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Sammanfattning 

Denna studie syftar till att undersöka hur förskollärare använder surfplattan i förskolans 

verksamhet. Genom fem semistrukturerade intervjuer med förskollärare samlades data 

om deras resonemang om att använda surfplattan, som är det digitala verktyget som 

används mest i förskolan (Nylander, 2019), i förskolans verksamhet för att besvara 

studiens undersökningsfråga. Studien utgår från ett sociokulturellt perspektiv där 

lärande och utveckling i sociala samspel är centralt.  

Studiens resultat klargör att de didaktiska frågorna, vad, hur och varför är viktiga 

att reflektera kring vid användning av surfplattan i förskolan.  Det framgår i vår studie 

att surfplattan kan användas som ett verktyg för undervisning och dokumentation, där 

fördelar med pekskärmens funktionen anses fördelaktig för barn. Utifrån intervjuerna 

framgår det att förskollärarens digitala kompetens är betydelsefull för hur och till vad 

surfplattan kommer till användning där förskollärarens roll är central. 

Denna undersökning bidrar med resonemang och ger underlag för reflektion kring 

hur och till vad surfplattan ska användas i förskolans verksamhet och motiverar varför 

så att användandet inte bara blir för att det skrivs fram i läroplanen (Skolverket, 2018) 

att barn ska ges möjlighet att utveckla adekvat digital kompetens.   
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1. Inledning 

I dagens digitaliserade samhälle blir digital kompetens allt mer viktig. Vår vardag 

innehåller till stor del digitala verktyg och det är viktigt att utbilda barnen tidigt för att 

ge dem kompetenser de behöver i samhället (Nylander, 2019: Sönnerås, 2017). Dagens 

digitaliserade samhälle har stor påverkan på förskolan och förskolans läroplan. Utifrån 

den nationella digitaliseringsstrategin som regeringen beslutat om 2017 har förskolans 

läroplan reviderats (Skolverket, 2019b). I tidigare versioner av läroplanen har det i 

förskolans uppdrag framgått att multimedia och informationsteknik kan användas 

(Skolverket, 2010; Skolverket, 2016; Utbildningsdepartementet, 1998) medan det 

numera framgår att utbildningen ska ge barn förutsättningar att utveckla adekvat digital 

kompetens (Skolverket, 2018).  

 Många barn använder digitala verktyg redan under sina första levnadsår.  I 

förskolans verksamhet handlar digitalisering framförallt om surfplattor1 (Nylander, 

2019; Sönnerås, 2017). Surfplattan är idag en del av mångas vardag, stora som små. 

Statens medieråd (2019) har undersökt barn mellan 0–8 års medievanor. I resultatet 

framgår det att mer än hälften (53%) av alla 0–1 åringar, 80% av alla 2–4 åringar och 

84% av alla 5–8 åringar har tillgång till surfplatta i hemmet (Statens medieråd, 2019). 

Många barn har redan i förskoleålder digital vana och kan använda surfplattan 

självständigt, vilket medför en risk att förskollärare tar ett steg tillbaka i digitala 

aktiviteter då de tänker att barnen klarar sig bra på egen hand (Nilsen, 2014; Nylander, 

2019). Dock handlar digitalisering i förskolan inte om att barnen ska lära sig manövrera 

skärmar för att titta på film och spela spel som de gör på fritiden utan det handlar om att 

använda de digitala verktygen på ett medvetet sätt som gynnar barnens lärande. Inte 

heller handlar det om att ersätta något annat utan snarare att utöka möjligheterna genom 

att variera användningen av verktyg (Skolverket, 2019c). 

I svensk förskola arbetas det nu, efter revidering av läroplanen, mycket med 

implementeringen av digitala verktyg (Bruce & Riddersporre, 2019). Det finns även 

många som tvekar inför tanken att inkludera yngre barn i den digitala utvecklingen 

(Dunkels, 2019). Inte minst barnläkare och barnpsykologer som menar att digitala 

verktyg i förskolan är ett experiment på små barn då vi inte vet hur det kommer påverka 

 

1 Surfplatta kan också kallas lärplatta eller datorplatta, i denna studie används benämning 

surfplatta. 
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barnen i framtiden (Wigen, 2019). Barnläkare och barnpsykologer menar enligt Wigen 

(2019) att det i den lilla mängd forskning som finns framgår att digitalisering har 

negativa effekter på utvecklingen av små barns hjärnor och att inlärningsförmåga, 

koncentrationsförmåga och finmotorik visas sämre hos barn ju mer skärmtid de har. 

Liksom att barns sociala förmåga påverkas av skärmanvändning (Wigen, 2019).  

Förskollärares roll har visat sig betydelsefull för vad barnen kommer att lära sig i 

användningen av digitala verktyg (Drijvers, 2013; Forsling, 2011; Kirova & Jamison, 

2018; Neumann & Neumann, 2017; Nilsen, 2014). Trots detta faktum visar forskning 

både nationellt och internationellt att förskollärare inte vill eller inte känner sig trygga i 

att integrera digitala verktyg i förskolans verksamhet.   

Dock leder förskollärares osäkerhet kring hur de kan använda sig av digitala 

verktyg ofta till att de digitala verktygen blir lek- och underhållnings material och att 

inte lärandet står i centrum för användningen (Forsling, 2011; Masoumi, 2015). 

Användning av digitala verktyg behöver problematiseras inte minst med tanke på vad 

barnläkare och psykologer anmärker om risker som finns för barns utveckling och 

lärande, liksom utifrån styrdokument och förskolans uppdrag (Skolverket 2019c; 

Wigen, 2019). Detta gör det ytterst relevant att undersöka förskollärares resonemang 

kring arbetet med barns digitala kompetens i förskolan, för att få förståelse för vad 

förskollärarna egentligen själva anser om detta.  

 

1.1. Syfte och frågeställning 

Studiens syfte är att undersöka hur förskollärare resonerar kring användningen i sitt eget 

arbete med digitala verktyg i förskolans verksamhet. Detta görs utifrån följande 

frågeställning:  

 

●  Hur resonerar förskollärare kring användning av surfplattor i förskolans 

verksamhet? 

 

1.2. Begreppsdefinition 

Teknik är i ständig förändring och utveckling och när man forskar om digitalisering är 

det viktigt att klargöra vad som avses med olika begrepp (Enochsson, 2014). 

Därav klargörs vad som menas med olika begrepp som används i studien här nedan. 
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Surfplatta används i denna studie som begrepp för alla olika varianter (läsplatta, 

lärplatta, padda osv) att benämna en pekdator med avancerade funktioner och 

uppkoppling mot internet via trådlöst nätverk eller via mobiltelefonnätet. Surfplattor 

används för bland annat surfing på nätet (därav namnet), hantering av e-post, spel, 

musik och film samt läsning av e-böcker, tidningar och tidskrifter 

(Nationalencyklopedin, 2019a).  

 

IKT är en förkortning för Informations- och kommunikationsteknik som är den del av 

informationsteknik (IT) som bygger på kommunikation mellan personer. I denna studie 

kommer vi använda begreppet IKT som en definition över digitala verktyg som används 

i förskolans verksamhet. Kallas också för datorstödd undervisning och datoranvändning 

i undervisningssammanhang.  

 

Adekvat digital kompetens handlar om att barnen i förskolan ska få möjlighet att 

utveckla förståelse för den aktuella digitaliseringen som finns i samhället, vilket 

förändras i snabb takt (Kjällander, 2019; Kristensen, 2018).  

 

Digital kompetens handlar om att vara väl bekant med digitala tjänster och kunna 

använda olika digitala verktyg utifrån sina egna förutsättningar. Detta ses som en 

grundläggande kompetens alla individer behöver för att kunna delta på lika villkor 

(Digitaliseringsrådet, 2019).  

 

Digitalisering innebär övergången till det digitala informationssamhället. Även själva 

omformningen från analog representation till digital (Nationalencyklopedin, 2019b). 

 

Digitala verktyg används som ett övergripande begrepp, ett samlingsbegrepp för olika 

digitala enheter (Skolverket, 2019c).  

 

Förskollärare kommer i denna studie användas för att benämna all pedagogisk 

personal i förskolan.   
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2. Bakgrund 

I detta avsnitt presenteras relevant litteratur som bakgrund till det valda 

forskningsområdet. Litteraturen kommer beröra IKT överlag då surfplattan är en del av 

IKT. Först behandlas digitalisering i förskolan där digitalisering i förskolan diskuteras 

och förklaras. Därefter synliggörs vad förskolans läroplan säger angående digitalisering 

i förskolan i digitalisering i förskolans läroplan. Följt av en fördjupning om surfplattan i 

förskolans verksamhet. 

 

2.1. Digitalisering i förskolan 

Digitalisering i förskolan handlar inte längre OM digitala verktyg ska användas i 

förskolan utan Hur, När, Var och Varför digitala verktyg ska användas i förskolans 

verksamhet (Kjällander, 2019). Grunden för digitalisering i förskolan kommer från 

regeringens nationella digitaliseringsstrategi vars syfte är att Sverige ska fortsätta vara i 

topp vad gäller digitalisering och digital kompetens (Utbildningsdepartementet, 2017). 

Digitalisering berör alla i samhället, vilket innebär även barn i förskolan (Skolverket, 

2019c). Grunden till digital kompetens läggs i förskolan för att vidare fördjupas och 

utvecklas i de skolformer som följer efter förskolan (Skolverket, 2019c). En viktig 

aspekt kring att ge barn möjlighet att utveckla digital kompetens i förskolan är att den 

generella tillgången till digitala verktyg bland barn skiljer sig utifrån olika variabler som 

till exempel kön och socioekonomisk bakgrund (Utbildningsdepartementet, 2017). 

Barns erfarenheter av digitala verktyg hemifrån är ofta konsumtion av film eller 

spel. I förskolan handlar dock användning av digitala verktyg om att på ett medvetet sätt 

använda digitala verktyg i pedagogiska sammanhang för att variera aktiviteter 

(Jäverbring, 2019; Skolverket, 2019c). Användning av digitala verktyg i förskolan kan 

ge möjligheter till att göra lärandet varierat och lustfyllt, vilket kan främja barns 

utveckling (Bruce & Riddersporre, 2019). Genom att använda digitala verktyg kan 

världen få komma in i förskolan, inspirerande lärmiljöer skapas och flerspråkiga barns 

alla språk tas tillvara på i förskolan (Skolverket, 2019c). Det möjliggör också variation i 

undervisning vilket kan leda till ökad motivation och engagemang hos barn 

(Utbildningsdepartementet, 2017). 

I förskolan handlar digitalisering om så mycket mer än att lära sig tekniken och 

manövrera verktygen, i förskolan behöver förskollärare problematisera användningen 

utifrån styrdokument och förskolans uppdrag, för att förankra användandet till lärande 
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och utveckling och att inte riskera att bidra till konsumtion (Skolverket, 2019c). Barn 

ska ges möjlighet att utveckla kompetens för att bli aktiva och kreativa producenter i 

förskolan vad gäller användning av digitala verktyg. En viktig fråga blir för 

förskolläraren att ställa sig, vad vill vi uppnå med aktiviteten och med att använda 

digitala verktyg i aktiviteten (Jäverbring, 2019). Dock finns det en problematik kring 

detta då många verksamma i förskolan inte är bekväma att använda digitala verktyg och 

det finns även en oro om att barn sitter framför skärmar istället för att interagera med sin 

omgivning eller leka och röra på sig (Kjällander, 2019). Med tanke på att 

förskollärarens roll anses central och viktig för att ge pedagogiskt stöd och uppmuntran 

och rätt utmaning för att berika barnens lärande blir förskollärarens kompetens 

avgörande (Bruce & Riddersporre, 2019; Jäverbring, 2019; Kjällander, 2019). Att 

integrera digitala verktyg i förskolans undervisning förutsätter digital kompetens hos 

förskolläraren då bristande kompetens kan leda till att de digitala verktygen används på 

ett felaktigt sätt. Detta innebär att förskolläraren behöver vara förtrogen att använda de 

digitala verktygen och utifrån barns olika behov och förutsättningar kunna välja ut 

lämpligt verktyg för aktiviteten. För att kunna möjliggöra att barn utvecklar digital 

kompetens är det viktigt att förskolläraren besitter god digital kompetens men också att 

förskolläraren ges möjlighet till kompetensutveckling i digitalisering under sin 

anställning med tanke på att digitaliseringen förändras över tid 

(Utbildningsdepartementet, 2017). I Skolverkets första uppföljning av den nationella 

digitaliseringsstrategin för skolväsendet framgår det att nästan hälften av personalen i 

undersökningen anser sig behöva kompetensutveckling för att använda digital teknik 

som ett pedagogiskt verktyg (Skolverket, 2019a). 

 

2.2. Förskolans digitalisering i läroplanen 

Digitala verktyg har blivit en stor del av mångas vardag. Dagligen används olika 

digitala verktyg som till exempel TV, mobiltelefon, surfplatta och dator, för att nämna 

några. Det är så samhället ser ut idag, och samhället förändras ständigt. Det gör också 

digitaliseringen. Digitala verktyg används även i förskolan. Utbildningen i förskolan ska 

lägga grunden för ett livslångt lärande, därför måste vi kunna möta samhällets 

utveckling och förändringstakt och arbeta tillsammans med barngruppen för att kunna 

förstå hur stor påverkan digitaliseringen har på samhället (Kristensen, 2018).  
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1 juli 2019 började den nya reviderade läroplanen (Skolverket, 2018) för förskolan att 

gälla och här förtydligas digitalisering och att digitala verktyg ingår i förskolans 

uppdrag. Bland annat ska barn ges ”förutsättningar att utveckla adekvat digital 

kompetens genom att ge dem möjlighet att utveckla en förståelse för den digitalisering 

de möter i vardagen” (s. 9). Som tidigare nämnts är det viktigt att följa med i samhällets 

utveckling och adekvat digital kompetens kan förklaras som dagens rätta digitala 

kompetens utifrån hur samhället har utvecklats (Kristensen, 2018). Ytterligare uppdrag i 

den reviderade läroplanen (Skolverket, 2018) är att barn ges ”möjlighet att grundlägga 

ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att de på sikt ska kunna 

se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information” (s. 9). Dagligen 

använder hälften av alla tvååringar internet och aldrig förr har man kunnat hitta så 

mycket trovärdig desinformation som idag, enligt Kristensen (2018). Därför är det 

viktigt att lära barn hur man arbetar med källkritik genom att träna kritiskt tänkande för 

att sedan dra egna slutsatser. Förskolans uppdrag i den reviderade läroplanen 

(Skolverket, 2018) är även att ge barn möjlighet att uppleva, gestalta och kommunicera 

genom uttrycksformer som bild, form, sång, musik med mera: “Detta inbegriper att 

barnen ska få möjlighet att konstruera, forma och skapa genom att använda olika 

material och tekniker, såväl digitala som andra.” (s.9). Barnen ska få möjlighet att göra 

sina dagliga aktiviteter men de ska kunna göra detta både fysiskt och digitalt. Den 

reviderade läroplanen ställer högre krav på att förskollärare använder digitala verktyg 

med ett pedagogiskt syfte i vardagliga aktiviteter i förskolans verksamhet.  

Flera utav målen i förskolans läroplan (Skolverket, 2018) handlar numera om att 

barn ska få använda digitala verktyg för att utveckla digital kompetens, till skillnad från 

den tidigare läroplanen från 2016 som endast under förskolans uppdrag redogör för att 

multimedia och informationsteknik kan användas i förskolan. Några av målen är att 

”förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla … intresse för berättelser, 

bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda 

sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa” (s. 13–14). Förskollärare har ansvar ”att 

varje barn … får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och 

lärande” (s. 15). I verksamheten är det dock hela arbetslaget som ska ”skapa 

förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och 

förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, 

såväl med som utan digitala verktyg” (s. 15). Kristensen (2018) förklarar att 
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kommunikation inte enbart är vad barnen säger eller skriver. Kommunikation är också 

vad barnen visar genom sina gester, symboler och filmer som de har gjort på digitala 

surfplattor. Vidare beskrivs hur filmskapande, programmering och dokumentera barns 

lärande tillsammans med barn kan innebära digital kompetens hos personal som verkar 

inom förskolans verksamhet. Det visar att det inte bara är förskolläraren det ställs höga 

krav på utan hela arbetslaget då det är alla som verkar inom förskolans verksamhet som 

ansvarar för att ge barn förutsättningar att utvecklas genom användning av digitala 

verktyg. 

 

2.3. Surfplattan i förskolans verksamhet 

Digitala verktyg i förskolan utgörs oftast främst av surfplattan (Nylander, 2019). Flera 

som använt surfplattan i förskolans verksamhet har snabbt kommit till insyn om vilket 

fantastiskt didaktiskt, kreativt, användbart och lätthanterligt verktyg det är som kan 

bringa många fördelar i förskolans undervisning (Gällhagen & Wahlström, 2011; 

Niemi, 2013; Olsson, 2013). Enkelheten att det händer något där man pekar, att man 

navigerar med fingret medför att även de allra yngsta barnen kan använda och 

manövrera surfplattan, vilket ses som mycket fördelaktigt i förskolans verksamhet 

(Gällhagen & Wahlström, 2011; Hafvenstein, 2011). Då det även går att göra så 

fantastiskt många olika saker på en surfplatta underlättar den både för personal och barn 

i förskolan och ger möjlighet att lära på ett varierat, meningsfullt och tidsenligt sätt 

(Gällhagen & Wahlström, 2011; Niemi, 2013; Olsson, 2013). Dock innebär inte 

surfplattan att de traditionella sätt att lära och leka på ska försvinna, utan surfplattan ska 

ses som ett komplement som tillför något och ger möjlighet att variera barns lärprocess 

(Gällhagen & Wahlström, 2011; Nylander, 2019; Olsson, 2013).  

En annan viktig aspekt som behöver lyftas när man använder surfplattan i 

förskolan är att många förknippar surfplattan med spel (Niemi, 2013; Nylander, 2019). I 

förskolan handlar surfplattan om att välja ut applikationer som lockar till lärande 

samtidigt som det på ett spännande sätt engagerar barnen och även ger upphov till 

reflektion (Olsson, 2013). I förskolan bör även surfplattan användas av förskollärare och 

barn tillsammans och med fördel i en mindre barngrupp (Gällhagen & Wahlström, 

2011; Olsson, 2013). Vissa appar är utformade med spännande ljud och roliga symboler 

för att fånga barnens uppmärksamhet och uppmuntra dem att spela vidare, vilket lockar 

barnen att spela (Caiman & Kjällander, 2019). Detta kan innebära att barnens fokus 
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hamnar på att göra rätt utan reflektion om innehållet och varför det var rätt, vilket ställer 

förskolläraren i en viktig position att lyfta det pedagogiska syftet med appen (Nilsen, 

2018). 

I dagens förskola behöver man ta hänsyn till att barnen som går där föds in i en 

digital värld och att förskolans uppdrag inkluderar att lägga grunden för barnen så att de 

på sikt blir så digitalt kompetenta som samhället behöver (Olsson, 2013). Frågan 

förskolläraren behöver ställa sig innan surfplattan och en specifik app tas fram är vad 

detta kan tillföra i barnens utveckling- och lärprocess vilket syfte aktiviteten har 

(Nylander, 2019; Olsson, 2013). När man använder surfplattan används som ett verktyg 

vilket som helst i förskolan är det viktigt att man planerar, genomför, följer upp och 

utvärderar, precis som med allt annat, för att synliggöra fördelar och möjligheter till 

lärande surfplattan kan bidra med (Olsson, 2013). En bra app sätter igång pedagogiska 

tankebanor hos en utbildad förskollärare, vilket kan vara en bra tumregel, det kan också 

vara bra att bekanta sig själv med appen innan man tar fram det för barnen (Gällhagen 

& Wahlström, 2011). Det finns olika sätt att arbeta med barnen och surfplattan, det 

finns fördelar att ta till vara på barnens kunskaper och följa med barnen som 

medupptäckare där barnen har huvudrollen. En nyfiken intresserad förskollärare som 

inspireras av barnen och utmanar och leder lärandet vidare är en värdefull roll att inta 

vid aktivitet med surfplattan (Olsson, 2013).   
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3. Tidigare forskning 

Här följer tidigare forskning kring användning av IKT i förskolans verksamhet. Först 

uppmärksammas förskollärarens roll i digitalisering, sen behandlas användning av 

digitala verktyg i förskolans verksamhet, följt av risker med användning av digitala 

verktyg och avslutningsvis sammanfattas det hela. 

Tidigare forskning har sökts fram från olika databaser bland annat ERIC och 

discovery genom användning av olika kombinationer av sökorden preschool or 

kindergarten or early childhood education, digital technology, digital knowledge, 

teacher*, attitudes, tablets, iPad och teachers role. Referenslistor från examensarbeten, 

avhandlingar och artiklar inom digital teknologi i förskolan har också granskats för att 

komplettera vår sökning i databaserna. 

 

3.1. Förskollärarens roll i digitalisering 

Förskollärares roll har visat sig betydelsefull för vad barnen kommer att lära sig i 

användningen av digitala verktyg (Drijvers, 2013; Forsling, 2011; Kirova & Jamison, 

2018; Neumann & Neumann, 2017; Nilsen, 2014). I Nilsens licentiatuppsats (2014) 

diskuteras den snabba ökningen av surfplattor i svenska utbildningssystemet. Hon tar 

upp vikten av att poängtera att förskolans miljö skiljer sig åtskilligt från hemmen då 

förskolan är en målstyrd pedagogisk verksamhet. Hon utgår ifrån ett sociokulturellt 

perspektiv eftersom det fokuserar på kulturella och sociala aspekter av lärande. Studien 

genomförs på en förskola som har tillgång till fyra surfplattor på varje avdelning. Nilsen 

förklarar att förskollärarna i studien inte visste vad de skulle använda surfplattorna till 

och att det efter en tid upplevdes att barnen använde dem på ett för förskolans 

verksamhet opassande sätt. Detta ledde till att lärarna stoppade/pausade surfplatt-

användningen för att utvärdera och hitta en passande strategi för användningen vilket 

ledde till att de införde vissa begränsningar. Resultatet i undersökningen konkretiserar 

att ett pedagogiskt syfte med en app inte säkerställer att barnet lär sig ett specifikt 

innehåll. Ett exempel är när ett barn använder en dra-och-släppa-strategi för att vinna ett 

spel på datorplattan där appen egentligen handlar om ord och språkljud. I denna 

observation förändrar och anpassar läraren sitt stöd efter hur barnet agerar för att styra 

uppmärksamheten mot språkljuden. Detta är ett exempel från Nilsens empiriska 

material som konstaterar att läraren spelar en mycket viktig roll när det gäller vad som 

utvecklas och vilka möjligheter för lärande som erbjuds i aktiviteterna med surfplattorna 
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i förskolan. Även förskollärares attityder till användandet av digitala verktyg har visat 

sig påverka hur de använder digitala verktyg i sin undervisning i förskolan (Nilsen, 

2014).  

I en litteraturstudie om surfplattor, appar och läskunnighet hos små barn i hem och 

förskola diskuteras ett teoretiskt perspektiv på användningen av surfplattor som verktyg 

för att främja läskunnighet i förskolan och i hemmen och nya teman och 

rekommendationer i frågan tas upp (Neumann & Neumann, 2017). Granskning av 

forskning indikerar att förskollärarens roll är viktig när barn använder surfplattan. 

Genom att förskolläraren guidar och samarbetar, uppmanar, hjälper, uppmuntrar och 

ställer frågor har barns skrivande på surfplattan visats framväxande. De menar att barn 

behöver få tillgång till fler tillvägagångssätt än vad de självständigt utvecklar för att 

främja deras lärande med användning av digitala verktyg, något som kräver lärarledda 

och planerade aktiviteter (Neumann & Neumann, 2017).  

Kirova och Jamison (2018) undersökte i en studie förhållandet mellan 

förskolebarns multiliteracy praxis hemma och i klassrumsmiljöer i västra Kanada. De 

undersökte 25 förskolor där observationer och intervjuer gjordes vilket tolkades med 

hjälp av Vygotskys sociokulturella teori om lärande. Resultatet visar att lärarna gav 

riktat och uttryckligt stöd för att barnen skulle uppnå högre nivåer av den proximala 

zonen genom målinriktad verbalisering, frågeformulering, gemensam problemlösning, 

demonstration och modellering. Barnen fick möjligheter till att lära sig nya sätt att 

använda digitala verktyg med lärare som de inte upplevt i sina hem.  

I en annan litteraturstudie utforskar Drijvers (2013) varför digitala verktyg i 

matematikutbildning fungerar eller inte. Genom att kortfattat se över ett antal studier 

väljs sex av dessa ut för att utgöra grunden i hans undersökning att identifiera faktorer 

som främjar eller hindrar en framgångsrik integration av digitala verktyg i 

matematikundervisning. Drijvers får fram tre avgörande faktorer för lärande och 

undervisning med digitala verktyg. Där lärarens roll är en av dessa tre faktorer. I tre av 

de sex studier som granskas finner han att lärarens roll är avgörande, där det verkat som 

att lärarens betydelse skulle minska i integrering av digitala verktyg i 

matematikundervisning. Drijvers menar att läraren tvärtom måste samordna genom att 

bland annat belysa verktygstekniker för att tillföra något genom att integrera digitala 

verktyg i matematikundervisning.  
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Ytterligare en litteraturstudie diskuterar vikten av att förskolläraren är närvarande och 

samspelar med barn när de använder IKT (Forsling, 2011). Förskolläraren uttrycks vara 

grundbulten i förskolan, med tanke på att förskolläraren sätter ramarna för 

verksamheten. Syftet med studien är att öppna upp debatten inom området digital 

kompetens i förskolan. I artikeln diskuteras också hur förskollärares osäkerhet kring hur 

man kan använda sig av digitala verktyg ofta visas leda till att det i förskolan blir 

lekmaterial och att lärandet inte står i centrum för användningen (Forsling, 2011). 

 

3.2. Användning av digitala verktyg i förskolans verksamhet 

Förskollärare använder och är kompetenta användare av digitala verktyg i privata 

ärenden men tvekar att använda eller väljer bort att använda dem i förskolans 

verksamhet med barnen (Aldhafeeri, Palaiologou & Folorunsho, 2016; Masoumi, 2015; 

Palaiologou, 2016). Palaiologou (2016) undersöker förskollärares attityder och intresse 

för digitala verktyg i deras privata liv och i deras verksamhet i förskolan. I studien 

används en kombination av attributsteori och attitydsteori från socialpsykologin som 

grund för undersökningen. Studien utgjordes av online undersökningar och 

fokusgruppintervjuer i fem länder, England, Luxemburg, Malta, Grekland och Kuwait. 

Resultatet visar att förskollärarna i studien både visar hög användning av digitala 

verktyg i deras personliga liv och att de skattar sig ha hög kompetens med digitala 

verktyg. Däremot när det kommer till att använda digitala verktyg i verksamheten 

svarade 73% att de känner sig oförberedda, 65% att de var osäkra på hur de kan 

underlätta barnlek med digitala verktyg, 57% förvirrade över att använda digitala 

verktyg i verksamheten och 64% oroliga för vilka lekbeteenden som kommer visas. 

Även Aldhafeeri, Palaiologou och Folorunsho (2016) undersöker förskollärares 

inställningar och attityder till digitala verktyg i deras personliga liv och i verksamheten i 

förskolan. En enkätundersökning gjordes och trehundra enkäter skickades ut till 

förskollärare i de större städerna i Kuwait. Utifrån de 195 ifyllda enkäterna framgår det 

att förskollärare i Kuwait anser att digitala verktyg underlättar deras dagliga personliga 

liv, 94%. 73% svarade också att de anser sig kompetenta användare av tekniken. Vidare 

visar undersökningen att förskollärarnas användning av tillgänglig teknik för 

utbildningsändamål är minimal och nästan hälften, 46%, anser att digitala verktyg inte 

bör finnas med i förskolans läroplan. 57% anser även att barn inte borde leka med 

digitala verktyg i förskolan och 77% hävdar att digitala verktyg inte är ett värdefullt 
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verktyg inom pedagogik. Resultatet visar att förskollärare använder digitala verktyg 

men inte i verksamheten eftersom de inte anser att det hör hemma i förskolan. Vid 

jämförelser av svaren förskollärarna givit angående digitala verktyg i sitt privatliv 

kontra verksamhet anser författarna att det finns en motvilja att inkludera digitala 

verktyg i verksamheten hos förskollärarna i undersökningen. Författarna hävdar att 

tvekan av användning av digitala verktyg i förskolans verksamhet beror på 

förskollärares attityder och inställningar. 

Masoumi (2015) har genomfört en studie som syftade till att identifiera hur IKT 

(informations- och kommunikationsteknik) integreras i svenska förskolor. Studien utgår 

ifrån det sociokulturella sättet att tänka på lärande och utveckling där tekniska artefakter 

betonas, exempelvis mediera, inlärning, interaktioner och kommunikativ verksamhet. 

Empiriska data samlades in från tre förskolor i sydvästra Sverige genom tematiska 

intervjuer med förskollärare och observationer i verksamhet med äldre barngrupp. Ett 

utav resultaten i undersökningen är att IKT kan ses som ett hot mot traditionella och 

”äkta” lekfulla inlärningsaktiviteter. En förskollärare i undersökningen anser att de 

flesta barnen har digitala verktyg hemma och inte behöver använda dessa i förskolan 

utan att förskolan bör använda material som barnen inte får hemma såsom spela 

RIKTIGA spel och måla på RIKTIGT papper som de gjorde innan digitaliseringen slog 

igenom. Det framkommer även att IKT används för att ”hålla barnen upptagna och 

tysta” och alltså inte på ett sätt som är relevant med tanke på läroplanen. Masoumi 

menar dock att detta kan skapa en ”må bra” faktor. I studien framkom det också att den 

vanligaste användningen av IKT var för dokumentation och för kommunikation med 

vårdnadshavare. 

 

3.3. Risker med användning av digitala verktyg 

Det framgår i forskning att förskollärare uttrycker oro för hur digitala verktyg påverkar 

barn på ett negativt sätt där det dels handlar det om barns hälsa och utveckling, dels om 

deras sociala utveckling, dels om hur barnen påverkas att inte erfara genom 

förstahandsupplevelser (Hatzigianni & Kalaitzids, 2018; Lindahl & Folkesson, 2012; 

Nilsen, 2014; Palaiologou, 2016; Ralph, 2017). Ralph (2017) genomförde en fallstudie 

där prosociala beteenden, det vill säga att barnen agerar och reagerar på sätt som främjar 

social samverkan och positiva sociala relationer, undersöktes när barn använde 

surfplatta. Studien baseras på sociala utbytesteorier och social inlärningsteori och 
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genomfördes genom design-baserad forskning (DBR) och videoetnografi. Resultaten i 

studien visar att det vanligaste beteendet (73%) i grupp var det prosociala. Det som 

läraren var orolig för, att barnen inte skulle interagera med varandra samtidigt som de 

använde surfplattan, visade sig vara det beteendet som var minst vanligast. Endast 2,6% 

visade sig vara asocialt beteende i gruppen. 

Likaså visar en annan studie att förskollärare oroas för att tekniken påverkar bland 

annat barnens sociala färdigheter (Hatzigianni & Kalaitzids, 2018). Den australiska 

studien som Hatzigianni och Kalaitzids rapporterar om behandlar förskollärares 

attityder och övertygelser om användningen av pekskärmsteknik av små barn. Studien 

antog ett ekologiskt perspektiv och förskollärare genomförde en online undersökning 

och intervjuades om detta specifika ämne. Resultatet visar att förskollärare visar oro för 

teknikens påverkan på barnens sociala färdigheter och för minskad fysisk aktivitet hos 

barnen. Ett exempel tas upp, att barn numera är bättre på att använda digitala verktyg än 

på att klättra.  

Palaiologou (2016) tar också upp oron kring att de sociala interaktionerna hindras 

av de digitala verktygen. Hon tar också upp en annan aspekt angående hur 

digitaliseringen påverkar barn. I hennes undersökning (som refererats till tidigare i 

denna text) visar resultatet att förskollärare är oroliga för att de digitala verktygen inte 

erbjuder barnen möjligheten att interagera med material och uppleva med sina sinnen. 

Digitala verktyg anses av förskollärare utifrån studiens resultat vara socialt och fysiskt 

begränsande. 

Nilsen (2014) tar upp i sin licentiatuppsats (som tidigare nämnts) det faktum att 

barn inte skapar ögonkontakt med varandra vid användning av digitala verktyg kan 

tyckas hämma deras sociala interaktion under användningen av surfplatta. Dock visar 

hennes observationer snarare att barnen söker interaktion både med varandra och med 

förskollärare i stor utsträckning när de använder surfplatta var för sig. Ofta sneglar 

barnen på de andras surfplatta för att se om det verkar intressant som de andra håller på 

med och försöker sedan få uppmärksamhet och interagera med barn och vuxna under 

tiden. Nilsen hävdar, utifrån vad som framkommit i hennes undersökning, att ett enskilt 

användande av surfplatta inte innebär att sociala interaktioner inte sker. Vidare visar 

hennes undersökning att appens pedagogiska innehåll inte behöver vara det som 

engagerar barnen i aktiviteten. Dels blir ett fokus ofta att vinna, dels kan det handla om 

att sysselsättningen enbart är att manövrera surfplattan vilket hon menar inte kan 
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karaktäriseras som en pedagogisk aktivitet. I Nilsens (2014) licentiatuppsats framgår 

också att förskollärarna använder surfplattan för pedagogisk dokumentation, vilket inte 

nödvändigtvis inkluderar att barnen använder surfplattan men betonar att även barnen 

kan göras delaktiga genom att själva fotografera eller filma det som ska dokumenteras. 

Lindahl och Folkesson (2012) har gjort en studie i Sverige där de undersöker 

vilken effekt digitala verktyg har på barns lärande och utveckling. Syftet bakom studien 

är att ta reda på förskollärares resonemang kring användning av informations- och 

kommunikationsteknik (IKT) i förskolans verksamhet. Materialet består av svenska 

förskollärares egna erfarenheter av att använda digitala verktyg tillsammans med barn i 

förskolans verksamhet under en period på 10 veckor. Studien visar att det är bra att barn 

lär sig använda digitala verktyg i ung ålder då det finns många program som främjar 

barns utveckling och lärande. De motiverar också användning av digitala verktyg på 

grund av att barn ges möjlighet att förstå sina kompetenser när de erkänns av en vuxen i 

sin artikel. Forskarna förklarar att barnen kände sig mer kompetenta och hade tro på 

sina egna förmågor när de fick bestämma över vilka bilder de skulle klicka på och välja 

de bilder de skulle använda i ett program. Detta beskrivs som en viktig aspekt av barns 

lärande. Vidare hävdar forskarna att användning av digitala verktyg kan bidra till att 

stödja barns självkänsla genom att vissa program ger barnen konstruktiv återkoppling 

som därmed gör att barnen kan styrka barnens känsla av självständighet. En av 

deltagarna i studien förklarar att barnen blev väldigt nöjda när de fick en återkoppling 

när de gjorde rätt och att de kunde göra saker själv utan att behöva hjälp från någon 

vuxen.  

 

3.4. Sammanfattning 

Förskolläraren spelar en mycket viktig roll vad gäller utveckling- och lärande 

möjligheter i aktiviteter med digitala verktyg i förskolan. Dels då en pedagogisk app 

inte garanterar att barnet tar del av/uppmärksammar det pedagogiska innehållet och 

barnets fokus hamnar på att vinna spelet utan reflektion av innehållet (Nilsen, 2014). 

Dels för att guida och uppmana barnet så utveckling och lärande kan komma ett steg 

längre (Neumann & Neumann, 2017). Dels då förskolläraren kan bidra med sådant 

barnet inte får eller kan uppleva själv eller hemma, som till exempel olika tekniker och 

tillvägagångssätt (Drijvers, 2013; Kirova & Jamison, 2018).  
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Trots detta faktum visar forskning både nationellt och internationellt att förskollärare 

inte vill eller känner sig trygga i att integrera digitala verktyg i verksamheten i 

förskolan. Dels har det visat sig att förskollärare är oförberedda, osäkra och oroliga att 

använda digitala verktyg i verksamheten även om de själva anser sig ha en hög digital 

kompetens och använder digitala verktyg mycket utanför verksamheten (Palaiologou, 

2016). Dels att förskollärare inte anser digitala verktyg hör hemma i förskolan och att 

den är en konkurrent till de gamla hederliga “äkta” aktiviteterna i förskolan (Aldhafeeri, 

Palaiologou & Folorunsho, 2016; Masoumi, 2015).  

En annan aspekt på digitaliseringen i förskolan är hur det påverkar barnens fysiska 

och sociala utveckling. Forskningsstudier har visat att förskollärare är oroliga för hur 

tekniken påverkar barnens hälsa både med tanke på den fysiska aspekten och den 

sociala aspekten (Hatzigianni & Kalaitzids, 2018; Palaiologou, 2016). Forskning visar 

dock att det senare är en oro som inte är essentiell då barn i aktivitet med digitala 

verktyg söker interaktion i stor utsträckning vilket leder till positiva sociala relationer 

(Nilsen, 2014; Ralph, 2017).  

Vidare finns det forskning som visar att digitala verktyg framförallt används av 

förskollärare i syfte att dokumentera (Masoumi, 2015; Nilsen, 2014). En sådan 

användning av digitala verktyg i förskolan medför inte att barnen får adekvat digital 

kompetens som det framgår i läroplanen att verksamheten ska erbjuda.  
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4. Teoretisk utgångspunkt 

Studiens syfte är att undersöka förskollärares resonemang om surfplattan.  Detta tolkas 

utifrån det sociokulturella perspektivet då lärande och utveckling antas ske i sociala 

sammanhang med hjälp av både andra människor och materiella resurser (Säljö, 2014). 

Förskolan är en social mötesplats där vi genom interaktion för vidare kunskaper och 

färdigheter vilket är en grundtanke i den valda teorin (a.a.).  

I den här studien ses surfplattan som en digital artefakt (Säljö, 2014), som ett 

redskap som medierar lärarens handlingar när barn och vuxna använder surfplattan i 

förskolan. I denna mediering, användning av fysiska redskap för lärande, tillägnar man 

sig kunskap i sociala sammanhang, appropriera (a.a.). I förskolan sker lärandet i social 

gemenskap och när barn approprierar kan förskolläraren genom sin närvaro få förståelse 

för barnens potentiella utveckling och lärande, deras proximala utvecklingszon 

(Johansson, 2017; Säljö, 2014). Genom att förskolläraren vägleder och stöttar barnen 

kan de på sikt lära sig nya saker och hänsyn till den potentialen, utvecklingszonen, är 

viktig när det kommer till att utbilda barn i förskolan.  

Studien tar upp förskolläraren som ytterst viktig för att lärande och utveckling ska 

främjas vilket handlar om att nå den proximala utvecklingszonen i förskolan. 

Pedagogisk användning av surfplattan är något som kommer på tal i studien vilket 

handlar om samspelet, mediering, med surfplattan för att lära och utvecklas. För att 

tolka förskollärares resonemang om surfplattan i verksamheten antas denna teori som 

skildrar lärandeobjekt och förskollärarens roll centrala i barnets lärande.  

 

4.1. Artefakter 

I det sociokulturella perspektivet är människans samspel med artefakter, intellektuella 

och fysiska redskap, centralt då vi skapar och använder artefakter för att hantera olika 

situationer (Säljö, 2014). I denna studie kommer artefakter främst beröra de fysiska 

redskapen då studien handlar om ett fysiskt redskap, surfplattan. Man skulle kunna säga 

att vi skapar oss hjälpmedel för att kunna göra något vi inte kunde tidigare, vilket gör att 

vi kan nå ny kunskap med hjälp av artefakter. Då människans biologi har tydliga 

begränsningar används fysiska artefakter som inte är givna av naturen utan skapade av 

människan för att tillgodose vad vår biologiskt skapta kropp inte klarar av på egen hand. 

Artefakter kan inom detta perspektiv inte ses som enbart döda objekt utan som objekt 

med kommunikativa funktioner som vi använder för att lära och utvecklas (a.a.).   
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4.2. Mediering 

Människans interaktion med artefakter, fysiska redskap som människan använder för att 

förstå omvärlden, kallas inom det sociokulturella perspektivet mediering (Säljö, 2014). 

Mediering kan förklaras som att tänkandet inte finns i artefakten men heller inte enbart i 

människan utan att det handlar om samspelet dem emellan. Artefakterna förmedlar, 

medierar, verkligheten och människan hanterar omvärlden med hjälp av olika artefakter 

som ses som en del av vår sociala praktik. Vi föds in och lever i ett socialt samspel med 

andra människor och genom avsiktlig eller oavsiktlig hjälp av omgivningen lär vi oss 

förstå vår omvärld och hur den fungerar. Till detta använder vi oss av fysiska artefakter 

som medierar, förmedlar, kontakt med omvärlden. Mediering sker dock inte enbart med 

fysiska artefakter utan det allra viktigaste medierande redskap är det intellektuella 

redskapet, språket, som medierar omvärlden och gör den meningsfull för oss (a.a.). 

 

4.3. Appropriering 

I det sociokulturella perspektivet är det centralt att lärande och utveckling sker genom 

deltagande i sociala sammanhang liksom att människan ständigt befinner sig i 

utveckling och förändring. I samspelssituationer kan vi tillägna oss- appropriera- 

kunskap från medmänniskorna. Det kan förklaras som en process där vi genom stöd 

utifrån lär oss behärska färdigheter och redskap på egen hand, vi approprierar successivt 

våra kunskaper genom att delta i sociala situationer med våra medmänniskor (Säljö, 

2014). Vår biologiska kropp har som tidigare nämnts begränsningar men i samspel med 

andra tillägnar vi oss, approprierar, kunskaper och färdigheter för att hantera de fysiska 

artefakter som ger oss nya möjligheter. Vi approprierar även nya sätt att tänka och 

resonera i sociala sammanhang (a.a.).   

 

4.4. Den proximala utvecklingszonen 

Människans utveckling och lärande ses som en rörlig process och för att benämna   

potentialen hos en människas förståelse och agerande och inte bara kompetensen som 

den redan besitter används begreppet proximal utvecklingszon. Detta handlar om 

avståndet mellan den befintliga kompetensen och den kompetens som kan tillägnas med 

stöd från eller i samarbete med en annan människa. Vad som räknas till denna zon är 

alltså det man inte skulle klara på egen hand men kan klara av med hjälp (Säljö, 2014). 

Den möjliga utveckling man besitter och kan nå i sociala interaktion med någon som är 
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mer kunnig handlar om att den mer kompetente vägleder och stöttar den mindre 

kompetente. I en sådan situation är det viktigt att vägledningen och stödet inte är för 

avancerat och abstrakt utan här krävs en anpassning till färdigheter som behärskas för 

att lärande och utveckling ska kunna ske (a.a.). 

  



 

19 

 

5. Metod 

I detta avsnitt presenteras studiens val av metod och tillvägagångssätt för att besvara 

undersökningsfrågan om hur förskollärare resonerar kring användning av surfplatta i 

förskolans verksamhet. Efter det framgår vårt urval av respondenter följt av 

genomförande. Metoddelen avslutas med beskrivning av bearbetning av data. 

 

5.1. Metodval 

För att besvara studiens undersökningsfråga om hur förskollärare resonerar kring 

användning av surfplattan i förskolans verksamhet har vi valt en kvalitativ ansats 

(Bryman, 2011) och valt att genomföra intervjuer med förskollärare. Då resonemang 

handlar om att nå någons, i denna studie förskollärares, tankegång och intervjuer ger 

möjlighet att få beskrivningar och förklaringar har denna metod valts för denna studie.  

Vi valde att göra strukturerade intervjuer då vi önskade ställa samma frågor i 

samma ordning till alla respondenterna för att kunna sammanställa och jämföra svaren 

likvärdigt. Dock valde vi att ha öppna frågor och inte slutna frågor som det i regel 

brukar vara i strukturerade intervjuer, för att få respondentens helt egna resonemang i 

frågorna. Desto större spelrum respondenten får att svara desto större möjligheter skapas 

för att få nytt och spännande svar (Stukát, 2011), vilket stämmer in i vår undersökning.  

För att inte missa något viktigt resonemang som sägs under intervjuerna önskade 

vi att ljudinspela intervjuerna, detta för att underlätta en noggrann analys och inte missa 

något som sägs (Bryman, 2011). Vi valde att inte ställa följdfrågor som man brukar göra 

i semistrukturerade intervjuer (a.a.) för att inte riskera att det blir allt för olika 

följdfrågor beroende på vem som håller i intervjun och för att inte påverka deras svar 

utan låta deras egna resonemang komma till tal (Roos, 2014). Vi har vidare valt att 

intervjua respondenterna var för sig och inte använda gruppintervjuer då risken finns att 

respondenterna påverkar varandra och den enskildes resonemang inte tas upp (Stukát, 

2011). Trots att det finns fördelar att vara två intervjuare tillsammans har vi valt att 

genomföra intervjuerna en och en för att inte riskera att respondenten skulle känna sig i 

underläge (Stukát, 2011). 

 

5.2. Urval 

I denna studie har totalt fem förskollärare på fem olika förskolor i sydvästra Sverige 

valts ut för att intervjuas. Urvalet grundades med hänsyn till forskningsfrågan och enligt 
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informanternas tillgänglighet. Att inte ha någon närmare relation till förskollärarna 

bedömdes viktigt samt att aldrig talat om ämnet som studien berör med dem. Valet 

riskerar dock att de tillfrågade ställer upp indirekt ofrivilligt för att inte säga nej till en 

bekant (Stukát, 2014).  

Att intervjua förskollärare på olika förskolor valdes för att få spridda erfarenheter 

att utgå ifrån i deras resonemang och med tanke på att det numera ingår i förskolans 

uppdrag att använda digitala verktyg har ingen begränsning av förskolor och 

förskollärare gjort utifrån det.  

Respondenterna arbetar med allt från de yngsta barnen till de äldsta barnen i 

förskolan, vilket också medför en spridning i erfarenhet och arbetssätt som vi ses 

fördelaktigt för undersökningen. Alla respondenter är kvinnor och detta är inget vi tar 

ställning till i studien. Respondenterna är mellan 20 och 55 år och alla är utbildade 

förskollärare som har arbetat allt från ett halvår till 20 år i förskolan. Vi förhåller oss till 

Vetenskapsrådets (2017) forskningsetik vilket innebär att hänsyn tas till de som 

medverkar i studien, att de skyddas från skada och kränkningar och att respondenter 

som medverkar blir avidentifierade, därav nämns inga namn på vare sig förskollärarna 

eller förskolorna.  

 

5.3. Genomförande 

Efter grundlig genomgång av tidigare forskning och annan relevant litteratur om 

digitalisering och dess verktyg i förskolan har en intervjuguide skapats. Intervjuguiden 

(bilaga 2) innehåller totalt 17 frågor. Den börjar med 4 bakgrundsfrågor följt av 13 

intervjufrågor med utgångspunkt i litteratur och tidigare forskning och utifrån 

undersökningens syfte och frågeställning. Tre frågor utformades kopplat till 

Förskollärarens roll i digitalisering, fyra frågor kopplat till Användning av digitala 

verktyg i förskolans verksamhet, tre frågor kopplat till Risker med användning av 

digitala verktyg, tre övriga frågor som ansågs kunna bidra med information om 

förskollärares resonemang och som avslutning frågas om respondenten önskar tillägga 

något. 

Ett informationsbrev (bilaga 1) har skrivits där vi presenterar oss själva som utför 

undersökningen och preciserar vårt syfte och frågeställning. I informationsbrevet 

framgår även information om hur vi genomför intervjuerna och att data enbart kommer 

användas till detta examensarbete och kommer raderas efter avslutad kurs, att vårt 
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färdiga arbete kommer presenteras på examination på Högskolan i Gävle och att 

publicering sker för allmänheten. I informationsbrevet noterades också att data ska 

samlas in och bearbetas enligt GDPR (General Data Protection Regulation) och att vi 

förhåller oss till vetenskapsrådets forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2017). 

Det framgår att de som deltar har rätt att avbryta utan att delge anledning och att 

deltagande är helt frivilligt.  

Första kontakten togs personligen vid förskolan där den utvalda förskolläraren 

blev tillfrågad att delta i vår studie som syftar till att undersöka hur förskollärare 

resonerar kring användningen av digitala verktyg i förskolans verksamhet. Vi 

informerade om att vi förhåller oss till Vetenskapsrådets (2017) forskningsetik både 

muntligt, vid första kontakten och skriftligt, i informationsbrev (bilaga 1) som delades 

ut till de berörda. Vi informerade förskollärarna om vad deras deltagande innebär, att 

deras deltagande är frivilligt och att de kan avbryta sitt deltagande när som helst fram 

tills publicering utan att behöva ange orsak och att de då inte inkluderas i studien mer. 

Vi har informerat om att deras medverkan kommer vara helt anonymt och att inga namn 

på vare sig dem eller förskolorna kommer antecknas och för att möjliggöra anonymitet i 

data har vi slumpmässigt tilldelat varje respondents data en siffra 1–5. Liksom att allt 

material vi samlar in enbart kommer användas i denna studie och raderas när kursen är 

avslutad. I denna information som de tillfrågade har fått muntligt och skriftligt framgår 

också att vi önskar ljudinspela intervjuerna om de godkänner och att ingen obehörig 

kommer få tillgång till det samt att det kommer raderas så fort kursen är 

avslutad. Samtyckesblankett användes inte då alla respondenter blev avidentifierade.  

Vid första kontakten bokades intervjuerna in efter att de sagt ja till att medverka 

och de fick intervjuguiden (bilaga 2), då detta efterfrågats. Vid bestämd dag och tid 

träffades vi med förskollärarna igen för intervju. Fyra av fem intervjuer skedde på 

respondenternas arbetsplats. Detta för att respondentens miljö ska kännas trygg och vara 

i en lugn miljö (Stukát, 2011). En av respondenterna valde själv att inte göra intervjun 

på en vardag av personliga skäl och därav skedde den intervjun på ett café, något Stukát 

(2011) anser respondenten bör få välja. Alla intervjuer valdes att genomföras en mot en 

där vi valde bort att intervjua tillsammans för att inte riskera att respondenten upplever 

något underläge ensam (Stukát, 2011). Innan intervjuerna startade har även 

respondenterna fått en muntlig genomgång av deras rättigheter som vi skrivit i 

informationsbrevet för att säkerställa att de förstått dem. Intervjuerna har spelats in i de 
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fall respondenten godkänt detta och anteckningar har förts i de fall respondenten önskat 

att inte ljudinspelning sker.  

 

5.4. Bearbetning av data 

Nedan följer de fyra steg som beskriver hur den insamlade data bearbetades efter att 

intervjuerna var genomförda.  

Steg 1. Efter varje intervju gjordes en transkribering av det ljudinspelade 

materialet och anteckningar renskrevs. Inga namn på respondenterna eller förskolorna 

framgår för att försäkra respondenterna anonymitet i undersökningen utifrån 

Vetenskapsrådets (2017) forskningsetiska principer. All transkribering skrevs sedan in i 

ett dokument på dator. Materialet, såväl transkribering som ljudupptagning, sparades på 

enheter som endast vi som genomförde studien har tillgång till. Intervjusvaren 

sorterades fråga för fråga och varje respondents svar särskildes genom kodning med en 

siffra för varje respondent.  

Steg 2. När alla intervjusvar skrivits in i dokumentet påbörjades analysen. Vi 

fördjupade oss var för sig, oberoende av varandra i alla intervjusvar genom att läsa det 

otaliga gånger, för att höja trovärdigheten på studiens resultat och minska feltolkningar 

av svaren (Stukát, 2011). Vi färgmarkerade var för sig olika begrepp och svar med 

hänsyn till studiens syfte och frågeställning. En tematisk analys valdes med tanke på att 

vi studerar olika människors svar på samma frågor för att jämföra hur deras resonemang 

hänger samman eller skiljer sig åt (Löfgren, 2014). Genom färgkodningar urskilde vi 

olika teman som strukturerar upp innehållet i intervjusvaren, framförallt valdes sådant 

som återkom i intervjuerna (Franzén, 2014; Kvale och Brinkmann, 2009). Dessa 

sammanställdes också utifrån begreppen från det sociokulturella perspektivet som valts 

ut, genom att ha framme korta enkla beskrivningar av begreppen kunde dessa användas 

på ett enkelt sätt i analysen.   

Steg 3. När vi sammanställt färgkoderna skickades våra förslag på tema till 

varandra för jämförelse. Då väldigt snarlika teman valts sammanställdes dessa till en 

gemensam tematisering. Färgkodningen sammanställdes till fyra kategorier.   

Steg 4. Därefter sammanställdes resultatet utifrån respondenternas svar i följande 

rubriker: Surfplattan kan användas på olika sätt, Surfplattan- ett verktyg och 

komplement i förskolan, Förskollärarens digitala kompetens och Förskollärarens roll 
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när surfplattan används. I sammanställningen hämtades olika bevis i form av citat för 

att styrka vad som omnämns (Kihlström, 2007).  
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6. Resultat 

I detta avsnitt presenteras resultat från undersökningen i fyra kategorier. Den första 

kategorin är Surfplattan kan användas på olika sätt och presenterar förskollärarnas 

tankar om varför och hur surfplattan ska användas i förskolans verksamhet. Den andra 

kategorin är surfplattan- ett verktyg och komplement i förskolan där förskollärarnas 

resonemang kring surfplattans funktion presenteras. Den tredje kategorin är 

förskollärarens digitala kompetens, här beskrivs förskollärarnas åsikter kring varför 

digital kompetens är viktig i förskolan. Den sista kategorin Förskollärarens roll när 

surfplattan används presenterar förskollärarnas förklaringar till varför förskollärarens 

närvaro är viktig vad gäller barns användning av surfplattan samt förskollärarnas 

resonemang om varför de anser det som viktigt att våga låta barnen använda surfplattan 

själv. När vi har analyserat vårt material har vi utgått ifrån ett sociokulturellt perspektiv 

och beskrivit hur lärande och utveckling sker genom att använda materiella resurser som 

artefakter och genom mediering i sociala sammanhang där lärande och utveckling sker 

genom appropriering och den proximala utvecklingszonen.  

 

6.1. Surfplattan kan användas på olika sätt 

Alla våra respondenter har i intervjuerna vid flera tillfällen återkommit till att syftet är 

viktigt när det kommer till att använda surfplattan i verksamheten. En respondent är 

positiv till användning av surfplattan om det finns ett syfte: “Jag använder gärna 

surfplattan i verksamheten när jag eller vi är på det klara med syftet, alltså tanken 

bakom” (Förskollärare 2, personlig kommunikation 15 oktober 2019). En annan 

respondent menar på att man bör veta vad man vill uppnå med att använda surfplattan i 

ett visst sammanhang och att man inte bör använda den “om man inte riktigt vet varför” 

(Förskollärare 2, personlig kommunikation, 15 oktober 2019). En annan respondent 

anser att det är befogat att använda surfplattan om det finns ett lärande syfte och den 

lämpar sig som verktyg för aktiviteten. Liknande säger en av respondenterna om att 

syftet med att använda surfplattan är viktigt; 

Alltså det är väl beroende på din tanke, syftet alltså. Varför och till vad ska den 

användas? Har du en god tanke så varför inte, men bara för att tycker jag inte den 

ska användas. …. Den ska användas på ett pedagogiskt och utvecklande sätt 

(Förskollärare 1, personlig kommunikation, 13 oktober 2019).   
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Att använda surfplattan för dokumentation är något alla respondenter talar gott för, det 

ser surfplattans funktioner som mycket hjälpsamma i dokumentationsarbetet där den 

även förenklar och möjliggör det för barnen att deltaga. Vid användning av surfplattan 

för att dokumentera menar respondenterna att det är ett tydligt syfte som återkopplas 

med läroplanen och att detta kan leda till lärande och utveckling på flera sätt i olika 

steg. Dels i dokumenteringen, dels i sammanställningen dels i reflektion kring 

dokumentationen tillsammans med barnen. I läroplanen uttrycks det att barnen ska få 

möjlighet att reflektera kring ock beskriva sin omvärld samt att barnen lär sig genom 

bland annat reflektion och samtal (Skolverket, 2018). 

Flera av respondenterna har i intervjuerna nämnt att de inte anser att surfplattan 

ska användas till tidsfördriv och barnpassning. De anser att surfplattan ska användas på 

ett sätt så att det leder till utveckling för barnen. I detta sammanhang har dock en av 

respondenterna tagit upp att även när ett barn sitter med surfplattan i soffan kan det 

finnas ett syfte med det. Syftet är då kanske inte kopplat till utvecklande och lärande 

utan mer till omsorg, då barnet kanske fått surfplattan i soffan för att få en paus från allt 

runt omkring i förskolan och lite lugn och ro. Respondenten menar att en del barn kan 

behöva en paus och koppla av, ”surfplattan kan vara ett verktyg till avkoppling för de 

som behöver det” (Förskollärare 5, personlig kommunikation, 17 oktober 2019). Samma 

respondent tar också upp aspekten om ett barn sitter i soffan och spelar på en surfplatta 

ensam eller om ett barn sitter och målar med tuschpennor “...hej vilt och bara kluddar 

utan någon tanke bakom” (Förskollärare 5, personlig kommunikation, 17 oktober 2019) 

och menar att hen anser det mer befogat att kladda med tuschpennor än att spela 

surfplatta. En annan respondent menar också att bara lära sig manövrera surfplattan är 

lärande och utveckling för det enskilda barnet och att beroende på ålder och erfarenhet 

blir olika syften olika viktiga.  

 

6.2. Surfplattan – ett verktyg och komplement i förskolan 

Samtliga respondenter anser surfplattan är ett bra verktyg i verksamheten och förklarar 

surfplattan som ett komplement där det finns möjligheter till variation i undervisningen. 

En respondent ser surfplattan som ett verktyg för att kunna använda andra verktyg, som 

till exempel web-ägg och en projektor. En annan respondent förklarar hur de använder 

surfplattan som ett komplement till lek. Hon tar barnens lek med bilar där barnen vill 

köra med stora rattar som ett exempel och menar att det går att projicera upp detta med 
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hjälp av surfplattan och på så vis hjälpa barnen hålla fast i deras lek och intresse längre 

och vidareutveckla leken.  

Hon nämner också att surfplattan kan fungera som ett komplement för att stödja 

barns språkutveckling framförallt för barn med ett annat modersmål än svenska men 

poängterar att det även fungerar för att introducera engelska. Hon berättar om appar där 

man kan få böcker uppläst på olika språk, vilket gör det möjligt för barn att höra boken 

på sitt modersmål.  

Flera av respondenterna menar att surfplattan ger barn möjlighet att välja mellan en 

fysisk aktivitet eller att göra samma aktivitet digitalt på surfplattan. Respondenterna 

nämner flera aktiviteter som går att göra både analogt och digitalt, till exempel lägga 

pussel, spela memory, måla och skriva, för att nämna några. De anser det positivt att 

kunna variera och erbjuda andra tillvägagångssätt för att kunna underlätta barns olika 

inlärningsformer, “lärandet blir inte heller så enformigt…” (Förskollärare 4, personlig 

kommunikation 16 oktober 2019). Hon tar skrivträning som exempel och säger;  

Du behöver inte bara göra det på papper, du kan också göra det på surfplattan 

….  För vissa barn kan det vara enklare att använda medel som en surfplatta …. 

vissa barn kanske lär sig bättre av det ena sättet än det andra, Vi är ju inte lika. Och 

då är det bra att ha lite olika sorters verktyg för att se vad som passar bäst. 

(Förskollärare 4, personlig kommunikation, 16 oktober 2019).   

En respondent förklarar också att apparna som barnen använder motiverar barnen 

genom att bekräfta lärandet och utvecklingen som sker under användningen av 

surfplattan. Flera respondenter förklarar också att det stora utbudet av appar som finns 

möjliggör fördelaktigt olika spännande funktioner inom olika ämnesområden och 

möjliggör en varierad mångsidig undervisning med hjälp av surfplattan. En av 

respondenterna använder lärandet av det engelska språket som ett exempel. Det finns 

appar på engelska samt digitala böcker på flera språk. Hon berättar att barn på 1,5 år 

använder engelska ord i en mycket mer utsträckning nu än för några år sedan. En av 

respondenterna säger också “Det är ju en stor informationsbas där man enkelt kan ta 

fram information av olika saker både i bild och text …. används den som en 

informationsbas finns massor med lärande och utveckling för barnen att ta med sig” 

(Förskollärare 2, personlig kommunikation 15 oktober 2019).  

Samtliga respondenter använder surfplattan till dokumentation och anser att det är 

ett bra, enkelt, portabelt verktyg som stödjer och förenklar dokumentation på flera sätt. 

En respondent förklarade sin uppfattning om att använda surfplattan till dokumentation; 
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All dokumentation görs med hjälp av surfplattan, den är enkel, snabb och går att ta 

med vart som och tar ingen plats eller hur man ska säga, jag kan lätt sitta med 

barnen på golvet och greja med dokumentation på surfplattan i stunden barnen gör 

något då den inte tar upp plats eller finns på fast plats. Bild, foto och text är enkelt 

att kombinera och det är även enkelt att printa ut. Jag behöver inte gå iväg för att 

göra dokumentation vilket jag ser fördelaktigt. (Förskollärare 3, personlig 

kommunikation, 17 oktober 2019). 

Övriga respondenter har också tagit upp liknande uppfattningar om att använda 

surfplattan i dokumentation. Dels ser de fördelar med att surfplattan innehåller så många 

olika saker så att man inte behöver flera olika enheter, dels att det går att kombinera 

dess funktioner på ett enkelt sätt som till exempel att först fotografera, använda flera 

foton samtidigt, lägga till text och även skriva ut. Dels att surfplattan är portabel och 

smidig vilket gör det möjligt att ha med den även i skogen. En av respondenterna sa, 

“Surfplattan är enkel att använda och enkel att bära med vilket är bra förutsättningar för 

användning vid dokumentation för de sker ju lite när och hur som. Det är enkelt att 

kombinera foto, bild och text” (Förskollärare 1, personlig kommunikation, 13 oktober 

2019). Dels möjliggör surfplattan användning i barngruppen och tillsammans med 

barnen och att man inte behöver gå iväg.  En av respondenterna uttryckte det så här, 

“Den är enkel och även barnen kan bli delaktiga i dokumentationen när surfplattan 

används” (Förskollärare 2, personlig kommunikation, 15 oktober 2019). 

 

6.3. Förskollärarens digitala kompetens 

Respondenterna framhäver vikten av förskollärarens digitala kompetens för att 

surfplattan ska användas pedagogiskt i verksamheten där utveckling och lärande sker. 

För att kunna göra detta menar de att de måste ha en viss kompetens för att det inte ska 

bli en räddning vid stressiga situationer. En av respondenterna sa så här; 

Kompetensen tycker jag är jätteviktig. …. Det blir ”sätt dig i soffan och ta en 

surfplatta” när det blir stimmigt på avdelningen för att få lugn och ro. …. Det blir 

mer barnvakt i användandet … när personalen inte har rätt kompetens 

(Förskollärare 5, personlig kommunikation, 17 oktober 2019).   

Respondenterna menar att förskolläraren måste veta vad surfplattan passar till och inte 

och vad den fungerar till och inte. Flera respondenter menar att förskollärarens 

okunskap kan medföra att surfplattan inte används på ett utvecklande och lärande sätt. 

Utmaningar som respondenterna har nämnt är att surfplattan används till att bara spela 

på om inte personalen på avdelningen har tillräcklig med kunskap. Flera respondenter 

uttrycker också att osäkerhet i att använda surfplattan med barn medför att den inte 
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används tillsammans med barn. En av respondenterna svarade att förskolläraren måste 

kunna verktyget, “Precis som hur en hammare funkar så måste vi också förklara hur 

surfplattan fungerar” (Förskollärare 4, personlig kommunikation, 16 oktober 2019).  

Att vi, förskollärarna, “sätter käppar i hjulet” svarade en respondent och förklarar 

att förskolläraren ser till att hjulet snurrar och risken är att hjulet slutar snurra om hen 

inte har kompetensen och ingen vill ha ett hjul som inte snurrar, vilket kan leda till att 

surfplattan inte används på grund av okunskap hos förskolläraren. Risken att misslyckas 

och visa sina svagheter kan vara ett hinder för att våga prova använda surfplattan. 

Samma respondent menar även att “...bara vi har intresset att använda och utforska den” 

så kan man få kunskap eller kompetens under användningen, som en medupptäckare. 

Medupptäckare har dock en annan förskollärare nämnt och uttryckt att “men i den rollen 

känner jag mig väldigt osäker att använda surfplattan tillsammans med barnen” 

(Förskollärare 1, personlig kommunikation, 13 oktober 2019). Samma respondent 

föredrar att först lära sig själv vad som kan göras på surfplattan för att kunna visa 

barnen i verksamheten hur den kan användas.  

 

6.4. Förskollärarens roll när surfplattan används 

Alla respondenter anser att förskolläraren har flera roller när man använder surfplattan i 

verksamheten och att närvaro är viktigt under användning av surfplattan. De anser att 

förskolläraren har ett ansvar över vad som görs och för vilka appar som erbjuds, att 

förskolläraren både behöver låta barnen få testa själva och finnas till hands för att 

justera svårighetsgrad efter kunskap och erfarenhet, visa dem möjligheter, ställa frågor, 

stödja, hjälpa, bekräfta, förklara och öppna upp för social interaktion. De nämner också 

att förskolläraren bör erbjuda barnen deltaga i dokumentationen då surfplattan faktiskt 

möjliggör detta.  

En utav dessa respondenter förklarar att förskolläraren kan vara en vägvisare 

eller en medupptäckare. Samtidigt måste man låta barnen själva få utforska och 

manövrera då hon anser att det är så de lär sig. Att låta barnen testa och prova 

surfplattan själv är något som anses viktigt utifrån en annan synvinkel också. Att visa 

barnen att de har förskollärarens förtroende menar flera respondenter att barnen stärks 

av. En annan respondent menar att man kan kombinera detta “Att bara vara med barnen 

och låta dem testa och få ro till att testa” (Förskollärare 3, personlig kommunikation, 17 

oktober 2019). Hon förklarar att genom att vara med kan hon hjälpa till, visa, ge 
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uppmaningar och förslag till vad de kan göra. Hon menar också att det är en stor del av 

förskollärarens roll att ha kunskap kring vad som kan göras och hur för att kunna ge 

surfplattan ett samband i verksamheten och även för att visa barnen olika möjligheter 

eller utmana dem ett steg längre. En av respondenterna menar också att man som 

förskollärare inte ska vara rädd för att testa själv. Hon förklarar det med att om man 

rädd för verktyget kan det bli svårt att låta barnen lära och utvecklas genom surfplattan, 

att man hämmar barnens utveckling och utforskande utifrån sin egen rädsla och 

okunskap.  

Vet vi inte hur det fungerar, vad man ska göra eller varför man ska göra, då vet ju 

inte heller barnet vad eller hur hen ska göra det. Då kan man inte som förskollärare 

berätta för barnet hur vi ska göra detta. Så vår kunskap i att kunna detta är ju viktigt 

…. jag vågar prova och då blir det inte svårt att låta barnen prova. (Förskollärare 4, 

personlig kommunikation, 16 oktober 2019). 

Ansvar för vilka appar som erbjuds är en del av förskollärarens roll enligt flera 

respondenter för att det i förskolan ska handla om att använda surfplattan i lärande och 

utvecklande sammanhang genom pedagogiska appar. Hon förklarar att många barn 

säger att de använder appar utan pedagogiskt syfte eller utan fokus på det. Hur man som 

pedagog anser en app som pedagogisk kan dock se olika ut. I det sammanhanget menar 

en annan respondent att förskolläraren kan vara viktigt för att uppmärksamma just det 

pedagogiska innehållet eller ställa en fråga som får barnet att reflektera över något 

specifikt.  

Viktigt med närvaro vid användning av surfplattan i förskolan är som redan nämnt 

något alla respondenter uttryckt i intervjuerna. De tar upp att surfplattan i förskolan ska 

användas på ett pedagogiskt och utvecklande sätt och inte som en barnvakt, där de ser 

sin närvaro som viktig. Utan förskollärarens närvaro menar en av respondenterna att  

barnen testar sig fram tills de lyckas; 

Att barnen själva grejar med surfplattan tror jag inte stödjer deras utveckling 

speciellt mycket förutom att de lär sig manövrera surfplattan och kanske skapar 

självförtroende när de lyckas …. Oftast är inte barn så rädda för att göra fel som en 

själv utan de testar och ser vad som händer och lär sig manövrera den på så vis 

(Förskollärare 1, personlig kommunikation, 13 oktober 2019). 

En respondent säger att det finns en risk att fokus hamnar på att vinna spelet eller kolla 

filmen utan att reflektera kring det pedagogiska innehållet. Detta tar även en annan 

respondent upp som säger “om barnen får sitta själva då blir det mer detta att jag låter 

de gå in i sin värld lite, få slappna av och vila lite. Då ser jag det mer som lugnande och 
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återhämtande än det pedagogiska lärandet” (Förskollärare 5, personlig kommunikation, 

17 oktober 2019). En annan respondent menar att barn inte behöver använda surfplattan 

om inte det finns ett pedagogiskt innehåll eller ett syfte bakom användningen då det är 

förskollärarens ansvar att erbjuda barnen detta: “Om det finns risk att ansvaret för 

användandet hamnar på barnen tycker jag inte den ska användas, för de är fortfarande 

mitt ansvar (Förskollärare 2, personlig kommunikation, 15 oktober 2019).  

Det finns olika sätt att se sig själv som närvarande dock. En av respondenterna ser 

sin närvaro viktig fast hon menar att den kan ske från ett litet avstånd, hon uttrycker det 

“jag gillar inte att stå som en hök över barnen utan jag gillar att släppa de lite på håll” 

(Förskollärare 2, personlig kommunikation, 15 oktober 2019). Här poängterar hon också 

att hon inte går iväg utan befinner sig precis i närheten efter att hon har satt på 

surfplattan så att hon vet vad de gör men samtidigt visar barnen att de har förtroende av 

henne att klara sig själva, hon förklarar också att det beror på barnens ålder. En annan 

respondent menar mer att hennes närvaro innebär att vara en vägvisare. Hon anser att 

barnen inte bör använda surfplattan själva i förskolan där hon menar att hennes närvaro 

är central när de kommer till att “leda in barnen på de innehåll jag vill ska 

uppmärksammas” (Förskollärare 1, personlig kommunikation, 13 oktober 2019). Dessa 

samtal som förskolläraren leder in barnen på menar hon fastställer att hennes närvaro är 

viktig för utan hennes frågor eller stöttning menar hon att barnen inte kommer ett steg 

vidare. Detta är något som flera av respondenterna tar upp som en viktig del, samtalen 

som kan uppstå när de är närvarande. En respondent menar att det är i dessa samtal som, 

kan handla om vad som helst, barnen lär och utvecklas vilket inte blir desamma om 

förskolläraren inte är närvarande. Likaså kan fokus riktas åt olika håll i samtal med en 

närvarande förskollärare vilket en respondent tar upp och tillägger att hennes närvaro 

också kan vara viktig för att skapa sociala sammanhang och ge bekräftelse. Dessutom 

tar en av respondenterna upp sin närvaro som ytterst viktig när det kommer till att lära 

barnen källkritik, något hon menar att de inte kommer lära sig på egen hand.  

Sammanfattningsvis visar respondenterna en positiv attityd till användning av 

surfplatta i förskolans verksamhet. Surfplattan anses som ett kompletterande verktyg 

som underlättar dokumentation, både för förskollärarna och för barnen. 

Dokumentationen underlättas genom att surfplattan är lätt tillgängligt samt att det går 

snabbt att dokumentera jämfört med då man använde sig av kamera och var tvungen att 

gå iväg för att skriva ut bilderna. Samtliga respondenter menar att digital kompetens 
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bland förskollärare är viktigt för att surfplattan ska användas på rätt sätt så att syftet 

bakom användningen leder till utveckling och lärande. De menar också att 

förskollärarens närvaro är viktig så att surfplattan används på ett pedagogiskt och 

utvecklande sätt. 
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7. Diskussion 

I följande avsnitt diskuteras studiens metod som valts för att söka svar på syftet med 

hjälp av frågeställningen. Sedan diskuteras resultatet utifrån syfte och frågeställning 

med koppling till tidigare forskning, litteratur och den valda teorin, följt av en slutsats. 

Avslutningsvis ges förslag på fortsatt forskning som anses intressant kring surfplattan i 

förskolans verksamhet. 

 

7.1. Metoddiskussion 

Utifrån studiens syfte valdes att genomföra intervjuer i undersökningen. Intervjuer anses 

ha hjälpt oss besvara studiens frågeställning och vi förmodar att inte någon annan metod 

skulle lämpa sig bättre med tanke på att studien söker resonemang vilket är svårt att 

utläsa från till exempel enkäter eller observationer. Vi valde att inte ställa följdfrågor, 

utan enbart hålla oss till intervjuguiden, men om vi hade gjort det hade resultatet 

troligtvis sett annorlunda ut med tanke på att det skulle öppna upp för nya aspekter i 

respondenternas resonemang.  

Vi intervjuade endast fem förskollärare och därav anses resultatet inte 

generaliserbart eftersom statistiska termer är svåra att uppnå ur en sådan liten skala. 

Studiens resultat bör istället ses relaterbar för andra grupper att jämföra egna situationer 

med (Stukát, 2011). Antalet respondenter kunde varit större för att få större trovärdighet 

och generaliserbarhet. Tidsaspekten för denna studie har begränsat oss och bearbetning 

av ljudinspelade intervjuer är tidskrävande, vilket medförde färre intervjuer än önskat 

(a.a.). Med fler respondenter skulle fler likheter och skillnader kunna synliggöras i 

resultatet och studiens validitet därmed öka (a.a.). Ett slumpmässigt urval hade kunnat 

generera i ett annorlunda resultat, då det slumpmässiga urvalet ses mindre vinklad 

(Bryman, 2011). I och med tillgänglighetsurval bör här även hänsyn tas till hur pass 

ärliga respondenterna varit, vilket aldrig går att vara säker på och därmed anses studiens 

trovärdighet relativt låg (Stukát, 2011).  

Om en testintervju, en så kallad pilotintervju (Löfgren, 2014), hade genomförts 

tror vi att frågorna i intervjuguiden hade varit bättre utformade och nyanserade vilket 

hade minskat upprepningar då en del av frågornas innebörd ansetts snarlika. Dock 

förmodar vi att detta inte påverkat resultatet märkbart. Detta förmodas inte genererat i 

bristande resonemang utan snarare inneburit upprepningar och mer data som säger 

samma sak att bearbeta. Valet att göra en intervju på ett café anser vi inte heller 
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påverkat resultatet då det fanns en avskild lugn plats att sitta på. Att de fått frågorna i 

förväg ser vi ger högre reliabilitet då detta minskat feltolkning av frågor och att vara 

förberedd ger högre kvalité i intervjun (Stukát, 2011; Kvale och Brinkmann, 2009).  

 

7.2. Resultatdiskussion 

Studiens syfte var att undersöka hur några förskollärare resonerar kring användningen 

av surfplattan i förskolans verksamhet. Nedan diskuteras resultatet i fyra delar för att 

besvara undersökningens syfte med stöd från tidigare forskning som studien utgår ifrån. 

7.2.1. Surfplattan som hjälpmedel 

Undersökningens resultat visar att surfplattan används som ett komplement på olika 

sätt. Första sättet är att använda surfplattan som ett komplement till lek genom 

projicering. Det andra sättet är att surfplattan kan stödja barns språkutveckling genom e-

böcker, framförallt för barn med ett annat modersmål än svenska samt ett sätt att 

introducera engelska. Det tredje sättet är att surfplattan används som ett komplement till 

den fysiska leken/aktiviteten som till exempel lägga pussel, spela memory, måla och 

skriva. Det fjärde sättet är att olika appar på surfplattan kan bekräfta lärande och 

utveckling genom respons på utförda uppgifter/aktiviteter. Det sista sättet är att 

surfplattan fungerar som ett komplement till dokumentation där surfplattan underlättar 

och stödjer dokumentationen. Masoumi (2015) menar att IKT kan ses som ett hot mot 

traditionella och “äkta” lekfulla inlärningsaktiviteter. Alla fem exempel visar hur 

respondenterna använder surfplattan på sätt som leder till utveckling och lärande, vilket 

stöds av Lindahl och Folkesson (2012) som hävdar att det är gynnsamt för små barn att 

lära sig använda digitala verktyg då många program främjar barns utveckling och 

lärande. Ur ett sociokulturellt perspektiv kan surfplattan förstås som en artefakt som kan 

hjälpa barn och förskollärare att utveckla lärande (Säljö, 2014). Vi menar att barn kan 

utveckla sitt lärande genom olika artefakter och mediering, till exempel genom att 

använda den digitala pärlplattan för att peka med fingret för att ändra färg och skapa 

mönster och genom att använda fysisk pärlplatta för att skapa detta mönster sedan samt 

träna på finmotoriken. Samspelet mellan barnet och surfplattan kan, i detta exempel, 

leda till att barnet tillägnar sig ny kunskap med hjälp av surfplattan. 
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7.2.2. Genomtänkt användning av surfplattan 

Resultat visade att respondenterna tänker över de didaktiska frågorna när surfplattan ska 

användas samt när olika appar används. Nylander (2019) menar att surfplattan är det 

digitala verktyget som används mest i förskolans verksamhet. Tidigare forskning stödjer 

surfplattans användning och anser surfplattan som fördelaktigt i förskolans undervisning 

(Gällhagen & Wahlström, 2011; Olsson, 2013; Niemi, 2013). Under intervjuerna 

upplevde vi att respondenterna har ett medvetet tänk bakom användningen av 

surfplattan vad gäller syftet med användningen när de beskrev hur de 

arbetade. Surfplattan ses som en artefakt som är väldigt användbar i verksamheten dels 

för sina fantastiska tekniska funktioner dels för dess lätthanterbara manövrering dels då 

den är portabel.  

Alla respondenter menar att surfplattan underlättar arbetet med dokumentation 

samt att surfplattan ger möjligheter för barnen att deltaga i dokumentationen, vilket 

Nilsen (2014) stödjer då hennes undersökning betonar barnens delaktighet i 

dokumentation genom att barn själva fotograferar eller filmar det som ska 

dokumenteras. Vi upplevde att respondenterna uppskattar surfplattans tillgänglighet, 

vilket verkar underlätta dokumentationen och ger dem mer tid i barngrupp samtidigt 

som de kan arbeta med dokumentationen, både själva och tillsammans med barnen.  

Respondenterna anser att surfplattan inte ska användas som barnpassning där det 

inte finns ett pedagogiskt syfte bakom användningen. Dock visar resultatet att det kan 

finnas ett syfte kopplat till omsorg då barnet har möjlighet att få sitt behov av vila. 

Respondenterna menar att vissa barn, särskilt barn som kommer lämnas tidigt och 

hämtas sent i förskolan, har behov av en form för vila under dagen för att de ska klara 

av de långa dagarna vilket stöds av Masoumi (2015) då han menar att sådana icke-

pedagogiska aktiviteter kan skapa en “må bra” faktor. Under intervjuerna upplevde vi 

att respondenterna tar hänsyn till varje individs behov då det var vissa barn som fick 

använda surfplattan i lugn och ro för att få den vila de behöver under långa dagar medan 

andra barn med lika långa dagar klarar av att leka hela dagen utan någon vilotid.  

En respondent menar att barn som bara utforskar och manövrerar surfplattan 

också leder till lärande och utveckling, beroende på ålder och erfarenhet. Detta skulle 

inom det sociokulturella perspektivet beskrivas som mediering vilket vi påstår kan leda 

till att barn lär sig något och utvecklas. Enligt Gällhagen och Wahlström (2011) är det 

mycket fördelaktigt i förskolans verksamhet att de yngsta barnen kan använda och 
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manövrera surfplattan (Gällhagen & Wahlström, 2011; Hafvenstein, 2011). Däremot 

menar Nilsen (2014) att manövrering på surfplattan inte är en pedagogisk aktivitet i sig. 

Vi menar att de yngsta barnen drar fördel av att lära sig använda och manövrera 

surfplattan då vi anser detta som själva grunden att kunna utveckla förståelsen av hur 

man använder pekskärm.  

7.2.3. Digital kompetens behövs när surfplattan används i verksamheten 

Respondenterna menar att digital kompetens behövs för att surfplattan ska användas 

pedagogiskt där lärande och utveckling sker. Flera av respondenterna menar att 

okunskap kan föra till att surfplattan används på ett sätt som inte leder till lärande och 

utveckling och att osäkerhet kring digitala verktyg leder till att förskollärare inte 

använder surfplattan tillsammans med barnen. Detta resonemang bekräftas av forskning 

som visar att förskollärares osäkerhet kring digitala verktyg ofta leder till att digitala 

verktyg blir en form för lek och underhållning istället för lärande och utveckling 

(Forsling, 2011; Masoumi, 2015). En av respondenterna menar att man måste kunna 

hantera verktyget för att använda det på rätt sätt. Kjällander (2019) menar att integrering 

av digitala verktyg i förskolans undervisning förutsätter digital kompetens hos 

förskollärarna eftersom bristande kompetens kan bidra till att använda digitala verktyg 

på fel sätt. Detta innebär att förskollärarna måste vara förtrogen med att använda 

digitala verktyg, vilket respondenterna i undersökningen menar. Då forskning visar att 

bristande kompetens kan leda till att förskollärare använder digitala verktyg på fel sätt 

menar vi det är viktigt att utbildade förskollärare får möjlighet att utveckla sin digitala 

kompetens, både för att kunna följa den reviderade läroplanen (Skolverket, 2018) men 

också för att ge barnen den utbildningen som de har rätt till och behöver. 

En av respondenterna menar att så länge man har intresse att använda och utforska 

surfplattan så kan man utveckla sin kunskap och kompetens genom att använda 

surfplattan som en medupptäckare. Detta resonemang tycks ha ett samband med det 

Olsson (2013) förklarar om att vara medupptäckare tillsammans med barnen, vilket hon 

ser fördelar med. En förskollärare eller ett annat barn som är kunnig inom digitala 

verktyg kan hjälpa andra barn att tillägna sig, appropriera, kunskap genom aktiviteter 

tillsammans med andra människor i sociala situationer. I resultatet poängteras att 

användning av surfplatta i förskolan ska handla om lärande och 

utvecklingssammanhang där respondenterna ser sig själva som ytterst värdefulla för att 

ställa frågor, anpassa svårighetsgrad, förklara och visa. Här finns det också möjligheter 
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för att barn som inte är van vid digitala verktyg hamnar i en situation där målet för 

lärande är för högt för att klara av det själv. Med hjälp av en kunnig kompis eller en 

förskollärare kan detta barn hamna i den proximala utvecklingszonen, som inom det 

sociokulturella perspektivet förklaras med att barn kan tillägna sig kompetens med stöd 

eller i samarbete med andra människor i sociala situationer. En av respondenterna 

förklarar att barnen kan komma ett steg vidare i sitt lärande och utveckling genom 

frågor och stöttning från förskolläraren, vilket handlar om att gå från en zon till en 

annan i den sociokulturella teorin. På samma sätt uppger Olsson (2013) att en 

förskollärare som är intresserad och som inspireras av barnen vid aktivitet med 

surfplattan vill leda lärandet vidare, något som anses som värdefullt. Att förskollärarna 

är intresserade av att utveckla sin kompetens anser vi som viktigt för att upprätthålla bra 

kvalitet i förskolans verksamhet.   

7.2.4. Förskollärarens samspel med barnen vid användning av surfplattan 

Resultat visar att alla respondenterna menar att närvaro är viktigt under användning av 

surfplattan. En av respondenterna menar att förskolläraren kan vara en vägvisare för 

barnen samt låta barnen få möjlighet att testa och prova surfplattan själv. En annan 

respondent menar att hennes närvaro är central när det gäller att leda barnen in på 

innehåll som bör uppmärksammas och att barnen inte ska få använda surfplattan själv, 

för att appropriering ska kunna bli möjlig. Hennes resonemang är att samtal som uppstår 

under användning av surfplattan genom hennes frågor och stöttning leder till utveckling, 

att barnen når den proximala utvecklingszonen, något som flera av respondenterna i 

denna undersökning har tagit upp. Detta resonemang får stöd från Forsling (2011) då 

hon menar att barn inte ska sitta ensamma vid en dator och att förskollärare därför ska 

vara närvarande och samspela med barnen när de använder IKT. Dock menar Lindahl 

och Folkesson (2011) i sin studie att barn som fick bestämma själva när de använde 

digitala verktyg kände sig mer kompetenta och hade tro på sina egna förmågor, vilket 

kan stödja barns självkänsla genom att vissa program ger barnen konstruktiv 

återkoppling. Flera respondenter menar att förskolläraren ansvarar för vilka appar 

barnen erbjuds i förskolans verksamhet. Innan förskolläraren presenterar en app för 

barnen kan det vara bra att bekanta sig med appen på förhand, enligt Gällhagen och 

Wahlström (2011). Vidare beskrivs att en bra app vill ge utbildad förskolläraren 

pedagogiska tankar och idéer, vilket kan vara en bra tumregel. Vi menar att barn ska få 

möjlighet att använda surfplattan tillsammans med förskolläraren men också få utforska 
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den själv, beroende på ålder och vilka appar som används, både för att möjliggöra 

mediering och appropriering och för att barnen ska kunna nå den proximala 

utvecklingszonen. Vi anser det som viktigt att förskollärare är bekanta med alla appar på 

surfplattan och antingen öppnar eller visar den specifika appen som barnen ska använda 

om förskolläraren väljer att sitta och observera på avstånd. Dock är det viktigt att den 

gällande appen kan ge konstruktiv återkoppling till lärande och utveckling om inte 

förskolläraren har möjlighet att samtala och fråga under den tid som barnet använder 

surfplattan. 

 

7.3. Slutsats 

Utifrån studiens syfte att undersöka hur förskollärare resonerar kring användning av 

digitala verktyg i förskolans verksamhet har det i resultatet synliggjorts att de didaktiska 

frågorna är betydelsefulla när förskollärare använder surfplattan tillsammans med barn i 

förskolan. Utifrån intervjusvaren visar resultatet i denna undersökning en genomgående 

positiv inställning till användning av surfplattan i förskolans verksamhet. 

Respondenterna ser surfplattan som ett kompletterande verktyg, en artefakt som 

underlättar arbetet med dokumentation samt barns aktiviteter som leder till utveckling 

och lärande. Den didaktiska frågan Vad har i denna studie visats vara viktig när detta 

verktyg eller artefakt som det benämns i det sociokulturella perspektivet som studien 

utgår ifrån används. Surfplattan kan användas i många avseenden och utifrån studiens 

resultat bör förskolläraren veta vad syftet är med användningen, vad ska läras ut när 

surfplattan används i den specifika situationen. Det framkommer tydligt att alla 

respondenterna i undersökningen använder surfplattan till sin dokumentation i 

verksamheten. De uttrycker att okunskap kring digitala verktyg kan leda till att 

surfplattan inte används tillsammans med barnen vilket leder till att barnen inte ges 

förutsättningar att utveckla adekvat digital kompetens, vilket de ska utifrån läroplanen 

(Skolverket, 2018). För att använda surfplattan i förskolans verksamhet anser 

respondenterna att de behöver ha en viss kompetens för att inte riskera att det bara blir 

en räddning i intensiva situationer eller att den läggs undan och inte ens används. Här 

blir den didaktiska frågan Hur av särskild vikt, hur man kan använda surfplattan för 

utveckling och lärande i förskolan? Detta behöver förskolläraren utifrån studiens 

resultat ha en viss kompetens kring.  
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Respondenterna anser vidare att barn utvecklar sin digitala förmåga genom att få 

utforska surfplattan själv och att de tillsammans med barnen kan vara medupptäckare 

eller får rollen som en vägvisare och låta barnen appropriera kunskap. Detta handlar 

också om den didaktiska frågan Hur. Förskolläraren behöver veta hur de kan använda 

surfplattan i verksamheten. Studiens resultat visar även att det anses viktigt att 

förskolläraren är närvarande när barn använder surfplattan. Det handlar om att barn lär 

sig en viss sak genom mediering av artefakten men desto mer genom appropriering och 

för att vara i utvecklingszonen ses den sociala aspekten nödvändig. Respondenterna är 

noga med att det ska finnas ett syfte eller en tanke bakom användningen av surfplattan 

så inte den används på “fel sätt”. Syftet respondenterna tar upp handlar om den 

didaktiska frågan Varför, vilket utifrån denna studie är ytterst viktigt att tänka igenom 

innan surfplattan används i förskolan. Användning av surfplattan bör utgå från ett 

pedagogiskt innehåll men kan också kopplas till omsorg och barns behov av vila. Det 

anses också viktigt att använda surfplattan på ett medvetet sätt (Jäverbring, 2019; 

Skolverket, 2019c) precis som de fem förskollärarna i studien påpekar flertalet gånger 

under intervjuerna.  

 

7.4. Vidare forskning 

Samhället utvecklas och förändras ständigt. IKT utvecklas i takt med samhället, vilket 

betyder att det finns behov för forskning om IKT på grund av den stora framväxten i 

samhället, vilket påverkar förskolan och skolan. För vidare forskning vore det intressant 

att se hur den reviderade läroplanen har påverkat användningen av surfplattan i 

förskolan och för att se hur förskollärarnas sätt att arbeta med digitala verktyg har 

förändrats.  
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Bilagor 

Bilaga 1-Informationsbrev till förskollärare i förskolan. 

Vi, Alexandra Grigic och Lena Jörgensen, är studerande på Högskolan i Gävle. Vi har 

nu påbörjat den sista delen i vår utbildning som består av att skriva ett examensarbete i 

form av en vetenskaplig studie. 

 

Syftet med studien är att få en ökad kunskap om förskollärarnas resonemang kring 

användandet av surfplattor i förskolan. För att kunna genomföra denna studie har vi valt 

att använda oss av en intervjustudie för att synliggöra förskollärarnas resonemang kring 

vårt valda ämne. 

 

Intervjuerna kommer att ljudinspelas men vi kan även använda penna och papper om 

det finns något bekymmer om detta. All data kommer enbart behandlas av oss i detta 

arbete och efter avslutad kurs kommer all data raderas. Det färdiga arbetet kommer 

presenteras i en examination på Högskolan i Gävle och publikationen kommer finnas 

tillgänglig för allmänheten. Vi förhåller oss till vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer och kommer hålla alla informanter helt anonyma enligt allmänna 

dataskyddsförordningen (GDPR). Du kommer kunna avbryta ditt deltagande utan att 

berätta anledning fram tills publicering av examensarbetet.  

  

Dina svar är betydelsefulla för vår undersökning och därför är vi tacksamma om du vill 

för att du vill delta i denna undersökning. I enlighet med de etiska regler som gäller är 

deltagandet helt frivilligt och du som deltagare har rättigheten att intill den dag arbetet 

är publicerat när som helst välja att avbryta deltagandet. Insamlat material behandlas 

strikt konfidentiellt och kommer inte att finnas tillgängligt för annan forskning eller 

bearbetning dock kommer uppsatsen publiceras på en offentlig websida och vara 

tillgänglig för annan forskning. 

 

  

Vid frågor eller funderingar kan du kontakta oss via mail: 

  

Davoud Masoumi: Xxxx xxxx 

Alexandra Grigic: Xxxx xxxx 
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Lena Marie Jörgensen: Xxxx xxxx 

Bilaga 2. Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor 

ålder? 

kön? 

utbildning? 

Erfarenhet / antal år i förskolans verksamhet? 

Intervjufrågor 

1. Vilken erfarenhet har du av att använda surfplattan i förskolan? 

2. Hur ser du på användning av surfplattan i förskolans verksamhet? 

3. Varför ska/ska inte surfplattan användas i förskolan? 

4. Hur kan användning av surfplattan enrika/stödja barns utveckling? 

5. Hur kan användning av surfplattan främja barns utveckling? 

6. Hur kan pedagoger planera att använda surfplattan i förskolans verksamhet? 

7. Vad är förskollärarnas roll i användningen av surfplattan? 

8. Anser du din närvaro viktig när barn använder surfplattan? På vilket sätt? 

9. Hur kan användning av surfplattan främja sociala relationer i barngruppen? 

10. Hur kan användning av surfplattan i arbetet stödja dokumentation? 

11. Hur kan användning av surfplattan bidra med lärande och utveckling i förskolan? På 

vilket sätt? 

12. Vilka hinder respektive möjligheter ser du med användningen av surfplattan i 

verksamheten? 

13. Något annat att tillägga? 

 

 
 

 

 

mailto:lena-marie2011@outlook.com

