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Abstrakt
Denna studie har till syfte att ge en vidare syn på hur surfplattan används som verktyg och 
hjälpmedel i förskolans verksamhet och även ge en förståelse kring hur pedagogerna tänker 
kring surfplattan i förskolan. Frågeställningarna som besvaras i studien är på vilket sätt 
surfplattan används som ett hjälpmedel eller verktyg i pedagogers arbete inom en kommun, i 
barngruppen respektive utanför barngruppen? Samt hur tänker pedagoger kring användningen 
av surfplattan i förskolan, nackdelar och fördelar? För att få svar på dessa frågor genomfördes 
en kvalitativ studie där sex pedagoger på fyra olika förskolor intervjuades. Studien kom fram 
till att förskolornas användning av surfplattan kan delas upp i två större användningsområden. 
Den första är barnens lärande och utveckling genom surfplattans olika pedagogiska appar och 
den andra är pedagogernas dokumentation av barnen. Det är viktigt att pedagoger har ett klart 
syfte kring vad surfplattan ska användas till och att det syftet ska gå att koppla till förskolans 
styrdokument. Surfplattan ska också fungera enbart som ett verktyg i ett kompletterande syfte. 
Den ska inte bli ett centrum där barnens dagar på förskolan kretsar kring surfplattan. 
Surfplattan ses som ett mångsidigt verktyg med övervägande fördelar och studien visar att den 
har en framtid i förskolan.

Sökord: iPad, läsplatta, teknik



Innehållsförteckning

1. Inledning 1

1.1 Syfte och frågeställningar 2

1.2 Definitioner 2

1.3 Historisk bakgrund från dator till surfplatta 3

2. Litteraturgenomgång 5

2.1 Teori - vi lär tillsammans 5

2.2 Användningen av surfplattan 6

2.2.1 Appar och lärande 7

2.2.2 Dokumentation 8

2.3 Nackdelar och fördelar kring surfplattan 10

3. Metod 12

3.1 Tillvägagångssätt 12

3.2 Urval 13

3.3 Datainsamlingsmetod 13

3.4 Forskningsetiska principer 14

3.5 Reliabilitet och validitet 14

4. Resultat 17

4.1 Uppstarten av användandet med surfplattan 17

4.2 Användningen av surfplattan 18

4.2.1 Appar och lärande 19



4.2.2 Dokumentation 20

4.3 Pedagogernas syn på nackdelar och fördelar med surfplattan i förskolan 22

5 Analys 25

5.1 Vid starten av användandet av surfplattan 25

5.2 Användningen av surfplattan 25

5.2.1 Appar och lärande 26

5.2.2 Dokumentation 27

5.3 Nackdelar och fördelar 28

6 Diskussion 30

6.1 Metoddiskussion 30

6.2 Resultatdiskussion 31

6.3 Slutord 32

6.4 Vidare forskning 32

7 Källförteckning 33

8 Bilaga 36



1. Inledning 
Vi lever idag i ett  samhälle där datorer och internet blivit en naturlig del. Barn som går på 

förskolan idag är födda in i en digital värld där modern teknik blivit en naturlig del av 

vardagen.1 Till modern teknik hör exempelvis dator, digitalkamera och mobiltelefon men även 

den relativt nya surfplattan.  

Datorer med uppkoppling mot internet har funnits på förskolan i flera år. Den har fungerat 

som ett verktyg och hjälpmedel för pedagoger i förskolan, både i och utanför barngruppen. I 

barngruppen har den använts till stor del utifrån de olika datorspel som finns tillgängliga för 

barn i olika åldrar. Spelen har kallats för pedagogiska datorspel eftersom de har haft syftet att 

lära.2  Utanför barngruppen har datorn fungerat som ett kommunikationsverktyg mellan 

föräldrar och ledning, men också mellan avdelningar. Datorn har lagrat bilder och filmer på 

barnen tagna med digitalkamera och har också fungerat  som ett  redigeringsverktyg för 

dokumentationen av barns lärande och utveckling. Användningen av datorer i förskolan har 

blivit ett allt naturligare inslag. Det står i Läroplan för förskolan att dator, media och teknik 

kan användas och utforskas av barnen:

Multimedia och informationsteknik kan i förskolan användas såväl i skapande 

processer som i tillämpning.3 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i 

vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar.4

Surfplattan är på sitt  sätt år 2013 en produkt som driver fram ett nytänkande, då den för 

många har ersatt eller förändrat det arbete vi tidigare utfört med den traditionella datorn. Den 

har också börjat finna sin plats i utbildningsvärlden, både i skolan och förskolan. Hur är det då 

med surfplattan som verktyg och hjälpmedel för pedagoger? På vilket sätt används den i 

förskolan?

1

1 Gällhagen, Lena, och Wahlström, Elisabet. Lär och lek med surfplattan i förskolan. (2:a uppl, Stockholm: Natur 
och kultur, 2013).
2 Alexandersson, Mikael,  Linderoth, Jonas och Lindö, Rigmor. Bland barn och datorer. (Lund: Studentlitteratur, 
2001).
3 Skolverket. Läroplan för förskolan Lpfö98 Reviderad 2010. (Stockholm: Fritzes, 2010). 7.
4 Ibid. 10.



Det som tidigare har skrivits kring detta område är till viss del begränsat, mycket på grund av 

att  surfplattan är en relativt ny teknik. Större delen av det som skrivits har varit om Apples 

iPad.5  Det har under de senaste två till tre åren genomförts olika pilotprojekt  och studier där 

surfplattan har testats i skolans och förskolans verksamhet, både nationellt och internationellt. 

Bland annat har det  publicerats en amerikansk doktorsavhandling utifrån ett pilotprojekt i ett 

amerikanskt skoldistrikt.6

1.1 Syfte och frågeställningar

Surfplattan har nu funnits i några år och har börjat sitt intåg i förskolan som ett pedagogiskt 

verktyg och ett komplement till bland annat datorn. Syftet med den här studien är att ge en 

vidare syn på hur surfplattan används som verktyg och hjälpmedel i förskolans verksamhet 

och även få en förståelse kring hur pedagogerna tänker kring surfplattan i förskolan, vilka 

nackdelar och fördelar de ser. Studien utgick från dessa frågeställningar:

• På vilket sätt används surfplattan som ett hjälpmedel eller verktyg i pedagogers arbete inom 

en kommun? I barngruppen respektive utanför barngruppen.

• Hur tänker pedagoger kring användningen av surfplattan i förskolan? Nackdelar och 

fördelar?

1.2 Definitioner

Surfplatta - En mobil enhet som styrs med hjälp av sin pekskärm. Användaren interagerar 

med enheten med hjälp av sina fingrar.7  Den brukar även i folkmun kallas läsplatta, iPad, 

padda eller som vissa pedagoger nu säger: lärplatta. I denna studie kommer begreppet 

surfplatta att användas.

2

5 Hylén, Jan. ”Utvärdering av iPad-satsning i Stockholms stad”. (Stockholm: Utbildingsförvaltningen, 2013).
6 Moore, Alyssa. Piloting the iPad: A Case Study Evaluation in a K-12 School District. (Wilmington University, 
Avhandling, 2012).
7 Jensen, Peter. iPad boken, allt du behöver veta om din iPad. (Sundbyberg: Pagina, 2011).



Multitouch - En funktion som möjliggör att flera fingrar kan styra surfplattan. Användaren 

kan med hjälp av två eller flera fingrar samtidigt utföra rörelser på skärmen som leder till ett 

visst kommando.8

App - Förkortning för engelskans ”application”, en mindre och lättare version av ett 

dataprogram. Kräver inte lika mycket datorkraft som ett vanligt dataprogram.9

1.3 Historisk bakgrund från dator till surfplatta

Den allra första motionen i Sveriges riksdag som handlade om att introducera datortekniken i 

skolan lades fram redan i slutet av 1960-talet. I början av 1970-talet fick Skolöverstyrelsen 

(SÖ) ett uppdrag att starta en försöksverksamhet med dator i skolan. Slutrapporten från denna 

försöksverksamhet, ”Datorn i skolan”, visade på att det var möjligt att använda datorer i 

skolan och då på ett sätt som lärare och elever tyckte fungerade bra. Datorn var dock en dyr 

investering och dess kapacitet var inte som dagens datorer. Under 1970-talet såg dock en del 

datorintresserade lärare till att köpa in ett par datorer för att  kunna erbjuda ”data” som ett 

frivilligt ämne.10  

Under 1980-talet gjordes en hel del satsningar i Sverige för att introducera och använda sig av 

datorer i skolans undervisning. Det visade sig att datorn till en början inte fick någon central 

plats i klassrummet.11  Det skedde även en betydande utveckling av datorernas grafiska 

användargränssnitt under 80-talet, vilket var betydelsefullt  för persondatorns genomslag. Till 

en början använde skolan datorn till programmering och ordbehandling, men då oftast riktad 

till ett fåtal elever.12  Senare under slutet av 1990-talet hade datorn utvecklats och blivit lättare 

att  använda. Detta förde med sig ett ökat intresse bland pedagogerna att använda datorn och 

IT, förkortning för informationsteknik, mer i sin undervisning. Stora ekonomiska insatser från 

stat, kommuner, enskilda skolor och företag utfördes för att öka dator- och IT-användningen i 

skolan. Till en början var det till stor del staten som först och främst ville få in den nya 

3

8 Sandvik, Margareth, Smørdal, Ole och Østerud, Svein. ”Exploring iPads in Practitioners, Repertoires for 
Language Learning and Literacy Practices in Kindergarten”. Universitetsförlaget, Nordic Journal of digital 
literacy, vol 7. NR 03. 2012. 204-220.
9 Moore. Piloting the iPad: A Case Study Evaluation in a K-12 School District.
10 Riis, Ulla. IT i skolan mellan vision och praktik. (Stockholm: Liber distribution, 2000).
11 Jedeskog, Gunilla. Ny i klassen, Förhållandet mellan lärarroll och datoranvändning beskrivet i nationell 
forskning. (Solna: Ekelunds Förlag AB, 2000).
12 Alexandersson, Bland barn och datorer.



tekniken i skolan.13  Även i förskolan började datorn komma in under 1990-talet. Ett exempel 

var en förskola i Gävle där datorn placerades i lekrummet och alla hade fri tillgång till den.14 

Nu  har den använts mer frekvent av barn och ungdomar då olika program tagits fram för att 

lära sig genom den nya tekniken. Användningsområdena har blivit mer utbredda än förr, då 

det för pedagoger och elever innefattar bland annat internetsurfning, informationssökning och 

e-postande.15 

År 2010 presenterade Apple, ett dator- och hemelektronikföretag, sin surfplatta iPad. Apple 

beskrev den som en blandning mellan en dator och en smartphone och att  den kom att fylla 

och skapa nya behov. Apple var inte först men när den lanserades upphöjde många den till 

skyarna och därefter skulle alla stora mobil- och datortillverkare även utveckla och lansera sin 

egen surfplatta.16 

4

13 Jedeskog, Ny i klassen, Förhållandet mellan lärarroll och datoranvändning beskrivet i nationell forskning.
14 Wickström, Anna-Lena. Skolans datorer, idébok för lärare. (Växjö: Munin Förlag AB, 1996). 35-47.
15 Alexandersson, Bland barn och datorer.
16 Jensen. iPad boken, allt du behöver veta om din iPad.



2. Litteraturgenomgång
Nedan beskrivs det sociokulturella perspektivet och därefter följer tidigare kunskap, forskning 

och studier i ämnet.

2.1 Teori - vi lär tillsammans

Det sociokulturella perspektivet menar att lärande och utveckling är en social process och att 

det sker genom individens samspel med omgivningen. Den lärande individen samspelar med 

föremål, texter, bilder och med personer som individen lever och utvecklas tillsammans med. 

Inriktningen har inte ett individualistiskt  perspektiv utan riktar in sig på den sociala 

gemenskapen, kulturen och språket. Dessa tre lägger grunden för lärande och utveckling. 

Språket är nyckeln i denna teori, det är själva redskapet som möjliggör att vi kan tillägna oss 

en kultur och gemensamma kunskaper. Men också att vi socialiseras till människor, att vi 

fungerar i det sociala samspelet.17  Förskolan skall arbeta utefter styrdokumentet Läroplan för 

förskolan och den följer det sociokulturella perspektivet. Det står följande:

    

Förskolan ska vara en levande social och kulturell miljö som stimulerar barnen 

att ta initiativ och som utvecklar deras sociala och kommunikativa kompetens.18

Vidare står det att: 

Lärandet ska baseras såväl på samspelet mellan vuxna och barn som på att 

barnen lär av varandra. Barngruppen ska ses som en viktig och aktiv del i 

utveckling och lärande.19 

Och att:

Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och 

identitetsutveckling. Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns 

språkutveckling och uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för 

den skriftspråkliga världen.20

5

17 Imsen, Gunn. Elevens värld, Introduktion till pedagogisk psykologi. (4:e upplagan. Danmark. Studentlitteratur. 
2006).
18 Skolverket. Läroplan för förskolan Lpfö98 Reviderad 2010. 6.
19 Ibid. 7.
20 Ibid. 7.



Enligt Läroplan för förskolan skall barnen i förskolan alltså lära och utvecklas tillsammans 

utifrån ett socialt samspel, där språket och kommunikation är en central del.21

2.2 Användningen av surfplattan

Gällhagen och Wahlström beskriver att  surfplattan bör användas i kombination med en aktiv 

pedagog för det är endast då den kan bli ett verktyg som gör lärandet modernt  och lustfyllt. 

De menar också att den inte ska ersätta alla andra material och verktyg utan den ska fungera 

som ett komplement i verksamheten.22  Ett projekt som genomfördes i Nacka kommun 

undersökte hur lärandet  i förskolan kunde stödjas med surfplattor, i deras fall iPads. De kom 

fram till att bland det viktigaste för att det skulle kunna bli ett verktyg och fungera i förskolan, 

var att pedagogerna var medvetna och närvarande och att de kunde ställa frågor och 

problematisera när barnen använde surfplattan.23 

I Nacka kommuns projekt beskrevs surfplattan som ett mångsidigt verktyg som gick att ha 

med sig på utflykten eller lägga fram den på golvet på förskolan.24  På samma sätt  beskrev 

Sandvik, Smørdal och Østerud att  barnen kunde placera surfplattan på olika sätt. De kunde 

sitta på golvet, i soffan eller lägga surfplattan på bordet. De beskrev också att barnen kunde 

samlas kring den och sitta tillsammans och att  det fungerade att koppla upp  den till en stor 

skärm, exempelvis en projektor, för att  kunna visa bilden för en större grupp.25 Ett pilotprojekt 

som genomfördes i Stockholms stad påpekade att surfplattan har en platt skärm och 

därigenom kunde den läggas öppet så att fler elever kunde se den. De nämnde också 

funktionen att skärmen kan roteras beroende på vilket läge användaren vill titta på skärmen.26

Surfplattan kan vara uppkopplad mot internet, där användaren kan söka efter information och 

ny kunskap, men även ta del av media i form av tv, filmer och musik. Användaren kan också 

kommunicera med andra genom surfplattan, via E-post men också direkt via röst- och 

6

21 Skolverket. Läroplan för förskolan Lpfö98 Reviderad 2010
22 Wahlström, Lek och lär med surfplattan i förskolan.
23 Glassinger, Ursula A, Strindholm, Sofia, Kallin, Eva-Mari, och Rudnik Norling, Christina. Hur kan iPads 
stödja lärandet i förskolan? Om hur surfplattor kan möjliggöra arbetet med förskolans läroplan”. (Skolporten. 
Forskning och utveckling, Art nr 3, 2012, Nacka kommun).
24 Ibid
25 Sandvik, ”Exploring iPads in Practitioners, Repertoires for Language Learning and Literacy Practices in 
Kindergarten.”
26 Hylén. ”Utvärdering av iPad-satsning i Stockholms stad.”



videokommunikation. Det går också att använda surfplattan till olika sociala plattformer som 

exempelvis Facebook och Twitter. Den har funktionen att ta både stillbilder och film genom 

de två inbyggda kamerorna och lagra det internt på enheten eller skicka det vidare med e-post 

etcetera. Surfplattan är också utrustad med en högtalare och mikrofon, vilka möjliggör 

inspelning och uppspelning av ljud.27  Alla dessa funktioner och användningsområden styrs 

och hanteras av olika appar, den som använder surfplatta, använder därmed appar. Moore 

beskriver iPaden så här: ”The iPad is a completely app-centric device”.28

2.2.1 Appar och lärande

Till alla datorer finns det olika program och till surfplattor kallas dessa program för appar.  

Surfplattan är uppbyggd av olika appar, de som följer med vid inköp och de som användaren 

köper till efteråt. Om användaren ska skriva på surfplattan finns det olika appar för det 

ändamålet, likaså om användaren vill fotografera eller filma så är det genom foto- och 

filmappar. Appar kan laddas ner från en elektronisk affär, antingen genom betalning eller 

gratis. Det finns många olika varianter av appar, exempelvis spel, digitala böcker och 

företagsappar.29

När det gäller den traditionella datorn så har den använts i barngruppen genom pedagogiska 

datorspel. Dessa program har då varit en sorts ersättning eller kunnat jämföras med de 

traditionella läromedlen, såsom textböcker och övningshäften. Barnen har förväntats utifrån 

dessa program förvärva och utveckla nya kunskaper och färdigheter. I de pedagogiska 

datorspelen har barnen mött  en virtuell underhållande värld i form av bild, musik, ljud, 

skådespelarröster och roliga animationer. Detta har blandats tillsammans med ett pedagogiskt 

innehåll som exempelvis problemlösningar, simuleringar och övningsmoment.30  Surfplattans 

pedagogiska appar har ungefär liknande innehåll som datorns pedagogiska spel.  

Projektet i Nacka kommun kom fram till att med hjälp av olika appar kunde barns språk- och 

matematikutveckling stödjas. Detta skedde genom appar som hade någon koppling till 

språket, det kunde vara att barnen tränade på att urskilja likheter och olikheter, sortera och 

7

27 Murray, Orrin T och Olcese, Nicole R. ”Teaching and learning with iPads, ready or not?”. (TechTrends. Vol 55, 
Nr 6, 2011).
28 Moore. Piloting the iPad: A Case Study Evaluation in a K-12 School District. 173.
29 Gällhagen, Lek och lär med surfplattan i förskolan.
30 Alexandersson, Bland barn och datorer.



kategorisera. Begrepps- och ordträning, att benämna det som var på bilderna, vad som hör 

ihop, motsatsord, lägesord kunde också tränas med hjälp av surfplattan. Inom matematiken 

kunde appar innehålla former, mönster, mattebingo, matematiska begrepp och problem-

lösning.31  Datorn tillsammans med spel anses av flera isolera de unga från varandra och den 

sociala interaktionen blir därmed lidande. Men appar som nyttjat multitouch, där flera barn 

har kunnat styra samtidigt, eller där surfplattan har kopplats upp mot en projektor och en 

grupp har kunnat sitta framför och bestämma vad som skulle ske på skärmen, har visat sig 

kunna skapa samarbete och samspel mellan barnen.32 Barn har vid sådana tillfällen visat att de 

delar idéer, hjälper varandra och ställer frågor till varandra. Det har gett barnen sociala 

interaktioner och ett samspel dem emellan har uppstått.33

 

2.2.2 Dokumentation

Att dokumentera barnen har beskrivits vara en viktig del i förskolan. Genom observation och 

dokumentation har pedagogerna kunnat se barns lärande och utveckling. Dokumentationen 

fungerade som ett  hjälpmedel för pedagogerna att ge barnen fortsatta möjligheter att 

utvecklas.34  I Läroplan för förskolan står det att hela arbetslaget ska arbeta med 

dokumentation kring barns lärande och utveckling. Det står att arbetslaget ska:

kontinuerligt och systematiskt dokumentera, följa upp och analysera varje barns 

utveckling och lärande samt utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens 

möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål och intentioner,

använda olika former av dokumentation och utvärdering som ger kunskaper om 

förutsättningarna för barns utveckling och lärande i verksamheten samt gör det 

möjligt att följa barns förändrade kunnande inom olika målområden,

8

31 Glassinger, ”Hur kan iPads stödja lärandet i förskolan? Om hur surfplattor kan möjliggöra arbetet med 
förskolans läroplan.”
32 Sandvik, ”Exploring iPads in Practitioners, Repertoires for Language Learning and Literacy Practices in 
Kindergarten.”
33 Shifflet, Rena, Toledo, Cheri och Matton, Cassandra. ”Touch tablet surprise, A preschool teacher´s 
story.” (Young Children, vol 67. nr3. 2012. 36-41).
34 Parnell, William och Bartlett, Jackie. ”iDocument: How smartphones and tablets are changing documentation 
in preschool and primary classrooms”. (Young Children, vol 67. nr3. 2012. 50-59).



dokumentera, följa upp och analysera

– kommunikation och samspel med och mellan barn, barns delaktighet och 

inflytande samt vid vilka tillfällen som barnen upplever verksamheten som 

intressant, meningsfull och rolig,

– hur barns förmågor och kunnande kontinuerligt förändras inom målområdena i 

förhållande till de förutsättningar för utveckling och lärande som förskolan bidrar 

med,

dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla

– barns delaktighet och inflytande i dokumentation och utvärderingar, vad och hur 

barn har möjlighet att påverka och hur deras perspektiv, utforskande, frågor och 

idéer tas till vara, och

– föräldrars inflytande i utvärderingar, vad och hur de har möjlighet att påverka 

samt hur deras perspektiv tas till vara.35

Wehner-Godée har beskrivit att  med hjälp av olika redskap, exempelvis en digitalkamera, 

bandspelare eller papper och penna, kan pedagoger observera och dokumentera olika 

situationer och aktiviteter. Bilder som blivit tagna vid en observation har sedan kunnat läggas 

in i en dator, behandlas och kompletteras med text. Det finns ett arbetsverktyg och arbetssätt 

som kallas pedagogisk dokumentation, som kommer från den pedagogiska filosofin Reggio 

Emilia. För att en dokumentation ska bli en pedagogisk dokumentation krävs det ett 

reflekterande och ett fortsatt lärande kring den. I en pedagogisk dokumentation kan  

pedagogerna och barnen se sitt eget lärande och utveckla det vidare.36  Projektet i Nacka 

kommun har beskrivit  att barns aktiviteter kunde dokumenteras med hjälp av surfplattan. 

Sedan kunde detta med hjälp  av appar samla ihop barnens bilder och filmer i form av 

presentationer eller e-böcker. Barnens lärande och utveckling blev enklare att fånga i 

ögonblicket med surfplattan och barnen kunde själva dokumentera vad de hade gjort i en viss 

situation. Dokumentationer eller presentationer kunde sedan delas med barnens familjer och 

det skapades en naturlig koppling mellan förskola och hem.37  I pilotprojektet i Stockholms 

stad ansåg många lärare i skolan att dokumentationen av elevernas lärande hade blivit rikare 

9

35 Skolverket. Läroplan för förskolan Lpfö98 Reviderad 2010. 14.
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och bredare eftersom de med hjälp  av surplattan kunde se sin läroprocess. Eleverna kunde 

filmas i olika situationer, spelas in med ljudfiler och fotograferas i olika processer. Eleverna 

kunde sedan se sig själva direkt. Bilder och ljud kunde tas upp under en viss process som 

sedan pedagogen kunde se och bedöma i efterhand.38  Parnell har skrivit att surfplattan kan 

användas till att  fotografera, filma eller ta upp ljud av barnens vardag och sedan sättas in i en 

daglig blogg, eller en portfolio online. Föräldrarna kan sedan få tillgång till bloggen eller 

portfolion och uppleva sitt barns vardag i förskolan. Han beskriver också att de sedan kunde 

sitta tillsammans med sitt barn hemma och ställa specifika frågor kring en viss aktivitet eller 

situation som skett under dagen.39

2.3 Nackdelar och fördelar kring surfplattan

När det gäller själva handhavandet kring en surfplatta har Gällhagen och Wahlström beskrivit  

surfplattan, iPad i deras fall, som enkel att använda. De har skrivit att det inte behövs några 

speciella utbildningsinsatser eller genomgångar på hur den fungerar för att komma igång med 

den. De har också skrivit  att tack vare att den är enkel kan även de yngsta barnen använda 

den.40  Även resultat från pilotprojektet inom Stockholms stad pekar på att de flesta deltagarna 

ansåg att gränssnittet på iPad var enkelt  att lära sig och använda. Enligt samma projekt var 

den enligt vissa inte lika enkel att skriva på som en dator. De ordbehandlingsprogram som 

fanns till iPad upplevdes sämre jämfört med de som fanns till datorn.41 Det  har skrivits några 

användarhandböcker kring iPad. Rosenzweig har skrivit  i sin bok Min Ipad att om en person 

inte har använt en surfplatta tidigare och inte är van vid gränssnittet behövs det tid att  lära sig 

arbeta med en iPad.42 

Studier kring elevers användande av surfplattan har visat att den har kunnat fungera som en 

motivation och inspiration i elevers lärande. Eleverna tyckte om att arbeta med och utifrån 

surfplattan vilket gjorde att  det motiverade dem i deras lärande.43 Elever har också uttryckt att 

den effektiviserar arbetet, eftersom den hade allt i ett, allt material på samma plats. Den hade 
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också, enligt dessa elever, en fördel när det gällde det visuella lärandet.44 När det kommer till 

spel och nöjesappar har vissa pedagoger menat  att elever uppfattar surfplattan mer som ett 

lekredskap och att surfplattan är till för spel och mediekonsumtion istället för skolarbete.45 

Vissa pedagoger påpekade att det är viktigt att säkerställa det pedagogiska användandet av 

surfplattan, de menar att det annars finns en risk för att det kan bli ett tidsfördriv, ett spelande 

bland så många andra. Samma pedagoger menade också att det är viktigt att  kunna se arbetet 

kopplat till styrdokumenten och att arbetet med surflattan följer läroplanen.46 

Det har kommit fram olika synpunkter kring barns hälsa och användande av surfplattan. Den 

ergonomiska delen har beskrivits som en nackdel, eftersom elever som har suttit länge med 

surfplattan sjunker ihop med böjd rygg och nacke.47 Lundgren och Silfvercruetz har beskrivit 

nackdelar med användandet av surfplattor i förskolan. De har beskrivit  att barn inte har 

tillräcklig mognad för att  hantera surfplattan och att den därför skulle kunna ha en negativ 

påverkan på hjärnans utveckling. Att surfplattor, spel och animeringar har visat  på 

förenklingar av verkligheten och som då gett en falsk och överdriven bild av den. Med det 

menade de att små barn har svårt att förhålla sig till innehållet och det som sker på surfplattan 

då barnet saknar referenser från verkligheten. De beskrev också att leken och rörelsen har stor 

betydelse  för en sund fysisk och mental utveckling under de tidiga barnaåren. De menade att 

leken skapar fantasi samtidigt som den tränar den sociala interaktionen och kommunika-

tionen.48
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3. Metod
Syftet med en studie avgör vilken metod som används, om det ska vara en kvantitativ eller 

kvalitativ studie. Ordet kvantitet syftar på hur mycket en mätning och mängden av något är. 

Frågeställningen i en kvantitativ undersökning blir då exempelvis hur ofta, hur många eller 

hur vanligt något är. En kvalitativ undersökning handlar istället om arten och karaktären av 

något. Forskaren använder intervjuer för att få en nyanserad beskrivning och förståelse av en 

människas livsvärld, det vill säga för att få förståelse för hur en människa tänker och handlar i 

ett  visst ämne eller fenomen.49  Det handlar inte om att arbeta med siffror och matematik utan 

med ord och samtal.50  Nedan följer en beskrivning och motivering av den metod som använts 

för att genomföra den här studien.

3.1 Tillvägagångssätt 
Surfplattan är en materiel som måste köpas in till förskolan och detta måste i de kommunala 

förskolorna godkännas och ske genom kommunledningen. Kommunen och Bildnings-

förvaltningen kontaktades för att få reda på vilka förskolor i kommunen som har köpt in 

surfplattor. Sedan kontaktades fyra förskolechefer på respektive skolområde och dessa 

informerades om studiens syfte. Förskolecheferna kontaktade därefter sina pedagoger och 

frågade om de ville delta i studien. Pedagogerna kontaktades sedan via telefon och syftet med 

studien och de forskningsetiska principerna (se rubrik 3.5) beskrevs. I god tid före 

intervjutillfället skickades frågorna ut till informanterna för att de skulle få möjlighet att 

förbereda sig. Intervjuerna genomfördes sedan under en veckas tid individuellt och tog 

vardera 20 till 30 minuter. Det Nelson-Jones skrivit i sin bok Grundläggande samtalsmetodik 

fick ligga som grund och strävan vid varje intervjutillfälle. Enligt Jones ska intervjuaren aktivt 

lyssna på det som informanten säger, både verbalt och icke verbalt och vara intresserad, 

uppmärksam, närvarande och gå in med en attityd av respekt och accepterande gentemot 

informantens tankar och åsikter. Intervjuerna spelades in efter samtliga informanters 

godkännande, på en iPhone, för att  aktivt kunna lyssna och få koncentration på vad 

informanten sa.51  Under intervjuerna antecknades stödord för att kunna återkoppla och ställa 

följdfrågor under intervjuns gång. Hela intervjuerna transkriberades sedan med hjälp av 

dataprogrammet Inqscribe. Trost menar att det inte finns samma uppsättning av regler och 
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väldefinierade tekniker vid analyserande av det insamlade materialet i en kvalitativ studie som 

vid en kvantitativ studie. I kvalitativa studier sker ständigt analyser och tolkningar och det är 

mycket den egna kreativiteten som får vara ett hjälpmedel.52  Det transkriberade materialet 

lästes igenom för att se mönster av likheter och skillnader i informanternas svar och 

berättande. Svaren och berättelserna som hade koppling till studiens frågeställningar skrevs 

sedan ner i en beskrivande text, (se rubrik 4). Resultatet analyserades genom att jämföra med 

tidigare kunskap  och forskning i ämnet, (se rubrik 5). Och studien sammanfattas och 

diskuteras med slutsatser och slutord, (se rubrik 6).

3.2 Urval

För att kunna uppnå studiens syfte och få svar på forskningsfrågorna valdes förskolor och 

pedagoger som haft surfplattor en tid tillbaka, ett strategiskt och medvetet urval. Sedan valdes 

de utifrån att de var inom samma kommun, ett bekvämlighetsurval. Studien skulle kunna 

begränsats till en förskolas användande av surfplattan, men för att  få ytterligare bredd kring 

surfplattans användningsområden och flera pedagogers åsikter valdes fyra förskolor.  Två av 

förskolorna hade tidigare varit  med i samma pilotprojekt, varav en arbetade mycket med 

utomhuspedagogik. På de två andra förskolorna hade den ena arbetat mycket med surfplattan 

och den andra var på god väg. Totalt  blev sex pedagoger intervjuade. För informanternas 

anonymitet i studien presenteras de som pedagog A, B, C, D, E och F.

3.3 Datainsamlingsmetod

Eftersom studiens syfte var att förstå hur pedagoger använde och tänkte kring surfplattan i 

förskolan användes kvalitativa intervjuer som metod. Trost beskriver att kvalitativa intervjuer 

utmärks av att det  ställs enkla och raka frågor som sedan får innehållsrika svar.53 Med det som 

grund formulerades intervjufrågorna till den här studien med strävan att  vara enkla, raka och 

öppna. Detta för att informanterna skulle förstå alla frågor och kunna ge så innehållsrika och 

uttömmande svar som möjligt. Utöver de nedskrivna frågorna (se bilaga, rubrik 8), ställdes 

ytterligare en fråga om hur starten med surfplattan gick till och hur det  var, denna har fått sitt 

svar under rubrik 4.1. Bakgrundsfrågorna togs med i fall de skulle ge någon betydelse för 

studien, vilket de inte hade (se rubrik 6.1). Huvudfrågorna byggdes upp  utifrån att 
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informanterna skulle svara på alla de viktigaste delarna av forskningsfrågorna.54  Intervju-

guiden gjordes genom att forskningsfrågorna delades upp och skrevs om så att de blev riktade 

gentemot informanten, (se bilaga, rubrik 8).

3.4 Forskningsetiska principer

De som deltagit i studien hade innan intervjutillfället blivit informerade utifrån 

vetenskapsrådets fyra grundläggande individskyddskrav. 

Informationskravet - Forskaren ska informera de som deltar i studien om studiens syfte och 

vilka villkor som gäller för deltagandet. Att det  är frivilligt  och att  de har rätt att  avbryta sin 

medverkan när som helst.

Samtyckeskravet - De som deltar i studien har själva rätten att bestämma över sin medverkan. 

Konfidentialitetskravet - Uppgifterna kring alla deltagare i studien kommer att förvaras och 

behandlas på ett sätt så att obehöriga inte kan ta del av dem.

Nyttjandekravet - Uppgifterna som samlas in om enskilda deltagare kommer endast att 

användas för studiens ändamål.55

3.5 Reliabilitet och validitet

Stensmo menar att oavsett  vilken sorts data som samlats in i en studie, om det är 

observationer, intervjuer eller frågeformulär ska de alla vara tillförlitliga och giltiga. 

Tillförlitlighet benämner han som reliabilitet och giltigheten som validitet. Reliabilitet betyder  

noggrannhet eller pålitlighet och innebär att studiens datainsamlingar måste vara noggranna 

och vara motståndskraftiga mot slumpinflytelser. Mäter eller observeras samma aspekt vid två 

tillfällen ska resultatet ungefär bli desamma varje gång. Validitet betyder giltighet eller 

överenstämmelse. Validiteten förstås utifrån vilken grad datainsamlingen görs och är giltig för 

den verklighet som forskaren avser att studera eller det problem som studien vill belysa.56

14

54 Trost. Kvalitativa intervjuer.
55 Vetenskapsrådet. ”Forskningsetiska principer, inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning.” (Elanders 
Gotab. 2002).
56 Stensmo, Christer. Vetenskapsteori och metod för lärare. (Uppsala, Kunskapsföretaget i Uppsala AB 
Läromedel och utbildning, 2002).



Patel och Davidsson skriver ihop begreppen reliabilitet och validitet  i kvalitativa studier och 

använder enbart begreppet validitet. En god validitet i en kvalitativ studie handlar inte enbart 

om datainsamlingen, utan även forskningsprocessens alla delar. Exempelvis hur forskaren 

förmår att använda sin förförståelse i hela forskningsprocessen. När det gäller 

datainsamlingen handlar validiteten om huruvida studien har tillräckligt  underlag för att 

utgöra en trovärdig tolkning av den studerades livsvärld. Ett  begrepp som används när 

forskare validerar är triangulering och det kan ske på flera sätt. Exempelvis kan flera olika 

datainsamlingsmetoder, såsom intervjuer, observationer och dokument vägas samman i 

analysen och ge en fylligare bild. Triangulering kan också innebära att flera forskare studerar 

samma företeelse för att ge ett  rikare underlag, men i en kvalitativ studie kan då det rikare 

underlaget innebära variation. Transkriberingsprocessen kan också valideras eftersom i den 

försvinner informanternas kroppsspråk och betoningar. Det kan också vara lockande för 

forskaren att förtydliga i citat som plockats ut. Det är viktigt att  reflektera kring hanteringen 

av informationen och hur det påverkar analys  och slutsatser.57

När det  gäller generaliserbarheten i en studie beskriver Patel och Davidsson att det innebär att 

ett  stickprov ska kunna tas från den studerade gruppen till en större population. Men detta kan 

endast ske om urvalet av deltagarna har skett systematiskt.58  Vilket exempelvis innebär att 

forskaren har en lista på en population som ska undersökas, tar ut första slumpmässigt  och 

sedan tar ut var tionde efter det.59

Trost  skriver också att reliabilitet  eller tillförlitlighet traditionellt  har handlat om att  mätningen 

i en studie är stabil och inte utsatt för slumpinflytelser. Alla frågor ska ställas på samma sätt 

och situationen ska vara likadan för alla. En mätning vid en tidpunkt skall ge samma resultat 

som vid en ny  mätning, för detta krävs ett statiskt förhållande. Idén med en studies reliabilitet 

bygger på kvalitativa studier där situationen i alla avseenden måste vara standardiserad och 

statisk för att få en hög reliabilitet. Han menar därför att det i en kvalitativ studie blir märkligt 

att  tala om studiens reliabilitet eftersom människan inte är statisk utan ständigt  föränderlig, 
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människan är både en deltagare och aktör i en process. Detta innebär att  svaren på en given 

fråga inte nödvändigtvis blir desamma över tid.60 

Patel och Davidsson beskriver också att kvalitativa studier kännetecknas av variation i sig 

vilket medför att det är svårt att finna regler och procedurer för att  uppnå god kvalitet. Varje 

kvalitativ studie är unik vilket gör att det är viktigt att forskaren noga beskriver 

forskningsprocessen så att läsaren kan bilda sig en uppfattning.61
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4. Resultat
Resultatet från intervjuerna kommer presenteras här nedan, efter de delar som framkommit i 

intervjuerna. En beskrivande text blandas med citat från intervjuerna.

4.1 Uppstarten av användandet med surfplattan 

Då pedagogerna precis fått sina surfplattor på förskolan upplevde några av dem att  det  tog tid 

innan arbetet med och användandet av surfplattan kom igång. Ingen av pedagogerna placerade 

surfplattan i barnens händer till att börja med utan pedagogerna provade den själva, lärde sig 

att  hantera och styra den. I ett fall låg surfplattan bara ett tag och pedagogerna funderade och 

diskuterade vad de skulle göra med den. Det låg på pedagogerna och deras eget intresse att 

själva lära sig hantera surfplattan. Det skedde genom att  de läste böcker, bloggar och 

Facebook, men också att handgripligen testa surfplattan genom att ta hem den, sitta på 

rasterna eller annan tid och utforska den. 

Men jag tror att det måste få ta sin tid, och att man inte liksom rusar iväg, nu fick 

ju de här plattorna ligga ett tag för oss.62

Jag tog hem den, lekte med den själv. Innan jag bara gav den till barnen. Jag ville 

lära mig hantera den. Nu har jag en iphone själv så det var inte helt främmande, 

det var en stor fördel. Jag har suttit på raster, laddat hem appar. Alla appar som 

vi laddat hem har jag testat själv. Har vi sett att det här är bara strunt, då har jag 

tagit bort dom på en gång. Så det har varit bra.63

Ingen av pedagogerna fick någon större introduktion eller utbildning kring surfplattan, men 

det uttrycktes en önskan om det. Kunskaper och tips kring surfplattan och dess användning 

beskrevs av pedagogerna som begränsad. 

Vi är självlärda. Det känns ju kanske också lite... för då har det ju tagit längre tid, 

det har ju tagit ett år innan vi har överhuvudtaget tordes börja använda den.64
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Det känns ju som att man skulle behöva en utbildning på den.65

4.2 Användningen av surfplattan

När det sedan blev dags för införande av surfplattan i barngruppen, det vill säga att barnen 

skulle få börja använda den, beskrev alla pedagogerna att det var viktigt med ett  syfte med 

varför barnen skulle använda den. Surfplattan skulle vara med i den pedagogiska 

verksamheten och användas i ett pedagogiskt  syfte, i ett lärande. Pedagogerna beskrev 

surfplattan som ett  pedagogiskt materiel i verksamheten och som en integrerad del i 

verksamheten. Både som ett komplement till andra materiel, men också som ett eget 

pedagogiskt materiel. Gentemot barnen var pedagogerna noga med att använda uttrycket att 

jobba eller att arbeta med den istället för att leka eller spela med den. 

Det är ju som med allt annat materiel också, att man ställer sig frågan varför 

köper vi in det här? Vad har vi för syfte med det? 66

När barnen arbetade med surfplattan kunde de göra det ensamma, tillsammans två och två 

eller flera. I vilken position som de använde surfplattan var av många olika slag. De kunde 

lägga den på golvet och lägga sig runt den, uppe på bordet och sitta på stolar eller sitta med 

den i soffan och ha den i knäet. Pedagogerna kunde även koppla den till en projektor för att 

hela barngruppen skulle se skärmen. De använde den både inomhus och utomhus. 

Pedagogerna beskrev att barnen lärde sig surfplattan genom att trycka och testa, vissa var 

också vana med surfplatta eller smartphone hemifrån.

Pedagogerna såg surfplattan som ett verktyg och hjälpmedel i deras verksamhet, både i och 

utanför barngruppen. De sökte information via internet på den, både för eget bruk men också 

tillsammans med barnen. Om barnen ville veta och få ny kunskap kring ett ämne eller 

fenomen under exempelvis ett temaarbete tog de hjälp av pedagogen och sökte på internet via 

surfplattan. De använde också youtube för att finna filmer som kunde visa på ämnet eller 

fenomenet. En av pedagogerna använde surfplattan till att anteckna och föra protokoll vid 

möten. Några av pedagogerna använde också surfplattan till e-post och First Class (en sorts e-

postklient inom skola och förskola), för kontakt med kollegor och föräldrar. Det var två 
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funktioner hos surfplattan som tydligt kom fram som verktyg och hjälpmedel på förskolorna, 

dessa var apparna och kamerafunktionen. Kamerafunktionen användes av pedagogerna och 

barnen till att dokumentera medan apparna fungerade som ett lärande materiel.

4.2.1 Appar och lärande

Pedagogerna valde apparna med ett medvetet syfte att barnen skulle få lära sig något. 

Pedagogerna laddade först ner olika appar som de testat själva innan barnen fick arbeta med 

dem. Apparna användes sedan på olika sätt och vid olika tillfällen. De användes till att 

inspirera till lek och förändring av den fysiska miljön, exempelvis affär eller frisörsalong. En 

app, Toca Boca Affär, där barnen kunde leka affär, ledde till att ett rum inreddes likt spelet. 

Vi valde Toca Boca, något som barnen gärna väljer av apparna, om de får välja själva. 

Då tänkte vi att kan vi då bygga upp en affär. Först jobbade vi i smågrupper med de 

apparna, sen var de [barnen] med och byggde upp en affär, här på förskolan. Vi hade 

även märkt så att varorna kostade. De hade prickar på varorna. så de kanske kostade 

tre prickar eller en prick, så fick man lägga stenar. Som det blir på den här Toca Boca, 

man lägger pengar.67

En pedagog beskrev hur appar kunde bli vinklade till ett syfte att lära. Exempelvis använde de 

spelet Angry Birds, där spelaren skjuter ner olika byggnationer med hjälp av slangbella och 

fåglar. Pedagogen menade att detta gav upphov till logiskt tänkande kring gravitation och 

naturvetenskap. Denna app ledde vidare till att barnen testade nya saker som de inte gjort 

förut.

Vi hade ett gäng grabbar, som sydde egna Angry Birds i filttyg. De gjorde egna. 

De fick ju göra som banor av liksom träklossar och så där. De hade gröna 

flörtkulor som var de här grisarna...68

Musikappar användes till att göra spellistor och spela musik vid olika aktiviteter, exempelvis 

till rörelse och lek i gympasalen. Appar användes också vid temaarbeten som ett hjälpmedel. 
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Ett tema som en förskola arbetade med var småfåglar under vintertid. Barnen visade där ett 

intresse av fåglar och de matade alltid vinterfåglarna på olika sätt utanför avdelningen. 

Så vi började med att vi tog hem appen Kvitter och tittade med barnen på 

Domherren och Talgoxen, de fåglarna vi hade och vi kunde lyssna på ljuden och 

vi kunde, ja vi spelade ljuden ute för att se om fåglarna reagerade på något sätt.69

De var då ute med surfplattan under vintern i 20 - 25 minusgrader. En annan förskola använde 

samma app och de lockade till sig fåglarna med ljuden i appen. Imagnifier är en annan app 

som använts, den fungerade som ett förstoringsglas då de tittade på myror och andra småkryp.

Appar användes till viss del i styrda aktiviteter, dvs att pedagogerna bestämde att nu var det 

just de här apparna som skulle användas. Det kunde då vara en viss tanke bakom att  det var 

samarbetsövning och då användes exempelvis Toca Boca Tea Party  eller Affär. Det kunde 

också innebära att som pedagog sitta med ett eller två barn och träna den matematiska 

förmågan, med exempelvis sorteringsappar eller appar med siffror, färger och former. Video-

konversationsappen FaceTime användes till att leka kurragömma. Två grupper hade varsin 

surfplatta, varpå en grupp  sprang och gömde sig någonstans på förskolan, sedan gavs 

ledtrådar genom att kommunicera genom video var de befann sig. Gruppen som letade skulle 

då genom logiskt tänkande och kommunikationen lista ut var den andra gruppen befann sig. 

Surfplattan användes också på förskolorna av barn i behov av särskilt stöd, för exempelvis 

språkträning. Barn från andra länder kunde med surfplattan träna det svenska språket. Det 

gjordes genom pekböcker eller andra appar som var ämnade att  träna språket och stödja 

språkutvecklingen.

4.2.2 Dokumentation

Ett annat användningsområde där surfplattan fungerade som ett verktyg och hjälpmedel var 

vid dokumentationen. Till stor del användes den till att filma med och när det gällde stillbilder 

använde de flesta fortfarande den traditionella digitalkameran. Från pedagogernas sida 

användes surfplattan till att dokumentera barnen och deras lärande, det som skedde i 

barngruppen och det som skedde under en aktivitet, ute som inne. Genom att filma under en 

viss period såg pedagogerna tillsammans med barnet deras utveckling och läroprocesser. 
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Pedagogerna använde filmerna till att hjälpa barnen att sätta ord på vad de gjort och 

uppmuntrade dem genom att  säga; se vad du lärde dig här och vad du kan. Surfplattan 

användes också till att filma pedagogerna själva i syftet att se sitt eget beteende och 

handlande.

På en av förskolorna använde barnen surfplattan till att  filma sig själva och varandra. Vid ett 

tillfälle var barnen väldigt inne i att ställa upp dominobrickor i banor som sedan skulle falla 

på varandra. De använde sig av surfplattan och tittade på olika banor på youtube och internet 

och sedan filmade de sig själva när de byggde och satte igång sina banor. Efter en tid gick de 

tillbaka och upptäckte genom sina filmer hur deras banor utvecklats och blivit allt  mer 

avancerade.

Då tittar de [barnen]  på en film som de hade gjort för ett drygt halvår sedan, när 

de hade testat här inne, det var en sådan enkel bana. De hade ställt upp med 

böcker och allt möjligt, de hade testat att ställa upp med de där brickorna och det 

gick inte så där jättebra och där såg de sitt eget lärande. De tittade först på 

filmen och sedan tittade de på det här gjorde vi idag.70

Inför utvecklingssamtalen filmade några pedagoger barnen under en dag på förskolan eller om 

det var något särskilt som de ville ta upp med föräldern. Filmerna visades för föräldrarna 

under utvecklingssamtalet och pedagogerna berättade för föräldrarna hur de upplevde barnet. 

Filmerna visade exempelvis saker som barnet tyckte var roligt att göra eller var intresserat av. 

När föräldrarna hämtade sina barn i slutet av dagen kunde också surfplattan användas, det 

kunde exempelvis under dagen skett en rolig situation som hamnade på film och som vid 

hämtningen visades för föräldrarna. Det kunde också vara något som barnen själva ville visa 

upp för sina föräldrar. Enligt en pedagog skapades det då en dialog kring filmen, en dialog 

som kunde fortsätta hemma. 

Olika situationer i barngrupperna filmades med surfplattan och vid ett  tillfälle filmades en 

konflikt. Pedagogen ställde sig frågan om att gå in och bryta men eftersom det inte eskalerade 

avvaktade pedagogen. Barnen löste konflikten själva och pedagogerna tog sedan de 
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inblandade barnen och tittade på filmen. De pratade om vad som skedde och hur de löste 

konflikten, kunde de exempelvis löst konflikten på något annat sätt?

Ja den som gjorde utfallet, han blev ju ganska generad och han såg ju på en gång 

att det var ju inte rätt. Men när vi pratade om det och hur bra det blev så blev han 

ju stärkt ur det också.71

Samma pedagog arbetade med ett barn i behov av särskilt stöd. Föräldrarna till barnet kände 

en oro och ville att deras barn skulle få kompisar. De önskade att  barnet skulle klara det 

sociala samspelet med de andra i gruppen, men enligt pedagogen var barnet inte på den nivån 

ännu. Pedagogen kunde inte begära det  av barnet, men såg att barnet  var på god väg. 

Pedagogen filmade när barnet lekt och befunnit  sig i ett socialt samspel, vilket sedan visades 

för föräldrarna vid hämtningen av barnet. Barnet kunde tidigare inte återberätta sina dagar så 

att  föräldrarna förstod, vilket medfört att de inte förstått vad det var barnet faktiskt klarade av. 

Via filmerna kunde de nu se vad barnet var med om och gjorde under dagen.

Nu har jag ju kunnat visa dem och då står vi där tårögda alla tre, just därför att 

man ser att här finns förutsättningarna. Att vi har styrt upp det så att barnet inte 

får så mycket störmoment. Och att barnet är med i ett fantastiskt samspel och att 

det vidare är på gång. Detta har gjort att de har kunnat lugna sig och inte stressat 

på det där, utan att vi jobbar för det och att han har förmåga att klara det, bara 

han får ta det i sin egen takt.72

Pedagogen och hennes arbetslag kände också en oro kring ett  annat barn. Barnet var tystlåtet 

och pedagogerna undrade om barnet var med i gruppen, lekte barnet med någon? De filmade 

barnet under fri lek och i direkt anslutning till filmningen samlades arbetslaget och tittade på 

filmen och konstaterade att barnet faktiskt deltog i lekarna. 

4.3 Pedagogernas syn på nackdelar och fördelar med surfplattan i förskolan

Pedagogerna tyckte att det fanns både nackdelar och fördelar med surfplattan. De ansåg att 

den hade en lagom stor skärm för att en grupp skulle kunna samlas kring den och se tydligt 
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vad som visas på skärmen. Men den var samtidigt tillräckligt liten för att vara smidig att 

hantera. Att surfplattan kunde placeras på olika sätt  sågs också som en fördel, exempelvis 

kunde barnen lägga den på golvet och samlas kring den. Surfplattan gick också att koppla 

direkt till en projektor vilket möjliggjorde visning på stor skärm, detta sågs som en fördel. 

Några pedagoger beskrev att när de fotograferade eller filmade med surfplattan ville barnen 

ofta se resultatet på en gång, de menade då att den större skärmen på surfplattan var bättre än 

digitalkamerans lilla skärm. 

De ser en stor bild, så det är en ganska stor skillnad just för att uppehålla intresse 

och nyfikenhet på projektet.73

Samtidigt ansåg en pedagog att surfplattan var lite otymplig på utflykter, jämfört med 

digitalkamera, men att den gick att använda ute i minusgrader var positivt. Det var bara en 

pedagog som använt surfplattan till att skriva på, i arbetet utanför barngruppen, exempelvis att 

anteckna vid möten. De flesta av pedagogerna ansåg att den inte var gjord för att skriva längre 

texter på, till det lämpade sig datorn bättre. Till att söka information på internet eller filmer på 

youtube, ansåg flera av pedagogerna att  surfplattan var enkel, snabb och lättillgänglig. Var de 

inne i en app eller fotade ett visst objekt var det bara att  snabbt  byta över till internet om 

barnet eller pedagogen ville söka upp en viss information. 

När det gällde surfplattan som dokumentationsverktyg beskrev pedagogerna att den 

förenklande och gjorde arbetet smidigare och tidsbesparande. Det blev enklare för arbetslaget 

att  samlas kring surfplattan och spela upp en film och sedan reflektera kring den. Det 

behövdes inte först skrivas ut något, eller föras över något till en dator för att  se och 

reflektera.  

Det är ju inte alltid man behöver göra en pappersdokumentation, utan man kan 

titta på det, iaktta det och se det här måste vi jobba vidare på.74
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...man kan ju filma med en vanlig kamera men den här [surfplattan] kan man ju 

lägga på bordet och alla kan se.75

En pedagog lyfte frågan kring vad strålningen från dessa surfplattor gör med hälsan. 

Pedagogen menade att det  finns ingen som riktigt kan säga det ännu, det är något tiden och 

kommande forskning får utvisa. Samma pedagog nämnde också att eftersom den kan placeras 

i knä, sittandes i soffan, kunde barnets rygg och nacke bli väldigt böjd.

Flera av pedagogerna tyckte att surfplattan inte fick bli ett centrum i verksamheten. Den 

skulle fungera som ett komplement och ett verktyg i verksamheten. Den fick inte heller bli en 

barnvakt så att när barngruppen var stökig tas surfplattan fram för att lugna ner gruppen. 

Pedagogerna beskrev att barnen tyckte om surfplattan, de tyckte den var lockande, intressant 

och spännande. De beskrev också att barnen tog till sig surfplattan och lärde sig den snabbt. 

Jag ser absolut att surfplattan kan fylla en funktion, men också att man inte kan 

ha någon övertro på att surfplattor kan fixa pedagogiken. Utan det är 

pedagogernas inställningar, arbetssätt som avgör huruvida det blir ett 

pedagogiskt verktyg eller inte. Eller om det är en barnvakt.76

Jag tror att det kan vara ett komplement till allt annat som vi gör men jag vill inte 

att den ska komma i centrum så mycket. Alltså det finns ju så mycket i att barnen 

leker med varandra, och möter med varandra där, på riktigt så här.77
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5 Analys
I analysen kommer tidigare studier och forskningsresultat, det som presenteras under rubrik 2, 

att jämföras med den här studiens resultat. 

5.1 Vid starten av användandet av surfplattan
För några pedagoger i studien blev det en utmaning att finna användningsområden för 

surfplattan men också att lära sig den. Eftersom de inte fick någon större introduktion eller 

utbildning av surfplattan låg det helt på dem själva att lära sig den. Även fast Gällhagen 

menar att den är enkel att lära sig och inte kräver någon utbildning,78 visar den här studien att 

det finns pedagoger som önskat sig det. Det visar sig klart och tydligt  i denna studie att  det 

krävs tid, en tanke och vilja bakom användandet av surfplattan i förskolan.

5.2 Användningen av surfplattan

Gällhagen menade att surfplattan kan få en plats i förskolans verksamhet som ett pedagogiskt 

verktyg.79  Pedagogerna menade samma sak i den här studien och att det var viktigt att det 

fanns ett klart syfte till varför surfplattan skulle köpas in och finnas i verksamheten, annars 

kan den bli liggandes eller enbart bli en förströelse. De menade också att arbetet kring den 

skulle innehålla en medvetenhet hos pedagogerna och alltid ta sin utgångspunkt i Läroplan för 

förskolan.80  På samma sätt menade pedagogerna i projektet i Nacka kommun, att pedagogen 

måste vara medveten och aktiv tillsammans med barnen i användningen av surfplattan.81 

Surfplattan kunde också betraktas av barnen som en nöjesprodukt som var gjord för spel och 

mediekonsumtion istället för ett tydligt lärande.82 Även Glassinger lyfte fram tidsfördrivet och 

spelandet med surfplattan men att på utbildningsarenan skulle den användas i ett pedagogiskt 

syfte.83  Surfplattan skulle enligt pedagogerna i denna studie vara en del av verksamheten, inte 

en sak som skulle ta över, varken i tid eller över andra aktiviteter under dagen. Gällhagen 
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menade samma sak, den ska fungera som ett komplement och en del i verksamheten, precis 

som andra verktyg och materiel som pedagoger använder sig av.84

Surfplattan beskrevs av Murray, men även Sandvik, som ett mångsidigt verktyg då den 

exempelvis har internet, kamera, högtalare, mikrofon och appar. Den gick att hantera och 

placera på olika sätt, exempelvis ute, inne, på bordet, på golvet och i knäet.85,86 Pedagogerna i 

den här studien beskrev surfplattan på samma sätt, de såg den som ett mångsidigt verktyg och 

eftersom den gick att  placera på flera sätt än den traditionella datorn blev det flera 

användningsområden, exempelvis kunde den tas med vid utflykter.

5.2.1 Appar och lärande

Pedagogerna i den här studien använde olika appar som syftade till att fler än ett barn kunde 

sitta med surfplattan och att ett  samspel skulle uppstå emellan barnen, exempelvis Toca Boca 

Affär. Artikeln Touch tablet suprise och Sandviks studie beskrev också samarbete och samspel 

mellan barnen i användandet av olika appar och surfplattan. Deras studier visade på att  barnen 

vid användandet av surfplattan delar på idéer, hjälper varandra och ställer frågor till 

varandra.87, 88  Resultatet blev ett samspel och ett samarbete mellan barnen och det blev ett 

lärande tillsammans. Detta bekräftas och stöds av det sociokulturella perspektivet som 

beskriver att lärande och utveckling sker i samspelet mellan individen och dess omgivning.89 

Även Läroplan för förskolan, beskriver att förskolan ska sträva efter samspel och att dess 

miljö ska vara social och stimulera barnen till att utveckla deras sociala och kommunikativa 

kompetens.90 

När det gällde språkträning använde pedagogerna i Nacka kommun och även pedagogerna 

från den här studien appar som tränade språket. Det skedde genom bilder i pekböcker som gav 
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upphov till ord och begrepp.91 En pedagog i den här studien beskrev att det även skett genom 

att leka kurragömma med surfplattan, genom videokommunikationen kommunicerade barnen 

med varandra och förklarade var de befann sig. Lekar och samspel där barnen kommunicerar 

med varandra utvecklar deras språk, enligt sociokulturellt  perspektiv.92 Språket är också enligt 

Läroplan för förskolan och även det  sociokulturella perspektivet, nyckeln till barns lärande 

och identitetsutveckling.93, 94  Förskolan ska sträva efter att  stimulera barns språkutveckling,  

enligt Läroplan för förskolan och den här studien med andra tidigare nämnda studier har visat 

på att surfplattan kan bli ett verktyg och hjälpmedel för det.

Heinrich och även Kinash studier visade på att surfplattan kunde fungera som motivation och 

inspiration i elevers lärande.95,96 Även denna studie visade på det då pedagogerna använde en 

app, Toca Boca Affär, som inspiration till att inreda ett  helt rum efter det, (se rubrik 4.2.1). 

Likaså inspirerades några pojkar av appen Angry Birds att sy egna fåglar och bygga egna 

världar av klossar, (se rubrik 4.2.1).

5.2.2 Dokumentation

Att dokumentera barnens lärande och utveckling är något som pedagogerna är ålagda att  göra 

och ska vara en del av förskolans verksamhet, enligt Läroplan för förskolan.97 Wehner-Godée 

beskrev att pedagogerna har olika redskap till hands för att  dokumentera och synliggöra 

barnens läroprocesser och utveckling, digitalkameran var en av dem.98  Pedagogerna i den här 

studien upptäckte att surfplattan med dess kamera, mikrofon och högtalare kunde vara ett 

dokumentationsverktyg. Pedagogerna filmade till stor del med surfplattan, men tog också 

stillbilder med den. Glassinger skrev att lärandet kunde fångas på ett enkelt sätt med 

surfplattan och även att barnen kunde dokumentera sig själva och vad de gjorde.99 Precis detta 
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gjorde pedagogerna och barnen i den här studien, barnen dokumenterade sig själva och såg sin 

egen läroprocess och utveckling, som exempelvis fallet med dominobrickorna (se rubrik 

4.2.2).

Pedagogerna i den här studien använde surfplattan för att synliggöra och upptäcka samspel 

och situationer i barngruppen, exempelvis vid konflikter eller barn som det fanns någon oro 

kring. Delar som exempelvis samspel, kommunikation och delaktighet mellan barn och även 

när barnen upplever situationer i verksamheten som intressanta, meningsfulla och roliga, ska 

dokumenteras av pedagogerna, enligt Läroplan för förskolan.100  Den här studien bekräftade 

även Glassingers då det gällde att visa dokumentationen för barnens föräldrar, både under 

utvecklingssamtalen men även vid hämtning av barnen.101  Surfplattan fungerade för 

pedagogerna i den här studien som ett verktyg och hjälpmedel för föräldrasamverkan där 

föräldrarna fick en insyn och ett  inflytande i förskolans verksamhet. Precis som pedagogerna 

är ålagda att ge föräldrarna, enligt Läroplan för förskolan.102

5.3 Nackdelar och fördelar

Som skrivet ovan, under rubrik 5.1, beskrev Gällhagen och även pedagoger från projektet i 

Stockholms stad att surfplattan var enkel att lära sig och enkel att använda.103, 104  Men vissa 

pedagoger i den här studien berättade att  det tog tid och var en utmaning att komma igång 

med surfplattan. När de väl kom igång med arbetet kring den upptäcktes många fördelar med 

den, framförallt  vid dokumentation och användandet av olika appar. (Beskrivet ovan under 

rubrik 5.2.1 och 5.2.2) Dokumentationen blev enklare och smidigare eftersom det inte 

behövdes skrivas ut  eller föras över något material, utan det kunde ses direkt i surfplattan. 

Storleken på skärmen ansågs vara lagom och till sin fördel då den var tillräckligt liten för att 

enkelt hanteras och samtidigt tillräckligt stor för att kunna visa innehållet för en större grupp.

En pedagog i den här studien menade att om barnen sitter med surfplattan i knäet finns risken 

att barnen sitter med böjd nacke och rygg. I Stockholms stads projekt nämndes också den 

28

100 Skolverket. Läroplan för förskolan Lpfö98 Reviderad 2010.
101 Glassinger, ”Hur kan iPads stödja lärandet i förskolan? Om hur surfplattor kan möjliggöra arbetet med 
förskolans läroplan.”
102 Skolverket. Läroplan för förskolan Lpfö98 Reviderad 2010.
103 Gällhagen, Lek och lär med surfplattan i förskolan.
104 Hylén. ”Utvärdering av iPad-satsning i Stockholms stad.”



ergonomiska biten kring surfplattan, där upptäcktes det att eleverna satt  länge med böjd rygg 

och nacke.105 Ur en hälsosynpunkt kunde detta ses som en nackdel med surfplattan. Lundgren 

och Silfvercreutz menade att barn inte var mogna att hantera datorer eller surfplattor, de 

saknade livserfarenheter att koppla vad som var fantasi och verklighet. De menade att  barn 

därför inte skulle använda surfplattor eller datorer för att det kunde vara skadligt för deras 

utveckling.106 I den här studien lyfte inte pedagogerna barnets mognad kontra användandet av 

surfplattor, däremot lade pedagogerna märke till att barnen kunde lära sig hantera surfplattan 

snabbt och enkelt. Många var dessutom vana med smartphone eller surfplatta hemifrån, vilket 

tydde på att den här sortens teknik var barnens vardag och något helt naturligt för dem.

Pedagogerna i den här studien och barnen tyckte att surfplattan var spännande och rolig. De 

beskrev den även som lockande och motiverande då den kunde ge ny inspiration och nya 

lekar, (beskrivet under rubrik 5.2.1). En pedagog nämnde dock att  även då den kunde höjas 

till skyarna fick det inte bli någon övertro på surfplattan. Pedagogen var positivt  inställd till 

surfplattan, men menade samtidigt att om pedagogerna fick en övertro på att den löser allt blir 

surfplattan något negativt.
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6 Diskussion
Nedan följer en diskussion kring studiens metod och validitet. Därefter en slutsats kring vad 

studien har kommit fram till, svaren på frågeställningarna och slutligen avslutas avsnittet med 

en vidare forskningsfråga.

6.1 Metoddiskussion

Det har varit  en utmaning att finna tidigare kunskap  och forskning kring hur surfplattan 

används i förskolan och det är som Patel beskriver att  ju fler forskare som studerar en 

företeelse desto rikare blir variationen och underlaget.107  Ju fler som forskar på detta ämne, 

desto fler användningsområden kring surfplattan kommer fram. Studiens resultat bekräftade 

mycket av den tidigare kunskapen i ämnet och därmed blir informanternas svar på frågorna 

och tolkningen av deras svar trovärdiga i studien. Denna studie svarade på hur surfplattan 

används på fyra förskolor i en kommun, studien kan därmed inte svara på hur alla förskolor 

använder och arbetar med surfplattor. Studiens val av metod, kvalitativa intervjuer, kändes 

naturlig gentemot syftet med studien, men om det funnits mer tid för studien att genomföra 

observation och om fler informanter hade deltagit kunde svaren gett en fylligare bild. Efter 

sex intervjuer kunde det ändå tydligt visas ett  mönster i de flesta svaren, exempelvis att 

surfplattan sågs som ett dokumentationsverktyg.  Förskolorna som ingick i studien ligger flera 

mil från varandra och enligt vad forskaren vet skedde inget större samarbete eller samverkan 

mellan dem i ämnet, vilket kan ha resulterat i att studien fått en bred variation i svaren. Alla 

intervjuer genomfördes på samma sätt, enskilt och utifrån samma frågor men gav olika 

nyanseringar av svar. Det är dock svårt att avgöra om samma frågor till samma deltagare, 

skulle ge samma svar vid ett annat tillfälle, eftersom människan inte är statisk utan 

föränderlig.108  Svaren skulle förmodligen se annorlunda ut vid ett annat tillfälle, vilket skulle 

ge större variation av svar och en ny  bredd i hur surfplattan används i förskolan och studien 

skulle även liksom denna kännetecknas och bekräftas som en kvalitativ studie.109  Frågorna 

måste ses som enkla och tydligt formulerade då informanterna upplevdes uppfatta alla frågor 

rätt. Bakgrundsfrågorna visade sig vara onödig utfyllnad då de inte hade någon betydelse för 

resultatet.
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6.2 Resultatdiskussion

Det resultat som den här studien fick fram var att surfplattan har en plats och framtid i 

förskolan som ett pedagogiskt verktyg. Men det innebar inte att allt löser sig bara för att 

pedagogerna köper in en surfplatta och tror att nu var det  pedagogiska fixat och klart, det 

krävdes tid, kunskap, och tanke både före och efter inköp. Det kom fram i den här studien att 

det var viktigt att pedagogerna använde surfplattan med ett klart syfte i verksamheten och att 

de vidare var medvetna och aktiva tillsammans med barnen när de använde surfplattan. 

Pedagogerna kunde ställa utmanande frågor till barnen om det som sker på surfplattan. Syftet 

med surfplattan i förskolan ska alltid utgå från att fungera som ett av verktygen att komma 

närmare målen i Läroplan för förskolan, (exempel på detta finns under rubrik 5.3) Den skulle 

också fungera som ett kompletterande verktyg i verksamheten och får inte bli ett centrum. Det 

vill säga att surfplattan fungerade som en del av och ett verktyg i olika aktiviteter, exempelvis 

temaarbeten, rörelse och hälsa, naturvetenskap samt språk och kommunikation. Det fanns två 

större användningsområden för surfplattan i förskolan, vilka var barnens lärande och 

utveckling genom surplattans olika appar och pedagogernas dokumentation av barnen.

Om pedagogerna själva valde ut appar efter ett  syfte och en tanke kunde de fungera som ett 

verktyg eller materiel för lärande. Appar som i första anblick såg ut som ett rent nöje kunde 

faktiskt få ett  pedagogiskt syfte och vinklas till ett lärande. Exempel i studien visade på att 

surfplattan och vissa appar kunde leda till samspel mellan barnen, där barnen tillsammans 

sitter kring den och arbetar, hjälper varandra och delar idéer. Vissa appar var också skapade 

efter syftet att lära, de kallades pedagogiska appar. Dessa kunde exempelvis vara pekböcker 

som tränade ord och språket eller appar som innehöll matematik som siffror, färger och 

former. Surfplattan med apparna kunde också fungera som en inspiration till nya lekar och 

nytt skapande i barngruppen. 

Förskolans pedagoger ska dokumentera barnens lärande och utveckling. Surfplattan visade sig 

vara ett användbart verktyg för det ändamålet. Genom att filma och ta stillbilder kunde 

pedagogerna och barnen fånga situationerna och händelserna, dessa kunde sedan visas direkt 

på surfplattan för flera samtidigt utifrån skärmens storlek. Detta hjälpte pedagogerna och 

barnen att synliggöra deras eget lärande och lett till vidare reflektion. Studien visade på att 

surfplattan också kunde användas för att  stödja och hjälpa pedagogerna vid föräldrakontakt 

och föräldrasamverkan. Föräldrar kunde få insyn i deras barns vardag på förskolan genom att 
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pedagogerna filmade barnen under dagen, små händelser eller situationer som sedan kunde 

visas upp för föräldrarna vid exempelvis hämtningen. Genom surfplattan kunde föräldrarna se 

och uppleva delar av det pedagogerna såg och upplevde. 

I studien kom pedagogerna med både för- och nackdelar med surfplattan i förskolan, men till 

större delen fördelar. Ett exempel var att dokumentationen blivit smidigare och mer 

lättillgänglig, det var enkelt att filma och sedan att titta på filmen. Men den större skärmen gör 

också surfplattan otympligare än exempelvis den mindre digitalkameran och tar mer plats vid 

exempelvis utflykter. Stillbildernas kvalitet på surfplattan beskrevs vara sämre än 

digitalkamerans. Samtidigt finns det inget som säger att  den ena saken måste helt ersätta den 

andre, digitalkameran kan fortsätta fungera som dokumentationsverktyg bredvid surfplattan.

Pedagogerna i studien beskrev att barnen tyckte att  surfplattan var spännande och rolig vilket 

motiverat dem, det var positivt, men utan pedagogernas balans i barnens användande av den 

fanns risken att  surfplattan tar över. Att bli sittandes längre stunder med surfplattan är inte bra 

ergonomiskt för kroppen och barnen måste få göra annat också, exempelvis att aktivt leka och 

röra sig.

6.3 Slutord

Det har varit  en lärorik process att  utföra den här studien. En extra fråga som lyftes i studien 

var hur starten gick till och hur det  var när de började använda surfplattan i sin förskola. Det 

som då kom fram var att flera har upplevt svårigheter att finna användningsområden och 

saknade utbildning i den. Den här studien ska förhoppningsvis vara en hjälp  i detta, att läsaren 

ska kunna få en vidare syn och tips och idéer på hur surfplattan ska kunna användas i 

förskolan. Men att det också behövs både tid och läggas ner engagemang för att få ut det  bästa 

av surfplattan som ett verktyg och hjälpmedel i förskolans verksamhet.

6.4 Vidare forskning

Som beskrivet i inledningen (rubrik 1), har surfplattan och annan modern teknik blivit en 

naturlig del i barns vardag. Men är detta enbart av godo? Den här studien visade på att 

modern teknik, som surfplattan, kunde vara en hjälp och ett verktyg för pedagoger och den 

kunde stödja barns lärande och utveckling. Det skulle vara intressant att undersöka närmare 

vilken påverkan modern teknik har på barns hälsa och utveckling.
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8 Bilaga

Intervjufrågor

Användningsområden

På vilket sätt använder du surfplattan i förskolan?

- I barngruppen?

I vilken ålder är barnen?

Syfte?

Exempel?

- Utanför barngruppen?

Syfte?

Exempel?

Hur ser du på surfplattan som ett hjälpmedel i ditt yrke?

- I barngruppen?

- Utanför barngruppen?

Vad ser du för nackdelar respektive fördelar med surfplattan i förskolan?



Framtiden

Hur ser du på framtiden när det gäller surfplattan i förskolan?

Bakgrund

Ålder?

Kön?

Utbildning?

Hur många år har du jobbat inom förskola?

Har du gått någon utbildning eller fortbildning i surfplatta, i så fall vad?


