1.3.1.	  Artikel	  1	  
Artikeln beskriver övervägande nackdelar med att använda skärmar av olika slag, framförallt för de 
minsta barnen. En annan sanning som framställs är att språkutvecklingen försenas och försämras, även 
sociala färdigheter och kreativitet påverkas negativt. Vidare förespråkas att användandet av skärmar 
och tiden framför skärmen för de yngsta bör begränsas eller helt undvikas. Även faktorer som 
exempelvis anlag till ADHD kan påverkas och skrivs med för att stärka skribentens åsikter. 

6.1.3.2.	  Artikel	  2	  
Sanningar som artikeln belyser är att många skolor har mycket arbete kvar innan de kan använda 
digitala hjälpmedel på bästa sätt. Lärares kunskap, engagemang och arbetsmetoder ligger till grund för 
huruvida digitala hjälpmedel verkligen hjälper barn och elever i lärandet. Ostrukturerat användande 
bidrar inte till kunskap utan kan snarare försämra förutsättningarna. 

6.1.3.3.	  Artikel	  3	  
I artikeln framstår det som sanning att surfplattan gynnar elevers läs- och skrivkapaciteter enbart på ett 
positivt sätt. Att elever fortare lär sig läsa och att texterna de skriver blir mer sammanhängande och 
strukturerade. Vidare sanning i artikeln är även att andra styrkande argument om surfplattans 
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främjande av skolundervisningen är att elevers självförtroende stärks och att även de elever med 
motoriska svagheter gynnas då surfplattan är motoriskt lättare att skriva på. Slutsatsen är att 
surfplattan bör vara det primära arbetsverktyget och pennan det sekundära. Dock bör det traditionella 
skrivandet med penna inte tas bort helt från undervisningen. 

6.1.3.4.	  Artikel	  4	  
Sanningen som framställs är att pedagogernas förarbete inför en aktivitet är viktigt. Det behövs ett 
tydligt syfte för att surfplattan ska bli en del i utforskandet och lärandet för att den inte ska bli en så 
kallad spelmaskin. De kreativa applikationerna där det inte tydliggörs några rätt eller fel beskrivs som 
bra applikationer föredras att användas. 

6.1.3.5.	  Artikel	  5	  
Sanningen beskrivs i artikeln är att surfplattor bidrar till främjande av barns lärande och självkänsla på 
många olika sätt. Även pedagoger har stor glädje av surfplattan som dokumentationsverktyg med 
möjligheten att filma, fotografera och skriva. Sanning erhålls även vara att eventuella risker med 
surfplattan såsom begynnande spelmissbruk, strålning och framförallt utkonkurrerandet av den 
naturliga leken måste tas i beaktande. 

6.1.3.6.	  Artikel	  6	  
Artikeln beskriver surfplattor som ett givande digitalt hjälpmedel för barnens inlärning av språk och 
bokstäver, så länge pedagoger inte ser surfplattan som något som ska göra jobbet åt dem. Skribenten 
menar även att applikationer kan vara roliga och samtidigt bidra till lärande så länge som surfplattan 
ses som ett pedagogiskt verktyg. 

6.1.4.    Vad utesluts? 

6.1.4.1.	  Artikel	  1	  
I artikeln nämns kort att svenska barn och ungdomar tack vare TV, datorspel etc. har bättre 
engelskkunskaper än franska barn i motsvarande ålder. Då vi nästan uteslutande får allting på 
originalspråk, med endast svenska som textat innebär det att du troligtvis lär dig det talade språket 
fortare än du annars gjort. I flertalet andra länder är samtliga program etc. dubbat till språket i det 
aktuella landet och därmed försvinner möjligheten till att lära sig ett andra språk betydligt lättare än 
med enbart skolans hjälp. Dock utesluts om liknande resultat finns för yngre barns språkutveckling, att 
de med hjälp av digitala hjälpmedel får försprång till en kunskap de troligtvis inte skulle anammat i så 
tidig ålder annars. En slutsats som dras är att de yngsta barnen inte ska sitta framför skärm 
överhuvudtaget på grund av alla negativa effekter de har för barns utveckling. Detta baseras endast på 
forskning kring TV men generaliseras till alla skärmar, det blir missvisande då en surfplatta har helt 
andra kvalitéer än till exempel TV. Forskning kring surfplattors effekter på barns språkutveckling 
utesluts helt, som till exempel Beschorner och Hutchison (2013) studie. 

6.1.4.2.	  Artikel	  2	  
Skribenten nämner bara kort om att det i studier framkommit att digitala hjälpmedel har en positiv 
effekt på lärandet och språkutvecklingen, i övrigt nämns det inte utan fokus ligger på nackdelarna som 
följer. Det utesluts även vad lärarna har för kompetens och erfarenheter, något som kan vara relevant 
för deras arbetssätt med digitala hjälpmedel. En jämförande undersökning om hur mycket kunskap 
pedagogerna haft om digitala hjälpmedel och hur de kan användas för att främja lärande hade varit 
intressant att se. Det framgår även att Pisa-undersökningar visar att elever som använt Internet som en 
källa till information presterat bättre men att övriga datoraktiviteter bidrar till att resultaten pekar 
nedåt. Det tyder på att digitala hjälpmedel kan vara en bidragande faktor till allmänbildning vilket är 
en stor fördel som inte framgår i texten. 
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6.1.4.3.	  Artikel	  3	  
I artikeln utesluts hur surfplattan används i skolan, det skulle vara intressant att veta då det kan skilja 
sig väsentligt hur och på vilket sätt den nyttjas. Det utesluts även om eventuella nackdelar som kan 
uppstå i och med publiceringen av elevers texter i ett forum där klasskamraterna kan redigera och ha 
synpunkter på varandras verk, endast det positiva framhålls om till exempel elevers förbättrade 
självförtroende. Däremot framgår inte den dalande självkänslan som kan uppkomma då ens text blir 
återkommande kritiserad av klasskamraterna. Inte heller framgår varför det traditionella skrivandet 
med papper och penna inte bör ersättas helt, trots att surfplattan verkar vara det som bör föredras. Har 
det att göra med att övning inom finmotoriken då försitts? Eller är det en rädsla för att helt förkasta det 
traditionella? 

6.1.4.4.	  Artikel	  4	  
Det är tydligt att spelapplikationer är något som skribenten anser gör att surfplattan blir en spelmaskin. 
Det utesluts om spelapplikationer där barnen exempelvis får applåd om de gör rätt ändå kan vara 
lärande för barnen. Om barnen exempelvis ska lära sig bokstäver eller alfabetet då kanske en 
applikation som påvisar rätt eller fel är mer lämpad än en kreativ, det kan annars bli förvirrande för 
barnen om de inte uppfattar att bokstäver skall se ut och låta på ett specifikt sätt utan tror att det är fri 
tolkning. Det utesluts även vad som händer med lärprocessen om surfplattan används utan ett syfte, då 
surfplattan anses vara ett pedagogiskt lärandevertyg endast om den används av barn i sällskap av 
pedagoger. Det utesluts ett tankesätt om att det troligtvis skulle bli ett kollegialt lärande med bara barn 
runt en surfplatta såsom samarbete, turtagning,  problemlösning och samspel. Dessa skulle troligtvis 
gynnas på ett annat sätt som inte sker med en pedagog närvarande. 

6.1.4.5.	  Artikel	  5	  
Det framgår inte i texten vad som anses vara en rimlig tidsaspekt för barn att använda sig av 
surfplattan, det vore intressant att veta då det skrivs ut att den inte bör nyttjas i för stor utsträckning. 
Även varför surfplattan inte ska ta tid från den naturliga leken utesluts och vad det skulle kunna ge för 
negativa effekter. Det utesluts även att nämna varför barnen inte fick sitta med surfplattorna själva 
utan det konstaterar bara att de inte fick det. Kan det vara för att de inte skulle  spela “opedagogiska” 
spel? Eller för att de ville hålla koll på vad barnen gjorde när de använde sig av surfplattan?   

6.1.4.6.	  Artikel	  6	  
Skribenten fokuserar enbart på det positiva med användandet av surfplattor i förskolan såsom olika 
pedagogiska nedladdningsbara applikationer, till exempel finns det tärningar att ladda ner så att man 
slipper tillhandahålla en fysisk sådan. Det utesluts dock negativa effekter som användandet av 
surfplattan kan leda till, såsom hur det känns att kasta en riktig tärning. Exempelvis vilken tyngd man 
bör använda sig av för att få iväg den exakt så långt som planerat, eller hur man kan studera tärningens 
olika sidor för att komma fram till att motsatta sidors prickar tillsammans alltid blir sju. Det utesluts 
även om surfplattan exempelvis påverkar barns finmotorik och förmåga att kanske kunna skriva med 
en penna. Eller hur lärandet påverkas om pedagoger använder applikationerna som en ersättare som 
ska sköta deras jobb rörande barnens lärande. 

6.2.    Analys 
Vi kommer nu att presentera 3 olika diskurser vi tycker oss urskilja utifrån vår tolkning av artiklarna. 
Nämligen diskurs 1 ”Surfplattor bör användas med försiktighet”, diskurs 2 “Surfplattor är ett bra 
komplement men får inte ersätta den naturliga leken” och diskurs 3 “Surfplattor är en bra resurs som 
bidrar till lärande och låter barnen utvecklas även utan vuxnas medverkan”. Dessa kommer att 
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presenteras utefter våra analysfrågor och på så vis kommer vi stegvis att belysa diskursernas sanningar 
och ramar som vi tycker oss urskilja. Eftersom diskurser är föränderliga och socialt konstruerade vill 
vi förtydliga att dessa ovannämnda diskurser är de vi tycker oss urskilja utifrån aktuella artiklar, men 
att de kan förändras eller tolkas annorlunda. Vi finner däremot vissa åsikter så pass tydliga att de kan 
uppfattas som dominerande. 

6.2.1.    Vad talas det om och hur i artikeln? 

 
Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 

1. Många tror att 
barnen blir 
smartare 

2. Vi outsourcar 
vårt minne till 
hårddisk 

3. ADHD och 
mycket tv-tittande 

4. Baby Einstein 
och Baby Mozart 

5. Naturlig lek ger 
socialt samspel 

6. Fler röstade i 
Big Brother än i 
EU-valet 

7.Försiktighetspri
ncipen bör 
tillämpas 

1. Ett nytt 
(del)resultat från 
Pisa-
undersökningen 
har nyligen 
presenterats. 

2. Anledningen 
till att IT-
användningen ger 
ökade skillnader 
mellan skolor... 

3. Oavsett vilket 
kommer pengarna 
från 
skolbudgeten. 

4. Men det räcker 
inte. 

5. Vi är överlag 
nybörjare ifråga 
om att hitta nya 
framgångsrika 
metoder. 

1. Svenska elever 
får bättre resultat 
med hjälp av 
surfplattan. 

2. Studie gjord i 
fyra skolklasser 

3. Resultatet visar 
på främst fördelar 

4. Elevernas 
skolarbete läggs 
ut öppet för hela 
klassen på 
webbsida 

5. Att använda 
surfplatta kräver 
inga större 
motoriska 
färdigheter 

6. Surfplattan får 
inte överta det 
traditionella sättet 
att skriva 

1. Vi sökte till ett 
projekt i 
kommunen för att 
se vilka 
möjligheter som 
ges för att öka 
barnens lust till 
kreativt 
utforskande med 
IKT som verktyg. 

2. Att göra film 
med barnen är en 
process. 

3. Barnen har i 
stort sett fri 
tillgång till 
plattorna men vi 
ser till att ett barn 
inte sitter en hel 
dag. 

1. Är surfplattor 
positivt för 
förskolan 

2. Pedagogers 
rädsla för teknik 

3. Invasion av 
surfplattor 

4. Surfplattor 
erhåller mycket 
positiva 
egenskaper 

1. Appen ABC – 
Magnetic 
Alphabet är helt 
enkelt 
digitaliserade 
magnetbokstäver..
. 

2. En riktig 
höjdarapp är 
BookCreator. 

3. Svenska appen 
Skolstil, utvecklat 
av läraren Karin 
Ohlis har på kort 
tid blivit en 
klassiker... 

4. Tärningar är ju 
jätteroliga att leka 
med... 

5. Om ni vill göra 
egna tärningar 
finns det också 
som app. 

Tabell 2. Översikt rubriker i artiklarna (Bolander & Fejes 2015, s. 98). 

Tabell 2 är en översikt av artiklarnas rubriker, av dessa kan vi vid en snabb överblick se att det finns 
vissa likheter och vissa skillnader i artiklarnas fokus. Vi kan urskilja att artikel 1 och artikel 2 utifrån 
deras rubriker som exempelvis ”Försiktighetsprincipen bör tillämpas” och ”Vi är överlag nybörjare 
ifråga om att hitta nya framgångsrika metoder” tyder på att de anser att surfplattor inte ska överskattas 
utan bör användas med försiktighet. I artikel 3 däremot skrivs bland annat att ” Svenska elever får 
bättre resultat med hjälp av surfplattan” men samtidigt ”Surfplattan får inte överta det traditionella 
sättet att skriva”. Även i artikel 5 skrivs ”Pedagogers rädsla för teknik” samtidigt som ”Surfplattor 
erhåller mycket positiva egenskaper”. Både artikel 3 och artikel 5 ser fördelar med surfplattor men 
menar samtidigt att vi inte ska förlita oss helt på dessa. Artikel 4 och artikel 6 är positiva till 
surfplattornas intåg i förskolan och anser att de ger barnen större frihet, det skrivs att ”Barnen har i 
stort sett fri tillgång till plattorna men vi ser till att ett barn inte sitter en hel dag” och ”En riktig 
höjdarapp är BookCreator”.  

Om vi då ska gå lite djupare i analysfråga 1 “Vad talas det om och hur i artikeln?” kan vi även här se 
det rubrikerna antydde kring skribenternas uppfattningar om surfplattorna. Artikel 1 är ifrågasättande 
till att använda digitala hjälpmedel och ser dem snarare som hämmande för språkutvecklingen. 
Skribenten skriver ”Språkutvecklingen försenas av för mycket tv-tittande. […] Tvärtom visade de sig 
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ha en negativ effekt på de yngsta barnen”. Även artikel 2 ser negativa effekter på användandet av 
digitala hjälpmedel i skolan ”Det visar sig att elever som använder datorer mycket har sämre resultat 
än de som använder datorer mindre”. Artikel 3 ser positiva effekter på användandet av surfplattor men 
menar att det traditionella skrivandet inte helt ska bortses. Skribenten skriver att ”Med en surfplatta i 
skolan lär sig svenska elever att läsa och skriva med bättre resultat” samtidigt som hen förklarar att 
”Åke Grönlund anser inte att elever ska sluta att lära sig skriva för hand”. Artikel 5 är inne på samma 
spår att det finns fördelar men att användandet bör begränsas så att det inte tar över den naturliga 
leken. Det skrivs fram ”Digital kompetens har hög status även bland de minsta och barn med ursprung 
i andra länder kan få sina förstaspråk uppvärderade om kamraterna får lära sig några ord via en app” 
och ”att dra med två fingrar på en yta kan inte vara lika stimulerande för lärandet som att låta alla 
sinnen vara med i arbetet med riktig lera”. Artikel 4 har en positiv syn på användandet av surfplattor i 
förskolan och menar att barnen blir mer delaktiga i sin utveckling ”Lärplattor, Ipads, är så otroligt 
användarvänliga för barnen: De kan göra alla moment själva och det är lätt att gå mellan olika 
tekniker”. Artikel 6 menar att surfplattan och pedagogiska applikationer är ett bra verktyg som bör 
användas i verksamheten ”Perfekt för lekskrivning och för att upptäcka sambandet mellan tecken och 
bokstavsljud”. 

Utifrån detta kan vi urskilja tre diskurser som vi har valt att benämna: diskurs 1 ”Surfplattor bör 
användas med försiktighet”, diskurs 2 “Surfplattor är ett bra komplement men får inte ersätta den 
naturliga leken” och diskurs 3 “Surfplattor är en bra resurs som bidrar till lärande och låter barnen 
utvecklas även utan vuxnas medverkan”. Dessa diskurser kommer vi att utgå ifrån när vi fortsätter vår 
analys. 

6.2.2.    Fördjupad analys, vad talas det om och hur i artikeln? 

Inom diskurs 1 ”Surfplattor bör användas med försiktighet” beskrivs surfplattor och andra digitala 
hjälpmedel ha många negativa effekter bland annat sociala och kognitiva. En dominerande sanning vi 
upplever i diskursen är att exempelvis försämras vårt minne, vi får svårare att tolka emotionella 
signaler och det finns misstankar att det förvärrar risken för barn med anlag till ADHD. På så vis 
påverkas barnens subjektsskapande negativt eftersom barnen inte behöver stimulera och utveckla de 
sociala förmågorna i samma utsträckning när de har en surfplatta framför sig. De går då miste om att 
utveckla förmågor och egenskaper som formar subjektet och då uteblir viktiga delar i 
subjektsskapandet, alltså “jaget”, vilket innebär att deras identitet kan påverkas på så vis att surfplattan 
blir en del när de ska identifiera sig själva. Surfplattor anses även ha negativ effekt på barnens 
språkutveckling och lärande överlag. Dessutom hämmar surfplattor barnens kreativitet och spontana 
lekar, eftersom de hellre sitter själva framför en skärm och spelar uteblir både den sociala kontakten 
med andra och kunskap som delges utanför skärmen. Den kreativa och spontana utvecklingen i 
subjektsskapandet kan på så vis utebli och barnet riskerar att identifieras som icke kreativ och 
fantasilös. På grund av att det inte finns så mycket forskning inom området förespråkas en 
försiktighetsprincip där tiden framför surfplattor bör begränsas och att barn under 2 år helt bör 
undvikas att exponeras för alla typer av skärmar. Denna sanning skulle därmed kunna ses som 
underordnad och föränderlig då forskningsresultat kan påverka försiktighetsprincipen. Även om 
diskursen är negativ till surfplattor och digitala hjälpmedel kan vissa fördelar medges, såsom att de 
kan få en viss positiv effekt på lärandet men det kräver att lärare och pedagoger har väl utarbetade 
arbetsmetoder. Synen på “det kompetenta barnet” i diskurs 1 är utifrån olika kunskapsbedömningar. 
Bedömningarna görs utifrån vad barnen inte kan och sedan kopplas detta till användandet av 
surfplattor, det vill säga ingen hänsyn tas till vad barnen faktiskt kan ha lärt sig utifrån användandet av 
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surfplattor. Barnen positioneras utefter dessa bedömda kunskaper som kompetent eller icke kompetent 
inom ett specifikt område. 

Även inom diskurs 2 “Surfplattor är ett bra komplement men får inte ersätta den naturliga leken” kan 
vi se att de håller med om att surfplattor bör användas med viss försiktighet och att pedagogerna 
behöver ha kunskaper och ett förutbestämt syfte med användandet. En dominerande sanning vi tycker 
oss se i diskurs 2 är att surfplattor anses vara viktiga för lärandet men samtidigt bör de inte ersätta det 
traditionella, naturliga skrivandet. Surfplattan bör ha en given plats i förskolan, den är lätt att använda 
och har hög status hos barnen. Surfplattan kan i diskurs 2 ses som en bidragande del i 
subjektsskapandet men den kan samtidigt inte ersätta de naturliga erfarenheterna som påverkar 
utformandet “jaget” och barnets identitet. Barnet positioneras kanske av pedagoger då som en 
surfplatteanvändare istället för ett kreativt lekande barn, vilket anses som något negativt. En annan 
dominerande sanning som vi tolkar inom diskurs 2 är att surfplattan aldrig kan ersätta den verkliga 
upplevelsen och lärandet, såsom vid bullbak eller liknande. Det innebär även att det görs någon typ av 
bedömning av hur surfplattan påverkar det kompetenta barnet eftersom det lyfts fram att surfplattan 
inte kan ersätta vissa aktiviteter, som till exempel nämnda bullbak. Även bedömning och värdering 
framhävs genom studier som visar på att surfplattor bidragit till bra läs- och skrivkunskaper, både att 
barnen lär sig läsa tidigare och att deras skrivna texter blir längre och bättre grammatiskt. Det 
framhålls även bristen på forskning kring huruvida användandet av surfplattor bidrar till spelmissbruk 
och hur farlig strålningen är gör att de bör användas med viss försiktighet. Detta kan ses som en 
föränderlig sanning inom diskursen där eventuella forskningsresultat kan påverka hur sanningen 
utformas. 

I diskurs 3 “Surfplattor är en bra resurs som bidrar till lärande och låter barnen utvecklas även utan 
vuxnas medverkan” ser man främst fördelar med att använda surfplattan i verksamheten och att den 
bidrar till barns kunskaper. En dominant sanning vi uppfattar inom diskurs 3 är att man inte ser att 
surfplattan hämmar barns naturliga skrivkunskaper med penna, utan snarare att surfplattan är ett 
separat lärandeverktyg som ger barn möjlighet att tidigare forma ord och lära sig läsa. Surfplattan blir 
en viktig del i subjektsskapandet och det ses som något positivt. Det anses även att surfplattan bör 
prioriteras före den traditionella skrivmetoden när det gäller små barn, då finmotoriken inte 
nödvändigtvis behöver vara fullt utvecklad för att manövrera bokstäverna på surfplatta. Vilket stärker 
“jaget” som en läsande och skrivande individ. Barnen blir positionerade som kompetenta, kreativa och 
problemlösande i och med användandet av surfplattan. Så länge som det finns ett tydligt syfte med 
användandet och pedagogerna har kunskap om surfplattan och vad den kan bidra med i utforskandet, 
finns inga nackdelar med att använda surfplattor i förskolan för att utveckla läs- och skrivkunskaperna. 
Detta tolkar vi även kunna vara en föränderlig sanning då till exempel syfte och pedagogers kunskap 
kan uppfattas olika på olika förskolor. 

6.2.3.    Vad framställs som sanning? 

Dominerande sanningarna vi uppfattar i diskurs 1 beskrivs som att forskningen och kunskapen inom 
området surfplattor eller digitala hjälpmedel inom språkutveckling bör användas med försiktighet, då 
de snarare hämmar läs- och skrivkunskaperna. Det är det naturliga skrivandet och lärandet som ska 
vara i fokus, det är då barnen lär sig bäst. Surfplattor och digitala hjälpmedel ger en falsk trygghet, då 
vi förlitar oss på dessa istället för vårt eget minne eller våra kunskaper.  

De dominerande sanningarna vi uppfattar inom diskurs 2 stämmer delvis överens med att det naturliga 
skrivandet inte ska uteslutas, men de ser även surfplattan som ett bra komplement och att den bör 
användas som det primära skrivverktyget inom förskolan. Dock bör det naturliga skrivandet aldrig 
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bortses. Surfplattor nämns även bidra till ökat självförtroende på olika sätt. Samtidigt får den aldrig 
stjäla tid från den naturliga leken, då det är här barnen lär sig viktiga livskunskaper såsom sociala 
förmågor och kreativitet. 

De dominerande sanningarna vi uppfattar inom diskurs 3 beskriver också surfplattan som det primära 
skrivverktyget, till och med det primära lärandeverktyg över lag, då det tillåter barnen att själva bli 
delaktiga i sitt lärande. Surfplattan har många positiva effekter på barnens lärande, men pedagogerna 
måste ha ett syfte och inte bara lämna ut surfplattan till barnen då riskerar den att blir en spelmaskin. 

6.2.4.    Vad utesluts? 

Vår tolkning är att inom diskurs 1 utesluts bland annat att det finns studier som visar på de positiva 
effekter surfplattor bidrar med för lärande och språkutveckling. Det nämns bara hur digitala 
hjälpmedel bidrar till exempelvis bättre språkkunskaper i engelska för äldre barn, men om det bidrar 
till bättre språkkunskaper och språkutveckling för yngre barn utesluts. Flera av åsikterna grunder sig 
utifrån forskning på TV-skärmar och har sedan generaliserats till alla typer av skärmar, vilket kan vara 
missvisande eftersom exempelvis surfplattor tillåter egna aktiva val medan TV-program är redan 
förutbestämda. Det nämns bara kort att det finns studier som visar på hur användande av digitala 
hjälpmedel bidrar till lärande. Genom att utesluta dessa studier och åsikter sätts ramen för vad som är 
sant och inkluderas i diskursen. Pedagogers kunskap och arbetsmetod inom området beskrivs som en 
avgörande faktor för att de digitala hjälpmedlen ska kunna bidra till lärande. Det som inte stämmer 
överens med diskursens sanning att surfplattor bör användas med försiktighet och att de har negativ 
effekt på lärandet, faller utanför ramen och utesluts från diskursen. På så vis blir det som utesluts en 
viktig del för att definiera diskursen. 

Inom diskurs 2 upplever vi att det utesluts varför surfplattor inte ska ta tid från den naturliga leken och 
vad det kan ge för effekter om den gör det. Inte heller beskrivs varför skrivandet med penna och 
papper bör finnas kvar i undervisningen utan bara att de ska det, trots att de inom diskursen i övrigt 
verkar positiva till användandet av surfplattor inom förskolan. När anledningarna till varför den 
naturliga leken och pennan inte ska tas bort från undervisningen utesluts, kan det tolkas som att de 
inom diskursen har redan självklara anledningar till varför de inte tas upp i texterna. Det nämns även 
här att barnen inte ska sitta själv med surfplattan men inte varför de inte ska det. Kan det vara som 
beskrivs i diskurs 3, att surfplattan inte skall förvandlas till en “spelmaskin” som verkar uppkomma 
när barnen spelar själva på surfplattan. Dock så skrivs det fram att barnen kreativt skapar mening när 
de själva utnyttjar applikationerna på det sätt som gynnar deras identitetsskapande. Detta framstår som 
positivt och kan därför upplevas motsägelsefullt om det är risken att surfplattan blir en spelmaskin 
som är anledningen till att barnen inte ska sitta själva med surfplattorna. 

Vi tolkar det som att inom diskurs 3 utesluts de negativa effekterna surfplattor kan ha för barns lärande 
och läs- och skrivkunskaper. Till exempel hur finmotoriken påverkas om barnen inte får skriva med en 
penna eller om barnen inte får känna hur det känns att slå en tärning. Även hur användandet av 
surfplattor utan ett syfte eller en pedagog påverkar lärandet utesluts eller om användandet ändå kan 
bidra till lärande eller språkutveckling. Det utesluts dessutom ifall spelapplikationer kan bidra med 
kunskaper vad gäller samarbete eller problemlösning, som också kan vara en viktig del i 
språkutvecklingen då det exempelvis kan skapa diskussioner mellan barnen. Uteslutandet av de 
negativa effekterna vittnar om att det inom diskursen anses endast finnas positiva effekter vid 
användandet av surfplattor och att det även är en självklarhet att det måste finnas ett syfte. Att utesluta 
de negativa effekterna stärker även sanningen om att användandet av surfplattor i förskolan är positiv 
för barnens utveckling och lärande. 
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 Vad talas det om 

och hur i 
artikeln? 

Fördjupad analys, 
vad talas det om 
och hur i artikeln? 

Vad framställs 
som sanning? 

Vad utesluts? 

Artikel 1 Digitala hjälpmedel 
hämmar eller försenar 
språkutvecklingen. 

Digitala hjälpmedel kan 
hämma bland annat 
lärande och 
språkutveckling och ger 
oss en falsk trygghet. 

Digitala hjälpmedel bör 
användas med 
försiktighet eftersom de 
hämmar 
språkutvecklingen och 
sociala färdigheter. 

Positiva effekter som 
användandet av 
exempelvis surfplattor 
kan ha för 
språkutveckling. 

Artikel 2 Digitala hjälpmedel 
bör användas 
restriktivt då de inte 
ger samma kunskap 
som exempelvis tas 
upp i mätningar och 
lärarna kompetens och 
arbetsmetoder 
påverkar. 

Användandet av digitala 
hjälpmedel i skolan är 
missgynnande för 
lärandet, det kräver väl 
utarbetade arbetsmetoder 
för att kunna ha någon 
positiv effekt. 

Digitala hjälpmedel 
kräver kunskap och 
utarbetade 
arbetsmetoder, annars 
är de missgynnande för 
barnen då ostrukturerat 
användande snarare 
försämrar. 

De positiva effekterna 
som digitala hjälpmedel 
kan ha på lärande och 
språkutveckling. 

Artikel 3 Nya arbetsverktyg 
som surfplattor har 
visar positiva effekter 
på läs- och 
skrivförmågan. 

Positiva resultat vid 
användandet av digitala 
hjälpmedel när det gäller 
att lära sig läsa fortare 
och skriva längre texter. 

Surfplattor bör vara det 
primära skrivverktyget 
och penna det 
sekundära, dock får inte 
det traditionella 
skrivandet tas bort helt. 

Varför det traditionella 
skrivandet inte ska 
ersättas trots att 
surfplattan bör vara det 
primära skrivverktyget. 

Artikel 4 Val av bra 
applikationer för att 
surfplattan ska bli en 
del av lärandet och 
inte en spelmaskin. 

Syftet är viktigt för att 
surfplattan ska bli en del 
av lärandet och de 
kreativa applikationerna 
gör att barnen får lära sig 
tänka själva som bidrar 
till lärande. 

Pedagogers förarbete 
och syfte är viktigt, och 
kreativa applikationer 
tillåter mer problem 
lösning etc. vilket är 
bra för barnens lärande 
och språkutveckling. 

Spelapplikationernas 
eventuella positiva effekt 
på lärandet och 
språkutvecklingen, vad 
gäller till exempel 
inlärning av bokstäver 
eller alfabet. 

Artikel 5 Surfplattan tillför 
positiva egenskaper i 
verksamheten, men får 
inte ersätta den 
naturliga leken 

Surfplattan bör ha en 
given plats i förskolan då 
den fyller ett syfte, men 
den får inte ersätta det 
traditionella arbetssättet 
med papper och penna 
eller den fysiska 
naturliga leken. 

Given plats i förskolan 
för surfplattan då den 
bidrar till ökad 
självkänsla och lärande, 
risker finns såsom, 
strålning och 
utkonkurrerandet av 
leken. 

Vad är rimlig tid att 
använda surfplattan? Vad 
kan hända om surfplattan 
konkurrerar ut den 
naturliga leken? 

Artikel 6 Viktigt att hitta bra 
pedagogiska 
applikationer som 
gynnar lärandet och 
språkutvecklingen. 

Bra pedagogiska 
applikationer bidra till 
lärande och 
språkutvecklingen, 
surfplattan blir då ett bra 
pedagogiskt verktyg 

Surfplattor är givande 
för barns lärande och 
språkutveckling, men 
ska inte ses som 
ersättare till pedagoger. 

Negativa effekter på 
lärande och vad som 
händer om pedagogerna 
lämnar surfplattan som 
en ersättare. 

Tabell 3. Sammanställning av svar till analysfrågor. 

Sammanfattningsvis kan vi utifrån dessa fyra analysfrågor urskilja, utifrån våra tolkningar och 
konstruerade diskurser, att diskurs 1 har en ifrågasättande inställning till att barnen i förskolan 
använder surfplattor som hjälpmedel vid läs- och skrivinlärning. Diskurs 2 i sin tur är positivt inställda 
samtidigt som de ser faror med ett för flitigt användande vid lärande och språkutveckling. Inom 
diskurs 3 framhävs enbart det positiva som surfplattor kan bidra med när det gäller lärande och 
språkutveckling. Vi kan se många likheter mellan diskurs 2 och diskurs 3 men har valt att skilja dessa i 
två separata diskurser eftersom vi tycker att de skiljer sig såpass mycket vad gäller det naturliga 
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lärandet och leken och hur det påverkas av användandet av surfplattor. Något som nämns inom 
samtliga diskurser är att användandet av surfplattor kräver viss kompetens hos pedagoger och 
förskollärare. 

7.  Diskussion  
Syftet med studien är att öka förståelsen för de olika diskussionerna inom förskollärarprofessionen 
kring surfplattan som hjälpmedel. Detta utifrån vad som skrivits i artiklar riktade mot bland annat 
förskollärare. Vi kommer att presentera det sammanfattade analyserade resultatet i förhållande till 
tidigare forskning utifrån indelningen i kapitlet som berör tidigare forskning: “Digitala hjälpmedel 
som en del av barns lärande och språkutveckling”, “Applikationernas betydelse” och “Pedagogers 
kunskap”. Dessa ger svar på våra forskningsfrågor: 

•   Vilka diskursiva mönster finns inom förskolan vad gäller surfplattor som hjälpmedel utifrån 
vad som skrivs i artiklar riktade till pedagoger? 

•   Vilka för- respektive nackdelar framhävs i tidskrifter där förskollärare ingår i den primära 
målgruppen i diskussionen kring surfplattors bidrag till barns språkutveckling? 

•   Hur beskrivs förskollärarnas kunskaper om surfplattor påverka barnens språkutveckling 
utifrån vad som skrivs i artiklar riktade till pedagoger? 

Det analyserade resultatet visar att vi tydligt kan urskilja 3 diskurser som vi valt att benämna: diskurs 
1 ”Surfplattor bör användas med försiktighet”, diskurs 2 “Surfplattor är ett bra komplement men får 
inte ersätta den naturliga leken” och diskurs 3 “Surfplattor är en bra resurs som bidrar till lärande och 
låter barnen utvecklas även utan vuxnas medverkan”. Diskurserna har tydliga sanningar för vad som 
gäller inom diskursen såsom hur barnen positioneras utifrån förhållandet till surfplattan, hur den kan 
bli en del av barnens subjektsskapande och bidrar till “jaget” det vill säga barnens identitetsskapande. I 
diskurs 1 finns en negativ syn på surfplattor, där användandet ses påverka hur barnen positioneras 
utefter bedömningar av vad barnen kan. Kunskaperna som bedöms är dock oftast inte relaterade till 
digitala hjälpmedel. Användandet av surfplattor anses även göra att barnen inte stimulerar och 
utvecklar viktiga delar som exempelvis sociala kompetenser som är en viktig del i subjektsskapandet, 
vilket i sin tur påverkar “jaget” där surfplattan kan bli en del av barnets identitet. Diskurs 2 nämner 
också att ett för frekvent användande av surfplattan kan bidra till att “jaget” och barnens identitet 
påverkas negativt, den naturliga leken ses som en viktig del för att utforma ens identitet. Barnen kan 
därmed även bli positionerade därefter och ses som passiva istället för kreativa som är det som bör 
eftersträvas. Diskurs 3 å sin sida anser snarare att användandet av surfplattor gör att barnen 
positioneras som kompetenta, kreativa och problemlösande. Surfplattan blir en viktig del i barnens 
subjektsskapande eftersom den exempelvis kan bidra till att barnen tidigare kan skriva och läsa och 
därmed kan bidra till utformningen av “jaget” där skrivkunnighet blir en del av identiteten. 
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7.1.    Digitala hjälpmedel som en del i barns 
lärande och språkutveckling 

Inom diskurs 3 och även inom diskurs 2 framhävs surfplattor som ett viktigt hjälpmedel framför allt 
när det gäller lärande men även för språkutveckling. Vilket stämmer överens med Cohens (2005) 
studier där användandet av datorer fick även de yngsta barnen att bli nyfikna och motiverade till att 
testa på skriftspråket. Det bidrar till nya kommunikationssätt och barnen får möjlighet till insyn i andra 
kulturer och språk. Sedan den första iPaden lanserades har surfplattor explosionsartat spridit sig 
troligen tack vare lättillgängligheten. Detta beskrivs också i diskurs 2 och diskurs 3, att tack vare 
lättillgängligheten och att surfplattan är smidig att ta med sig har den kunnat få en mer betydande roll i 
lärandet. Dels för att barnen själva kan bära runt på den vid olika aktiviteter såsom geocaching och 
dels för att den är lätt att ta med sig vid exempelvis utflykter för att kunna ta fram olika fakta, räkna 
etc. På så vis bidrar surfplattor till ett nytt sätt att lära sig och utveckla språket. Beschorner och 
Hutchison (2013) beskriver bland annat likt Cohen (2005) också att surfplattor bidrar till ökat intresse 
för skrivande, att barn tycker det är roligt att skriva sitt namn och göra egna berättelser. Det är lättare 
att skriva genom att trycka på en bokstav än att hålla i en penna och skriva som kräver mer finmotorik. 
Något som även uppmärksammas i både diskurs 2 och diskurs 3 där de menar att surfplattan till och 
med bör vara det primära verktyget för barnen i förskolan när de ska skriva. Beschorner och Hutchison 
(2013) ser även positivt till surfplattan som främjande för samarbete och problemlösande, då barnen 
kan samlas runt och diskutera vilket därmed även gynnar lärande och språkutvecklingen. Diskurs 1 
däremot ser snarare att surfplattan hämmar utvecklingen av skriftspråket och att bästa sättet för barnen 
att lära sig är med hjälp av penna. Dessutom anses det inom diskurs 1 att surfplattor snarare bidrar till 
något negativt när det gäller samarbete, att barnen hellre sitter själva framför skärmarna än för en 
dialog med varandra. 

7.2.    Applikationernas betydelse 
Även om diskurserna skiljer sig åt huruvida surfplattor bör finnas i förskolan och i vilken mån de bör 
användas, finns ändå likheter i att pedagoger bör ha kunskaper kring hur de ska användas. Det verkar 
också finnas likheter vad gäller pedagogers närvaro vid användandet av surfplattor, att barnen inte ska 
sitta själva för att de då ofta blir en spelmaskin. Detta konfirmeras även i tidigare forskning där vi ser 
att flertalet av författarna förespråkar surfplattekunniga pedagoger som finns tillhands när barnen 
använder surfplattorna för att på så vis dessutom kunna bidra till lärande och språkutveckling. Men det 
finns även forskning som visar på att applikationerna har betydelse för lärandet där Neumann och 
Neumann (2014) till exempel förespråkar pedagogiska applikationer något som både diskurs 2 och 
diskurs 3 håller med om. Inom diskurs 3 föredras dock de applikationer som är mer kreativa och 
tillåter eget tänkande. Samtidigt beskriver Kjällander och Moinian (2014) hur barnen själva designar 
applikationerna till något som passar dem och att det inte alltid stämmer överens med applikationens 
syfte. Vilket skulle kunna innebära att en kreativ applikation som erbjuder eget tänkande eller 
problemlösning blir en spelmaskin, genom att barnen inte uppfattar det syfte som pedagogerna har 
utan gör något helt annat. Det skulle då också kunna bli så att barnen använder en spelapplikation och 
designar om den till att beröra problemlösning som de diskuterar med varandra hur de ska göra och på 
så vis ändå fylla en funktion för lärandet och språkutvecklingen. I så fall innebär det att pedagogerna 
är de som positionerar och avgör vilka applikationer som är bra respektive dåliga för lärandet. 
Pedagogernas kunskaper kanske inte bara ska vara att avgöra vilka applikationer som är bra eller 
dåliga för lärandet utan att även analysera hur de används och därefter göra avvägning för om de är bra 
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eller dåliga för lärandet. Eller som Kjällander och Moinian (2014) uttrycker att lärandet ska vara roligt 
och att barnen själva designar applikationer till att bli meningsfulla för dem, där meningsskapandet 
kan ses som ett lärande. Det betyder att applikationerna är lärorika och språkutvecklande beroende på 
hur pedagogerna tolkar barnens användande. Inom diskurs 1 ses dock alla typer av spel på digitala  
hjälpmedel som hämmande för allt lärande och språkutveckling, då de exempelvis tar tid från lärandet 
som sker traditionellt med penna och papper. Denna typ av naturlig kunskap anses trots allt vara det 
bästa sättet för lärandet inom diskursen. 

7.3.    Pedagogers kunskap 
Något som vi nämnt tidigare är att både tidigare forskning och vårt analyserade material visar på att 
pedagogernas kunskaper rörande digitala hjälpmedel och surfplattor är viktigt, näst intill avgörande för 
att det ska bli meningsfullt och givande för lärandet och språkutvecklingen. Lee (2015) förklarar bland 
annat att pedagoger som har erfarenhet av surfplattor kan tillföra mycket för barnens utveckling och 
bidrar till glädje i skapandet av meningsfullt lärande. Diskurs 1 som anser att surfplattor bör användas 
utefter försiktighetsprincip kan tolkas som att de håller med om att pedagoger måste ha erfarenhet och 
kunskap kring detta digitala hjälpmedel. Inom diskurs 1 beskrivs att det måste finnas en väl utarbetat 
arbetsmetod vid användandet av digitala hjälpmedel, det fungerar inte att ge surfplattor till barnen och 
så löser det sig själv. Det går att se likheter med vad som nämns inom diskurs 2, att pedagoger måste 
ha ett syfte med användandet och vara insatta i vad applikationerna vill förmedla. Även inom diskurs 3 
kan vi urskilja vikten av att pedagoger har ett genom tänkt syfte för att surfplattan ska bli ett 
pedagogiskt verktyg. Diskurs 3 förespråkar kreativa applikationer framför spelapplikationer som även 
det kräver kunskap hos pedagogerna om hur de ska användas. Därmed kan det utläsas som att 
pedagogerna är de som bestämmer och anses veta bäst kring användandet av surfplattor och hur de ska 
användas. Något som Kjällander och Moinian (2014) egentligen motsätter sig när de istället beskriver 
hur barnen designar om applikationerna så att de blir meningsfulla för dem och på så vis även lärande. 
Inom diskurs 1 skulle det här omdesignandet av applikationerna ses som att de tappar sitt syfte och blir 
spelapplikationer och spel är inget som gynnar lärandet eller språkutvecklingen, utan snarare hämmar 
det bland annat eftersom det faller utanför kravet på en utarbetad arbetsmetod när barnen själva gör 
om innebörden. Diskurs 2 kan vi utläsa till viss del håller med om detta, även om de förespråkar 
lärande med hjälp av surfplattor nämns ändå vikten av att ha ett syfte vid användandet. Diskurs 3 
menar också att syftet är viktigt för att surfplattan inte ska bli en spelmaskin. Så om syftet exempelvis 
är att öva på de geometriska formerna men barnen börjar leka förbises syftet och då kan det tolkas som 
att aktiviteten inte längre blir lärande. Trots det förespråkar till exempel Lyons och Tredwell (2015) 
ändå att teknologi och användandet av digitala hjälpmedel bör införas i förskolans läroplan eftersom 
de anser att det finns så pass många studier som visar på den positiva effekten surfplattor har på barns 
lärande och språkutveckling, detta kräver dock teknisk kunskap hos pedagogerna.  

7.4.   Betydelse för praktiken och professionen 
Att urskilja olika diskurser kring digitala verktyg som finns inom förskollärarprofessionen bidrar till 
ökad förståelse kring pedagogers förhållningssätt till surfplattor. Trots de olika åsikterna mellan 
diskurserna angående huruvida surfplattan bör finnas som en viktig del i lärandet och 
språkutvecklingen, kan vi ändå se att det finns en enighet i att pedagoger och förskollärare måste ha 
kunskaper och gärna en väl planerad arbetsmetod och ett syfte. Detta stämmer överens med vad 
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tidigare forskning framhäver och även applikationerna betydelse för vad barnen lär sig och betydelsen 
för språkutvecklingen finns det likheter. 

Resultatet visar trots allt på stora skillnader mellan diskurs 1 och diskurs 3, där diskurs 2 befinner sig 
någonstans mittemellan och kan vara överens om vissa åsikter i den ena diskursen och vissa åsikter i 
den andra. Inom diskurs 1 finns ett tydlig motstånd till att förlita sig på digitala hjälpmedel och 
användandet av dessa. Medan diskurs 2 tycker att det finns många bra fördelar med surfplattor men att 
de inte får ta tid från den naturliga leken. Diskurs 3 ser i stort sett bara fördelar med användandet av 
surfplattor som en del av lärandet och språkutvecklingen. Att urskilja diskurserna och vad som anses 
som sanning i dessa ger en förståelse för hur användandet av surfplattor sker inom diskursen, vilket i 
sin tur bidrar till förståelse för varför andra inom yrkesprofessionen har en annan syn på surfplattor 
som ett verktyg vid lärande och språkutveckling. 

7.5.   Slutsatser 
Vårt syfte med studien är att belysa och öka förståelsen för diskussioner kring surfplattan som 
hjälpmedel inom förskollärarprofessionen utifrån vad som skrivs i tidskrifter där förskollärare är den 
primära målgruppen. Efter att ha analyserat och diskuterat resultatet i förhållande till tidigare 
forskning och teori har vi kommit fram till några likheter och skillnader. Slutsatsen av vår 
undersökning visar att vi utifrån våra sex analyserade tidningsartiklar kunde urskilja och konstruera tre 
olika typer av diskurser som vi valt att benämna; diskurs 1 ”Surfplattor bör användas med 
försiktighet”, diskurs 2 “Surfplattor är ett bra komplement men får inte ersätta den naturliga leken” 
och diskurs 3 “Surfplattor är en bra resurs som bidrar till lärande och låter barnen utvecklas även utan 
vuxnas medverkan”. Detta besvarar även vår första forskningsfråga gällande vilka diskursiva mönster 
som finns inom förskolan och leder oss till svaret vår andra forskningsfråga som behandlar för- 
respektive nackdelar som som framhävs gällande surfplattornas bidrag till språkutvecklingen. Inom 
diskurs 1 beskrivs en syn på surfplattan som ett mindre nödvändigt verktyg med flertalet negativa 
egenskaper. De är dock villiga att medge att en viss lärandepotential finns i användandet av 
surfplattan, men enbart vid barns bruk tillsammans med pedagoger vid sin sida. Diskurs 2 har en 
öppnare syn på surfplattan, där ser man främst positiva egenskaper i förhållande till barns utvecklande 
av språk. De anser dock även där att det bör finnas en tanke bakom varför och hur den skall användas 
och att pedagogen bör vara närvarande. I diskurs 3 syns uteslutande det positiva en surfplatta för med 
sig och man ser på verktyget som en självklar del i verksamheten. De varnar dock för att risken med 
att lämna barn själva vid surfplattan är att den kan nyttjas som “spelmaskin”. Gemensamt för de tre 
diskurserna vi tyckt oss se och konstruerat är att de tydligt framhäver vikten av pedagogers kunskaper 
gällande surfplattor och att det påverkar barnens språkutveckling. Vilket även besvarar vår tredje 
forskningsfråga som handlar just om pedagogers kunskaper. Detta genomsyrar även den tidigare 
forskningen där vikten av att pedagogerna har kunskap om digital teknik och ett syfte med vad de gör 
med den beskrivs, och även betydelsen av att pedagogerna sitter med vid användandet av surfplattan 
nämns som något positivt och ibland nödvändigt för att garantera att ett lärande tar form.  

7.6.   Vidare forskning 
Genom att identifiera diskurser som finns inom förskollärarprofessionen tydliggörs hur förskollärare 
ser på införandet av surfplattor i verksamheten. Det blir även tydligt för vidare forskning då vi ser att 
det finns ett behov till att forska mer kring vad surfplattor har för effekter på lärandet och 
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språkutvecklingen vad gäller exempelvis finmotorik. Alltså hur barnen påverkas av att använda en 
surfplatta vid skrivandet framför papper och penna? Har det ens någon avgörande betydelse för 
barnens finmotorik om de lär sig skriva med surfplatta istället för penna? 
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