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ABSTRACT  

 

By: Jenna Turkulainen and Johannah Löfgren Nilsson. Autumn term of 2013. More than just a 

toy - a qualitative study about how tablets as a tool can support young childrens language 

development and social interaction . Teacher education. University College of Södertörn 

 

Supervisor: Linus Andersson  

 

The purpose with the examination is to examine a preschool head and three teachers experiences 

and opinions of whether the tablet can be used to support childrens linguistic development and 

social interactions in preschool. To answer the purpose we will use these questions of issue: 

 What is the purpose with tablets and how are they used in preschool activity? 

 What pros and cons do the teachers see with tablets? 

 How do the teachers resonate about the use of tablets to develop childrens language skill 

and social interactions? 

 What type of social interaction occurs when children use the tablet? 

We have used interviews and observations as our methods. We interviewed three teachers and 

one preschool head in the capital city of Sweden. They all have a positive attitude towards the use 

of tablets in preschool. The observations was performed on the same preschools where the 

interviews took place, there were five observations in total. 

We can establish from the study that the tablet supports cooperation when multiple children 

actively participate in an activity and when a teacher is present and supportive the language is 

further promoted. The theories that are processed in the exam are the sociocultural theory and the 

multimodal perspective for learning. They are relevant and useful to answer the exams purpose 

and questions at issue. With the out-set that teaching is a communicative act we choose these two 

theories. 

Keywords: tablet, computer, preschool, language development, social interaction. 

Nyckelord: surfplatta, dator, förskola, språkutveckling, socialt samspel. 
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FÖRORD 

Vi vill först och främst tacka våra informanter för deras deltagande i studien. Det har varit oerhört 

betydelsefullt för oss att de har tagit sig tid och visat intresse samt engagemang för uppsatsen. 

Deras erfarenheter och kunskaper om surfplattan och hur verktyget kan användas i förskolans 

verksamhet har varit av stor betydelse för arbetets genomförande. Vi kommer ta med oss 

kunskaperna i vår kommande yrkesroll som förskole- och grundskolelärare.  

Vi vill även tacka varandra för ett gott samarbete under arbetets gång. I medgång och motgång 

har vi stöttat varandra.   

Slutligen vill vi rikta ett tack till vår handledare Linus Andersson, för hans kloka ord och 

vägledning under processen.  

 

Stockholm, november 2013 

Jenna Turkulainen  

Johannah Löfgren Nilsson  
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1. INLEDNING  

Det är ingen tvekan om att dagens barn föds in ett samhälle där digitala verktyg blir alltmer 

självklara. Forskning om barn och deras medieanvändning visar att genomsnittsåldern för debut 

av digitala verktyg, med internetanvändning, ligger vid 3-4 års ålder (Findahl 2012, s.43). Den 

nya tekniken förväntas stödja barnens lärande och tillgängligheten av teknologin bidrar därför till 

nya krav vad gäller kunskapsförmedlingen inom förskola och skola (Alexandersson, Linderoth & 

Lindö 2001, s.7). Lärandet och informations- och kommunikationsteknologin (IKT) går hand i 

hand när digitala verktyg används och är numera mer eller mindre involverat i förskola och skola.  

Genom att ha digitala verktyg i förskola och skola genereras ytterligare möjligheter till lärande 

anser många forskare. Redan i förskolan får barnen interagera med digitala verktyg på olika sätt, 

däribland surfplattan. Att lärandet förmedlas genom olika digitala verktyg är ett relativt nytt 

fenomen som kan hota det traditionella lärandet som innebär läsning i böcker och skrivande med 

papper och penna. Alexandersson, Linderoth och Lindö nämner att det diskuteras allmänt om 

huruvida informations- och kommunikationsteknologin (IKT) är ett effektivare och bättre sätt att 

lära igenom (2001, s.7).  

För att lärandet med digitala verktyg ska vara av god kvalité är utformandet och syftet med 

kunskapsförmedlingen viktig (Alexandersson, Linderoth & Lindö 2001, s.8). Enligt vår 

uppfattning är det inte fråga om digitala verktyg ska användas i förskola och skola utan snarare 

hur och varför teknologin ska användas. Surfplattan blir ett pedagogiskt verktyg då den tillämpas 

med syfte och mening. Lärandet med IKT och de digitala verktygen är ett relativt nytt fenomen i 

såväl förskola som i skola och det finns delade meningar om det är en lämplig metod eller inte. 

”Det finns inga bevis för att surfplatta och dylikt stimulerar små barns intellektuella utveckling, 

men inte heller för att det är direkt skadligt” (Lagercrantz 2013, s.17). Det råder åsikter om 

huruvida surfplattan är en extra pedagog, en leksak eller ett pedagogiskt verktyg.  

Anledningen till vårt val av ämne har baserats på ett stort intresse för hur surfplattan kan 

användas i pedagogiska sammanhang. Vår erfarenhet och kunskap om surfplatta i förskola och 

skola är i förhållande till lärande relativt liten. Som blivande lärare inom förskola och skola anser 

vi att det är av stor betydelse att ha goda kunskaper inom ny forskning om barns lärande och 

utveckling. Vi har valt att undersöka surfplattans roll i förskolans verksamhet. Examensarbetet 

studerar därmed hur integrerad surfplattan är, hur och på grund av vilka anledningar de utvalda 
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förskolorna använder det digitala verktyget numera. Därigenom studeras surfplattans 

funktionalitet i förhållande till barnens språkutveckling samt om surfplattan fungerar som ett stöd 

för barns sociala samspel. Vi ska undersöka detta närmare med nyfikenhet och intresse i hopp om 

att ge andra fördjupade kunskaper om hur surfplattan kan användas som ett pedagogiskt verktyg.  

1.1 Bakgrund 

1.1.2 Lpfö 98 reviderad 2010  

I detta avsnitt redogörs för hur arbetet med surfplattan i verksamheten kan kopplas till målen och 

riktlinjerna i lpfö 98, reviderad 2010. Förskolans läroplan visar att modern teknologi har en given 

plats i verksamheten. Den reviderade läroplanen innebär utökade mål och ställer därmed högre 

krav på pedagogerna. Barnen ska utvecklas och lära sig i takt med samhällsutvecklingen. De 

utökade målen fokuserar bland annat på barns språkliga utveckling. Samtidigt har tekniken och 

naturvetenskapen fått ett större utrymme i och med den reviderade läroplanen för förskolan. Detta 

ställer därmed tydligare krav på ett strukturerat arbete kring dessa ämnen. Vid en aktivitet med 

surfplattan kan flera mål från läroplanen uppfyllas beroende på hur pedagogen arbetar med det 

digitala verktyget och vilket syfte pedagogen har med aktiviteten.  

 

I förskolan läggs grunden för det livslånga lärandet vilket är nödvändigt i ett samhälle som 

ständigt är i förändring. Det stora informationsflödet och den snabba förändringen är beroende av 

att barnen i förskolan får tillräckliga kunskaper för att kunna kommunicera, samarbeta och söka 

ny kunskap (2010, s. 5-7). För att ge barnen dessa kunskaper bör digitala verktyg och 

informationsteknologin inkluderas i förskolans verksamhet. Alla barn i förskolan ska få möjlighet 

att utforska hur enkel teknologi fungerar (2010, s.10).  

 

En viktig och central del i förskolans uppdrag är att stimulera samt stödja varje barns lärande och 

språkutveckling. Förskolan ska sträva mot att varje barn får utveckla ett nyanserat talspråk, 

ordförråd och begrepp. Barnen ska utveckla förmågorna att kunna leka med ord, berätta, uttrycka 

tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra. Ett annat mål är att barnen ska 

utveckla intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka 

och samtala om dessa (2010, s.10). I läroplanen står det att barn lär sig av varandra och i samspel 

med vuxna. Pedagogernas uppdrag är att ge barnen vägledning i lärandeprocessen. Genom att 
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varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följs upp och 

analyseras är det möjligt att utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas 

och lära i enlighet med läroplanens mål och intentioner.  

 

1.1.3 Begreppsförklaringar 

I kommande avsnitt redovisas och förklaras de begrepp som förekommer kontinuerligt i texten 

och som har betydelse för uppsatsens syfte och frågeställningar.   

Surfplatta  

År 2010 fick surfplattan sitt genombrott på konsumentmarknaden. Surfplattan är ett digitalt 

verktyg och fungerar som en pekdator. Genom att peka, trycka och dra fingret på displayen styrs 

surfplattans innehåll och funktioner. Det finns ett virtuellt tangentbord att använda. Storleken på 

skärmen varierar mellan 12-25 cm. Surfplattans popularitet beror på verktygets mångsidighet 

med många användbara och avancerade funktioner. Surfplattan kan även kopplas upp till internet 

via ett trådlöst nätverk. En annan sak som är till fördel för surfplattan är dess smidighet samt att 

den inte har några lösa delar. Däremot finns det tillbehör att köpa, såsom tangentbord, stativ och 

högtalare bland annat (NE, 2013/Surfplatta). 

iPad 

Surfplattan tillverkas i olika storlekar och modeller av olika företag. iPad är en surfplatta som 

tillverkas av företaget Apple Inc och lanserades för första gången år 2010. Idag finns det många 

utvecklade modeller av iPad, bland annat har kameran tillkommit och förbättrats (NE, 

2013/iPad). Anledningen till att vi väljer att definiera iPad är för att förskolorna som undersökts 

använder surfplattor tillverkade av företaget Apple Inc. 

Applikation (app) 

Begreppet applikation betyder tillämpningsprogram och kan förkortas app. Applikationen laddas 

ner framförallt via internet. Det finns både kostnads- och betalfria applikationer och priset 

varierar. Kostnaden ligger vanligtvis mellan 7-15 kronor (NE, 2013/Applikation).  

IT  

IT är en förkortning och står för informationsteknologi vilket innebär att datorer och 
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telekommunikation används för att lagra, bearbeta och överföra information. Informationen är 

digital (NE, 2013/IT).  

IKT 

IKT är en förkortning och står för informations- och kommunikationsteknologi. IKT är en del av 

IT som fokuserar på kommunikationen mellan människor via olika digitala verktyg (NE, 

2013/Datorstödd undervisning).  

1.1.4 Surfplattan i förskolan - ett omdiskuterat ämne  

I samhället råder det en debatt om huruvida surfplattan ska användas inom förskolan eller inte. 

Det finns vitt skilda åsikter om detta omtvistade ämne. Diskussion behandlar bland annat frågor 

om surfplattan är ett bättre sätt att lära igenom eller om surfplattan medför negativa effekter på 

barnens utveckling och lärande.  

 

Petersen som är doktorand vid Uppsala universitet har nyligen börjat forska om surfplattan i 

förskolan och kan fram tills nu se att den kan ge barn möjlighet till att uttrycka sig på fler sätt än 

endast verbalt. Därmed kan surfplattan fungera som en resurs för kommunikation i förskolan. 

Barn kommunicerar med varandra genom kroppsspråk, blickar och tal. Barnen visar och säger 

hur och vad som kan göras på surfplattan och hjälper därmed varandra. Barnen kommer i kontakt 

med färger, former, ljud, ljus, musik, rörelse och bild vilket i sin tur gör surfplattan till ett 

multimodalt verktyg för barns lärande. De olika funktionerna och resurserna gör surfplattan till 

ett mångsidigt och populärt verktyg (Leijon, 2013).  

Professor Grönlund belyser positiva aspekter för IT användning i pedagogiska sammanhang. 

Genom tekniken kan barn uttrycka sig på olika sätt och behöver i och med detta inte ha några 

skriftspråkliga färdigheter. Fokus flyttas från att forma läsbara versaler till att skapa sammanhang 

för det barnen egentligen vill ha sagt. Det är inte nödvändigt att vänta på de skriftspråkliga 

färdigheterna eftersom det finns flera olika sätt att uttrycka sig på. Tekniken gör det möjligt för 

alla barn att delta på sina villkor. Barnen har samma förutsättningar då det gäller utformningen av 

versaler (Harradine, 2013).  

I en artikel från Läkartidningen (2013) är barnläkaren Lagercrantz kritiskt till surfplattans 

användning och har åsikter om att den inte bör användas av barn under fyra år. Idag spenderar allt 
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fler barn tid framför skärmen och enligt Lagercrantz är en anledning till detta införande av 

teknologin i förskola och skola. Lagercrantz menar att övervikt, koncentrationsproblem, hämmad 

språkutveckling och asocialt beteende kan bli följderna av för mycket tid framför skärmen. 

Stillasittandet är ett faktum och tar tid från den naturliga leken som enligt Lagercrantz är viktig 

och bidrar till socialt samspel (Lagercrantz, 2013). 

Lagercrantz varnar för användandet av den nya tekniken i förskolan och framhäver tre argument. 

För det första hämmas koncentrationen, för det andra får barnen en felaktig uppfattning om 

naturen och för det tredje skapar surfplattan konsekvenser när den tar tid från den naturliga leken. 

Med det andra argumentet menar Lagercrantz att barnen behöver komma ut i naturen och 

upptäcka samt utforska objekten eller olika företeelser genom olika sinnen. Det är inte tillräckligt 

för barns lärande att endast studera en fjäril etc. utifrån surfplattans skärm. Gällhagen är 

skolutvecklare i Nacka kommun och debatterar emot argumenten och menar att de är överdrivna. 

Hon understryker att tekniken kan användas både smart och pedagogiskt. Allt hänger på hur 

teknologin används och hur pedagogerna skapar kreativitet i läroprocessen genom att se 

möjligheterna med surfplattan samt kunna förvalta detta i didaktiken (Pettersson Normark, 2012). 

I en artikel från Dagens nyheter (2012) talar Rosén och Linderoth emot surfplattan och menar att 

surfplattan på sikt skapar konsekvenser för barns läsning och lärande. Barnens språk blir allt 

fattigare när de spenderar tid framför skärmen vilket i sin tur påverkar ordförrådet negativt. Enligt 

Linderoth tar surfplattan tid från andra mer utvecklande aktiviteter och hävdar därmed att barnens 

kreativitet kommer att påverkas. Surfplattan riskerar att bli ett verktyg för barns rastlöshet 

konstaterar de båda (Olsson, 2012). 

Digitala verktyg såsom datorer, datorspel, mobiler, surfplattor och digitalkameror är självklara 

och vardagliga för dagens förskolebarn som växer upp i ett samhälle där tillgången till teknik och 

internet är bred. Samspel, kompetens och självständighet är tre områden som surfplattan bidrar 

till att främja enligt Hvit som är doktorand i pedagogik vid Högskolan för lärande och 

kommunikation. Genom att vara interaktiva med surfplattan skapas kreativitet hos barnen då 

surfplattan inte utgör hinder för leken utan snarare kompletterar den. Surfplattan kan användas i 

många olika sammanhang som t.ex. sagostunder, i leken, i dokumentation och på utflykten 

(Näslundh, 2010).  
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Hafvenstein är lärare och IT-pedagog och hävdar att surfplattan kan användas långt ner i åldrarna 

och att redan väldigt små barn lär sig massor genom att använda surfplattan. Surfplattans 

smidighet bidrar till att barn redan från ett år med enkelhet kan ha verktyget i famnen och 

navigera med fingret. Surfplattans funktion att förmedla innehållet via ljud, bild och text 

samtidigt bidrar till att barnen bland annat tillägnar sig språkliga färdigheter såsom nya begrepp. 

Hafvenstein framhäver att varje förskola borde ha en surfplatta, till fördelarna hör att den är 

lätthanterlig för barn och att det är ett verktyg som är interaktivt, lärande och socialt 

(Hafvenstein, 2011).  
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2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med examensarbetet är att undersöka hur surfplattan kan fungera som ett verktyg för att 

stödja barns språkutveckling och deras sociala samspel i förskolan. För att besvara syftet kommer 

vi att utgå ifrån följande frågeställningar:  

 Vad är syftet med surfplattan och hur används den i förskolans verksamhet?  

 Vilka för- och nackdelar ser pedagogerna med surfplattan?  

 Hur resonerar pedagogerna att barnens språk och sociala samspel kan utvecklas genom 

användandet av surfplattan? 

 Vilken typ av socialt samspel uppstår när barnen använder surfplattan? 
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3. TEORI 

I följande avsnitt presenteras de teorier som används i uppsatsen. Säljös tolkning av Vygotskijs 

sociokulturella teori och multimodalt perspektiv på lärande är två teorier som är relevanta och 

betydelsefulla inom det ämne som uppsatsen belyser. Teorierna och dess centrala begrepp hjälper 

till att urskilja olika företeelser och att bilda en sammanhängande förståelse för det uppsatsen 

fokuserar på. Tillsammans utgör teorierna en grund för uppsatsen. 

3.1 Sociokulturell teori 

Grundaren till den sociokulturella teorin är den ryske pedagogen och filosofen Lev Vygotskij 

1896 - 1934 (Smidt 2010, s.9). Den sociokulturella teorin bygger på Vygotskijs tankar om 

människans utveckling och lärande. Enligt teorin kan man inte bortse från att lära, det som är 

intressant att studera enligt teorin är vad människan lär sig i olika sammanhang. En av 

utgångspunkterna för teorin är att undersöka hur människan påverkas och formas av det samhälle 

individen lever i. Redan från födseln formas och utvecklas människan i sociala samspel med 

omgivningen. Omgivningens betydelse för barns lärande och utveckling är därmed avgörande. 

Det är tillsammans med andra som erfarenheter och kunskaper bildas. Det vardagliga samtalet 

som innefattar kommunikation och språkanvändning är således viktigt för 

kunskapsinhämtningen. Barn lär sig i sociala samspel att förstå hur världen fungerar och ska 

förstås. Därmed kan man säga att barn är beroende av de vuxna. Det som individen lär och 

utvecklar tillsammans med andra är språk, begrepp och tänkande. De tre utvecklingsområdena 

hänger ihop och är viktiga delar inom teorin (Säljö 2000, s.66ff).  

Vygotskij lanserade idén om att barns utveckling sker i samspel med deras omgivning. I en 

aktivitet där flera individer lär av och med varandra blir lärandet fullkomligt. Inom teorin ligger 

huvudfokus på att studera det sociala samspel som individer bidrar till att skapa och hur 

samspelet ter sig. Enligt det sociokulturella perspektivet är lärandet en kollektivprocess som 

utgörs av sociala sammanhang. Den sociala interaktionen förutsätter att barn är aktiva och 

språkliga deltagare. Det är i detta sampel som möjligheten att ta till sig nya kunskaper uppstår. 

När människan tar till sig kunskap och gör den till sin egen kunskap kallas det med ett 

sociokulturellt språkbruk att människan appropierar kunskap. Denna kunskap existerar först i 

samspelet mellan människor och blir senare en del av det egna tänkandet och handlandet. Den 

kunskap som etableras i samspelet lever människan på och kan senare omsätta kunskaperna i nya 
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kommunikativa sammanhang (Säljö 2000, s.9, 47). Lärandet sker alltså i interaktion mellan 

människor, genom socialisation med andra utvecklas språket och tänkandet hos individen (Smidt 

2010, s.45f).  

Den sociokulturella teorin tar hänsyn till historiska perioder och kulturella villkor. Beroende på 

när, var och hur människan lever ter sig handlandet och tänkandet olika. Människans 

förhållningssätt, agerande och lärande formas utifrån sociala, kulturella och historiska 

sammanhang. Människan formas såväl språkligt, intellektuellt som fysiskt utifrån den miljö som 

råder och vilka som deltar i samspelet (Säljö 2000, s.68f). Inom det sociokulturella perspektivet 

har intellektuella och fysiska kulturella redskap betydelse. Det innebär att människan tar till vara 

på tidigare erfarenheter, kunskaper och färdigheter för att använda de för egna ändamål.  

Kunskaper och färdigheter av dessa slag kommer från de insikter och handlingsmönster som 

byggts upp historiskt i ett samhälle och som vi blir delaktiga i genom interaktion med andra 

människor (Säljö 2000, s.21).  

Det är alltså i kommunikationen som de kulturella redskapen skapas och förmedlas vidare. 

Redskapen bygger på erfarenheter och insikter från tidigare generationer och när människan 

använder redskapen utnyttjas de tidigare erfarenheterna. För att förstå omvärlden och agera i den 

krävs det att de kulturella redskapen tillämpas. Redskapen kan därmed ses som resurser för 

människans förståelse, tänkande och handlande (Säljö 2000, s.20ff). De intellektuella och fysiska 

redskapen medierar (förmedlar) verkligheten för människor. Detta innebär att människan inte har 

direkt kontakt med omvärlden utan kan med hjälp av redskapen hantera den. Mediering betyder 

således att människors tänkande och agerade har präglats av samhällets kultur och de kulturella 

redskapen som tidigare generationer byggt upp. Därmed är människan färgad av sin kultur, och 

dess intellektuella och fysiska redskap (Säljö 2000, s.81).  

Vygotskij intresserade sig särskilt för skillnaden mellan vad barn kan lära sig på egen hand och 

vad som kräver en vuxens hjälp. Denna nivåskillnad kallas för den proximala utvecklingszonen 

och är ett centralt begrepp inom den sociokulturella teorin. Vygotskij menar att det inte är 

tillräckligt att se till barns nuvarande nivå utan även se barns möjliga potentiella nivå. Beroende 

på vilken assistans barn får kan de antingen befinna sig i sin faktiska utvecklingsnivå eller i 

sin potentiella nivå. Den faktiska utvecklingsnivån avser situationen när barn lär sig av egen kraft 

och den potentiella nivån syftar till när barn blir stimulerade av föräldrar eller lärare. Med andra 
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ord handlar begreppet om avståndet mellan det barnet har förmågan att klara av på egen hand och 

vad barnet kan prestera med stöd av någon annan. Läraren ska således handleda barn och vara en 

resurs som hjälper barnen vidare i tanken. Med hjälp och stöttning på vägen klarar barn av mer 

avancerade saker. Genom att överföra kunskaper från en mer kunnig person utvecklas lärandet 

och kompetens nivån hos barnen höjs. Vägledning och stöd är således två viktiga faktorer inom 

den proximala utvecklingszonen (Säljö 2000, s.120ff). 

Interaktionism är ett annat centralt begrepp som ingår i Vygotskijs sociokulturella teori. För 

Vygotskij var språket en viktig och central del för utveckling och lärande. Interaktionism belyser 

hur viktig samspelet är för begreppsbildning och språkutveckling. Det är i samspel, i den sociala 

samvaron med andra som barnet upptäcker och utforskar språket. Stöd från vuxna är avgörande 

för att barns språk ska kunna utvecklas. Barn kan inte på eget bevåg ge innehåll åt ord utan 

behöver stöd från en vuxen (Håkansson 1998, s.17).  

3.2 Multimodalt perspektiv på lärande 

I och med utvecklingen av teknologin har samhället gått från vara monodal (där texten är i fokus) 

till att vara multimodal. Idag sker kommunikationen inte enbart via tal och skrift utan även via 

andra resurser och medier t.ex. dator. Resurser förekommer i många olika former såsom ljud, bild 

och text (Smidt 2006, 78f). När olika resurser kombineras i ett meningsfullt sammanhang blir 

lärandet multimodalt. Begreppet multimodalitet innebär att människan tolkar och förstår världen 

genom olika resurser. Resurserna kan kombineras med hjälp av olika medier som t.ex. en 

surfplatta. Digitala lärresurser såsom surfplattan skapar variation i lärandet genom att samma 

lärandeobjekt kan visas på flera multimediala sätt. Med hjälp av multimodalt lärande får 

människan en djupare förståelse i och med att flera resurser kombineras samtidigt. Den 

kombinationen leder till att fler än ett sinne tilltalas. Det multimodala underlättar i sin tur 

kunskapsinhämtningen för alla människor och tar därmed hänsyn till att människor tar till sig 

kunskap på olika sätt. Ur ett multimodalt perspektiv på lärande blir människor aktiva medskapare 

av kunskap och inte passiva mottagare av kunskap. 

Inom teorin ses lärandet som en social och kommunikativ process. Lärandet måste ske i 

förhållande till någon och till något för att det ska vara av betydelse. För att lärandet ska betraktas 

som meningsfullt förutsätter det att aktiviteten utförs i samspel med andra människor och har ett 

syfte (Selander & Kress 2010, s.26, 97). Med andra ord får bild och ord först betydelse när de 
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skapas och används i sociala sammanhang. I kommunikationen tillsammans med andra får de 

olika resurserna betydelse (Rostvall & Selander 2010, s.14ff). Mening och kunskap skapas 

således i sociala sammanhang när människor interagerar med varandra (Rostvall & Selander 

2010, s.24). Kunskapen får först mening i samspel och kan därefter bli lärande. Kunskap, lärande 

och meningsskapande hänger alltså ihop inom det multimodala perspektivet.  

Barns vardag är full av olika mediala intryck såsom ljud, bild och text, med andra ord är vardagen 

multimodal (Selander & Kress, 2010: baksida). Idag är föreställningarna om vad lärandet ska 

omfatta förändrat och kommer fortsätta förändras i takt med samhällsutvecklingen. Den snabba 

utvecklingen och digitaliseringen av information och kommunikation påverkar därmed lärandet 

och undervisningen. Detta innebär möjligheter samt påfrestningar för lärandet och 

undervisningen med tanke på att läsning i böcker och att använda papper och penna länge varit 

sättet att lära ut på (Selander & Kress 2010, s.28f). Digitala medier erbjuder bland annat nya 

möjligheter att framställa kunskap på. I och med att flera resurser och digitala medier kan 

användas samtidigt kan kunskapen förmedlas på många olika sätt. Det multimodala perspektivet 

ser alltså lärandet som en aktivitet där resurser skapas och tolkas, där information transformeras 

och nya kunskapsrepresentationer skapas. Barnen är idag medvetna om hur man kommunicerar 

genom olika medier och har såldes ett naturligt förhållningssätt till bild och ljud. Multimodalitet 

är ett fenomen som handlar om att kommunikation och lärande förekommer med olika semiotiska 

resurser samtidigt (Selander & Kress 2010, s.18, 66).  

Multimodalitet är ett sätt att kommunicera med kombination av flera resurser såsom ljud, musik, 

bild och andra visuella eller auditiva medel. Multimodal kommunikation blir allt viktigare i 

dagens samhälle. I och med den sociala, kulturella och teknologiska utvecklingen har människors 

sätt att kommunicera förändrats (Selander & Kress 2010, s.26). Idag är det många som väljer att 

skicka e-post via internet istället för att skriva ett pappersbrev. Multimodalitet är en form av ett 

utvidgat textbegrepp, där text innefattar betydligt fler sätt att kommunicera och dokumentera än 

bara genom nedskrivet talat språk (Selander & Kress 2010, s.30).  

Kommunikationen är alltid multimodal och består av många olika system av tecken som 

människor har skapat. När människor kommunicerar med andra fyller tecken dvs. semiotiska 

resurser en viktig funktion. Semiotik är läran om tecken och hur de kombineras i olika medier. 

Resurserna bär på budskap som ska förmedlas vidare. Det är genom olika resurser som 
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människan tar till sig information. Kommunikation sker genom flera parallella semiotiska system 

samtidigt. Den multimodala aspekten gör det möjligt att förmedla ett budskap med ord på annat 

sätt än verbalt (Selander & Kress 2010, s. 13).  

3.3 Teori sammanfattning  

Studien fokuserar på hur surfplattan som verktyg stödjer barnens språkutveckling och sociala 

samspel. Samspelet utgör en stor del inom den sociokulturella teorin vilket gör teorin användbar 

för uppsatsen. Med utgångspunkt från att lärandet är en kommunikativ handling väljer vi att 

använda det multimodala perspektivet på lärande. Den sociokulturella teorin kan alltså ställas i 

relation till det multimodala perspektivet på lärandet. Både teorierna nämner vikten av social 

interaktion i lärandeprocessen.  
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4. TIDIGARE FORSKNING  

Det finns ett stort utbud av forskning som belyser datorns påverkan på lärande. Däremot finns det 

lite forskning om surfplattor och förskolor. Vi har därför valt att koppla vår undersökning med 

den forskning som finns om IKT och lärande. Den forskning som vi har valt att använda oss av 

skriver specifikt om datorn i relation till lärande. Enligt oss och många andra har datorn liknande 

funktioner och innehåll som surfplattan. Surfplattan är precis som datorn ett verktyg för att söka 

information och kunskap, samtidigt som den bidrar till samarbete och analys (Gällhagen & 

Wahlström 2012, s.9). Genom att använda surfplattan som ett redskap i pedagogiken kan 

verksamheten utforskas och användas på nya spännande sätt.  

 

4.1 Moderna perspektiv på lärande  

Befolkningen är idag antingen digitala infödingar och födda efter 1980 eller digitala invandrare. 

Idag föds barn in i en digital värld där den moderna tekniken utgör en självklar och naturlig del 

av vardagen. Därmed tillhör de generationen som är digitalt infödda (Forsling 2011, s.79). Det är 

därför viktigt att förskolans verksamhet speglar och tar del av den verklighet som barnen möter i 

samhället (Gällhagen & Wahlström, 2011: baksida). 1999 ansåg Appelberg och Eriksson att 

utvecklingen av teknologin och de digitala verktygen i hög hastighet hade gått framåt, och 

menade att förskolan och skolan inte riktigt hade hunnit med i utvecklingen. Idag 18 år senare 

blir det mobila lärandet alltmer vanligt inom förskolan och skola (Appelberg & Eriksson, 1999). 

Diaz förklarar att mobilt lärande innefattar digitala verktyg, såsom surfplattor, bärbara datorer 

och mobiltelefoner. Digitala verktygen gör det möjligt att bland annat söka och hämta 

information och när det görs i samspel med andra blir situationen kommunikativ eftersom de 

deltagande kommunicerar om det de gör. Mobilt lärande avser hur intelligenta digitala verktyg 

såsom surfplattan kan användas i pedagogiska sammanhang. Idag är det mer än vanligt att 

pedagoger använder digitala verktyg i praktiken som stöd för barnens utveckling och lärande 

(Diaz 2012, s. 285).  

Kunskapsinhämtningen har i takt med införandet av teknologin förändrats och blivit mångsidig. 

Det innebär att barn inhämtar kunskap på många olika sätt. Teknologin genererar nya 

förutsättningar för lärandet och kräver i sin tur förändringar i arbetssätt, verksamhet samt 

lärarroll. För en del pedagoger är det en utmaning att ändra sitt förhållningssätt till teknologin 
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(Appelberg & Eriksson 1999, s. 13). Appelberg och Eriksson (1999, s.47f) beskriver olika typer 

av pedagoger med olika förhållningssätt till ny teknologi. Det finns de som har ett starkt intresse 

för teknologin, det finns de som vill ha publicerad forskning inom området innan de kan 

acceptera teknologin och andra som är helt motstridiga och vägrar acceptera teknologin.  

Trots att teknologin medför nya perspektiv på lärandet har många valt att fortsätta med de 

traditionella lärandemetoderna (Gällhagen & Wahlström 2012, s.5). Det finns en koppling mellan 

pedagogernas syn på teknologin och kunskapssynen. Appelberg och Eriksson (1999, s.47) har 

åsikter om anledningen till varför många har valt att fortsätta använda sig av de traditionella 

lärandemetoderna och menar att pedagogernas negativa inställningar till teknologin kan bero på 

okunskap och rädsla över den.  

I Appelberg och Erikssons studie (1999, s.36f) har de kommit fram till att barns inställning till att 

lära genom teknologin överlag är positiv. Den positiva inställningen beror på att datorn genast 

svarar, låter barnen arbeta i sin egen takt, ger visuellt stöd, har obegränsat tålamod, glömmer 

aldrig att korrigera eller berömma, repeterar, kopplar ihop flera sinnen och mycket mer.  

4.2 Lärande via IKT  

Liberg diskuterar mediernas allt viktigare roll för barns lärande. Den språkliga vardagen är idag 

inte densamma som för ett decennium sedan. Liberg menar att det vardagliga samtalet har 

konkurrerats av andra kommunikationsformer. Teknologin har medfört att kommunikationen kan 

ske elektroniskt. Idag sker en stor del av kommunikationen via olika medier som t.ex. dator, 

internet, tv, radio, tidningar, film och telefon (2006, s.22). Kommunikationen som sker mellan 

användaren och den digitala tekniken benämns som IKT, informations- och 

kommunikationsteknologi. Under slutet på 1990-talet lanserades begreppet IKT som en 

utveckling av begreppet IT (Diaz 2012, s.19f). Barns första möte med informations- och 

kommunikationsteknologin sker idag tidigt i barndomen (Alexandersson, Linderoth & Lindö 

2001, s.10). Inom förskola och skola ska det inte vara ett alternativ att använda 

informationsteknologin utan ett måste. Diaz (2012, s.53) menar att lärandet är uppdaterat och 

behöver anpassas till den tid som råder. I och med att tekniken inom en snar framtid kommer vara 

mer än självklar i förskola och skola behöver pedagogernas kompetenser höjas för att arbetet med 

tekniken ska kunna vara i enlighet med läroplanen.  
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Förväntningarna på IKT är stora. Inom förskola och skola har stora satsningar på IKT gjorts för 

att förbereda barnen inför framtiden. Grundläggande kunskaper i och om teknologi är nödvändigt 

utifrån flera aspekter, detta har och göra med att barnen bör få möjlighet att utveckla en digital 

kompetens. Det diskuteras om det är bra eller dåligt att lärandet sker via IKT utifrån frågan om 

huruvida barnen lär sig mer i den pedagogiska verksamheten med stöd av digitala verktyg. Inom 

förskola och skola har IKT mer eller mindre en given plats och det råder en diskussion om barnen 

lär sig mer på kortare tid, om lärandet får högre kvalité samt om barnens motivation och lust att 

lära ökar. Det som har framgått av ökad IKT användning är att undervisningen och 

verksamhetens arbetssätt har blivit mer varierad (Alexandersson, Linderoth & Lindö 2001, 

s.12ff).  

Utvecklingen av teknologin har inneburit och kommer att innebära nya förändringar i hur 

lärandet förmedlas, därmed kan lärandets villkor förändras via informations- och 

kommunikationsteknologin. Det blir inte självklart att IKT är till fördel för barns lärande 

eftersom många lärare avstår från att använda teknologin och istället fortsätter med det 

traditionella lärandet. Därmed får inte teknologin det utrymme som behövs för att kunna se om 

IKT är till fördel för lärandet. Det som avgör om det är kvalité på lärandet eller inte är sättet som 

lärandet organiseras på. Kvalitén beror i hög grad på hur pedagoger använder sig av 

möjligheterna att strukturera upp lärandet på, dvs. tekniken är underordnad pedagogiken 

(Alexandersson, Linderoth & Lindö 2001, s. 8-15).   

4.3 Multimodalt lärande  

Eftersom barn lär sig på olika sätt underlättar datorn barns lärande genom att innehållet 

presenteras via flera uttrycksformer såsom bild, text och ljud. Lärandet är multimodalt i detta 

sammanhang. Eftersom den multimodala teknologin omfattar flera olika uttrycksformer kan 

tekniken skapa och öppna upp nya möjligheter för lärandet. I och med teknologin förmedlas 

lärandet på flera olika sätt samtidigt vilket medför att alla inlärningsstilar tillgodoses. När 

informationen presenteras både visuellt och auditivt gynnas alla barn. En del barn har lättare att ta 

till sig information genom att enbart lyssna medan andra behöver se och samtidigt höra. När 

innehållet presenteras multimodalt blir lärandet lustfyllt och levande (Hildén 2005, s.53).  

Innehållet i teknologin förväntas även vara lättillgängligt och attraktivt för alla (Alexandersson, 

Linderoth & Lindö 2001, s.10). För barn som ännu inte läser är bilder, siffror, bildsymboler, 
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foton och andra uttrycksformer en betydelsefull visuellkommunikation. Genom digitala verktyg 

tillfredsställs flera sinnen vilket skapar förutsättningar för alla barns lärande och utveckling. När 

flera sinnen tillfredsställs används hela kroppen vilket är bra för läroprocessen eftersom viktig 

kunskap även innefattar hur något låter eller känns (Gällhagen & Wahlström 2012, s.57).  

4.4 Dator eller surfplatta? 

Många ställer sig frågan om när barn ska börja använda dator och andra digitala verktyg. Hildén 

(2005, s.28) antyder att det vore fel att sätta en åldersgräns då det är intresset och viljan att 

utforska det digitala verktyget som ska styra användandet. När barn självständigt ska interagera 

med datorn har Hildén däremot valt att sätta en ungefärlig startålder till tre år eftersom att datorn 

kräver motoriska färdigheter. Datormus och tangenter är sådana funktioner som förutsätter 

motoriska färdigheter och är således svårhanterligt för barn under tre år (Hildén, 2005, s.18,29). 

Surfplattan är tillskillnad från datorn lätthanterlig och gör det möjligt för alla barn att delta 

oavsett motoriska färdigheter. Surfplattan kan användas och hanteras av samtliga barn då det är 

enkelt att navigera med endast pekfingret på surfplattans tryckkänsliga skräm. Varken 

tangentbord eller mus behövs vilket kan vara till fördel för surfplattan och små barns motorik 

(Gällhagen & Wahlström 2011, s.6).  

Surfplattan och datorn har i grund och botten samma innehåll. Surfplattans popularitet grundar 

sig på att den kan göra allt som en dator kan och har kapacitet till att göra. Inte nog med att 

surfplattan har samma gedigna innehåll som en dator har den även många unika egenskaper. 

Storleken på surfplattan är i förhållande till datorn mindre vilket skapar flexibilitet i lärandet. I 

och med surfplattan kan lärandet ske när och var som helst. Användaren av surfplattan är inte 

begränsad eller låst till en specifik miljö utan har möjlighet att anpassa lärandet i förhållande till 

vad man vill göra (Hutchison, Beschorner & Schmidt - Crawford 2012, s.15,23). Genom 

surfplattans användning skapas möjligheter till att stimulera och intressera barn till ny 

kunskapsinhämtning. Att använda surfplattan som ett pedagogiskt verktyg genererar utmaning 

och spänning för barns utveckling och lärande (Gällhagen & Wahlström 2012, s.9).  

Surfplattan underlättar pedagogernas arbete bland annat när det gäller att dokumentera barnens 

utveckling och lärande. Kamera och videokamera är två funktioner som på ett enkelt sätt kan 

utnyttjas och skapar gynnsammare förutsättningar för dokumentationen (Gällhagen & 

Wahlström, 2011, s.61). Kjällander fil. dr. i didaktik hävdar att det är bra att dokumentation kan 
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utföras enkelt och snabbt men är även skeptisk till detta och menar att reflektionen och 

eftertanken försvinner lite grann (Jämterud, 2013).  

Gällhagen och Wahlström (2012, s.14) antyder att surfplattan inte kräver några större 

utbildningsinsatser i hur verktyget ska hanteras med tanke på dess enkelhet, och att pedagoger 

istället behöver utbildning i hur den kan användas i pedagogiska sammanhang. Surfplattans 

användningsområden är många och det krävs en pedagog som kan tänka kreativt.    

4.5 Pedagogens roll när barn interagerar med digitala verktyg  

Hutchison, Beschorner och Schmidt - Crawford (2012, s.23) rekommenderar att pedagoger 

överväger om surfplattan kan användas effektivt för samverkan med läroplanen. Det är viktigt att 

komma ihåg att digital teknologi bör stärka läroplanens mål och därmed stötta och stimulera 

barnens lärande. Pedagoger utgör således en viktig roll för barnens lärande i användandet av 

teknologin. Gällhagen och Wahlström pekar på vikten av att pedagogen finns närvarande när 

surfplattan ska användas. Pedagogens uppgift är att utmana barnens tänkande genom att ställa 

frågor som öppnar upp för samtal. När barnen får tillfälle att kommunicera i grupp sker en 

läroprocess som är språkutvecklande. Språkutveckling sker således bäst genom språkanvändning. 

Utifrån individuella förutsättningar och villkor deltar och använder barn surfplattan med mer eller 

mindre stöd av pedagogen (2011, s.4). 

Den stora frågan är idag inte om teknologin ska användas i förskolan och skolans värld utan 

snarare hur den ska användas. Det som är avgörande för barns lärande är hur och på vilket sätt 

lärare väljer att introducera teknologin och använda den. När barn interagerar med teknologin 

utvecklas språkliga förmågor. När lärare sätter ord på det som händer utvecklas barns förståelse 

och språk (Couse & Chen 2010, s.75f). Det är viktigt att pedagoger ger tid för samtal eftersom att 

barn utvecklar språket när de får reflektera om det de har varit med om. I samtal får barnen sätta 

ord på sina upplevelser (Svensson 2005, s.13, 27).  

4.6 Språkutveckling och socialt samspel  

Det finns mycket som tyder på att lärandet främjas bäst genom samspel. Kunskap skapas först 

och främst när människor samspelar med varandra, och det är i kommunikationen med andra som 

man blir delaktig i sitt eget lärande. Baserat på denna tankegång är det vanligt att barn i förskola 

och skola får lösa uppgifter och andra aktiviteter tillsammans i par eller smågrupper. Lärandet 
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skapas således i ett kollektivt sammanhang och ses därför som en social process. Att lärandet sker 

bäst genom samspel är ingenting nytt. Det som är nytt är att det finns nya sätt att kommunicera på 

i och med IKT och digitala verktyg (Diaz 2012, s.33f).  

Språket hjälper barn att förstå omvärlden och få perspektiv på händelser och företeelser. Det är 

viktigt för språkutvecklingen att barn varje dag får ingå och ta del av intressanta och utvecklande 

samtal. Därigenom får barn möjlighet att använda språket, uttrycka sig och vidga sitt ordförråd. 

Språket utvecklas alltså i sammanhang då fler barn integrerar med varandra (Svensson 2005, 

s.11f). När barnen deltar i språkliga sammanhang får de reflektera över språket. I reflektionen 

formas ny kunskap om språket och dess uppbyggnad. När det gäller språkutvecklingen är det 

viktigt att lärandet kombineras med olika medier, t.ex. dator för att det ska bli meningsfullt 

(Liberg, s.147, 151). Genom att flera barn aktivt deltar i aktivitet med datorn stimuleras 

kommunikationen, kunskapssökandet och samarbetet (Hildén 2005, s.63). Förutsättningarna för 

lärande och utveckling är att få utforska problem tillsammans med andra på ett reflekterande och 

meningsfullt sätt. Förmågorna att kunna kommunicera, samarbeta och göra sig förstådd är viktiga 

för barn och deras framtid. Språket är utgångspunkten för lärandet och därför viktigt för barns 

utveckling. Språket är således nyckeln till det sociala samspelet. Språket och samarbetet får i 

samband med surfplattan större utrymme och verkan då fler barn interagerar med varandra 

(Gällhagen & Wahlström 2012, s.31).  

Forskning om språkutveckling i samband med datoranvändning fokuserar till stor del på hur 

mycket barn samtalar med varandra. För att samspel och dialog ska kunna ske förutsätter det att 

minst två barn samtidigt interagerar vid datorn. Om syftet med datorn är att skapa samspel och 

samtal har datorns placering betydelse för att flera barn samtidigt ska få möjligheten att delta 

(Hildén 2005, s.16). I interaktion med bland annat datorn är den språkliga aktiviteten dubbelt så 

hög i jämförelse med andra aktiviteter (Appelberg & Eriksson 1999, s.28f). Även Hildén påpekar 

att datorn främjar dialogen och samspelet i större utsträckning än vad manuella spel gör. I 

samspel med andra möjliggörs och främjas flera aspekter på lärandet, barnen hjälper varandra 

både med det språkliga och tekniska. I samspel tar barnen del av varandras erfarenheter och 

kunskaper vilket bidrar till att lärandet utvecklas (Hildén 2005, s.44, 86).  
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4.7 Program och applikationer – lek eller lärande? 

Det stora utbudet av datorprogram gör att många pedagoger har svårt att välja relevanta och 

pedagogiska program. Programmen som används i förskolan handlar i stor utsträckning om lek 

och lärande. Ett bra och pedagogiskt program kännetecknas av att den bjuder in till samtal och 

lärande. Det krävs följaktligen av pedagoger att de utforskar programmen innan tillämpning med 

barn. Programmen ska väcka lust hos barnen och samtidigt vara utforskande vilket i sin tur leder 

till utveckling och lärande. När programmen dessutom är anpassade efter barnens mognadsnivå 

skapas begriplighet och förståelse för vad som ska göras i programmen. Därigenom får barnen 

tillit till sin egen förmåga och då skapas motivation till fortsatt lärande (Hildén 2005, s. 55, 63).  

I likhet med datorn har även surfplattan program, så kallade applikationer. En applikation är en 

programvara som laddas ner till surfplattan. Det finns oändligt många applikationer med 

varierande innehåll och syften. Applikationernas innehåll ser olika ut och vissa erbjuder spel och 

musik medan andra går ut på att rita eller läsa (Hutchison, Beschorner& Schmidt - Crawford 

2012, s.15f). Detta bidrar till att lärandet kan individualiseras och anpassas till barnens 

utvecklingsnivå. En del program har även valmöjligheten att välja vilken nivå innehållet ska 

behandla "enkel, medel och svår" (Hildén 2005, s.56f). Detta karaktäriserar Hildén som att 

programmet är bra och pedagogiskt. 

En och samma applikation kan användas i olika pedagogiska sammanhang och till helt skilda 

aktiviteter. Alla applikationer kan vara pedagogiska och kräver därför en kreativ pedagog som 

kan tänka utanför applikationen och som ser de pedagogiska möjligheterna som finns med den 

(Gällhagen & Wahlström 2012, s.16, 107). Applikationer som innehåller digitala texter kan vara 

bra för lärandet eftersom texterna kan anpassas till varje enskild individ. Dessa digitala böcker 

och texter låter barnen läsa med ljud support och bild animationer. Denna typ av applikation ger 

läsaren möjlighet att vidare interagera med texten genom att spela in och spela upp sin egen röst 

samtidigt som man läser upp texten. En annan bra sak är att läsaren lätt kan få fram definitionen 

och uttalet av vilket ord som helst i boken genom att helt enkelt trycka på ordet (Hutchison, 

Beschorner& Schmidt - Crawford 2012, s.16f). 

Program som innehåller färdiga svarsalternativ bör undvikas då lärandet hindras. Risken med 

sådana program är att reflektion, analys, kommunikation och förståelse hamnar i skymundan. De 

flesta pedagogiska datorspelen är däremot utformade utifrån teorier och antaganden om hur barn 
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lär sig. Programmens sätt att gestalta ett innehåll blir roligare när ljud, text och bild kombineras i 

jämförelse med t.ex. en bok. När barn får ta del av innehåll i programmen och samtidigt göra 

något med det blir barnen motiverade till att lära (Alexandersson, Linderoth & Lindö 2001, s.11, 

25).  

Spel i kombination med lärande har visat sig vara positivt många gånger. Diaz nämner datorspel 

som bidrar till lärande och menar att spelen kan underlätta inlärning av faktakunskaper såsom 

ordförståelse och matematik. Många av spelen är konstruerade på ett sätt så användaren får direkt 

respons om svaret är rätt eller fel. Diaz menar att användaren därmed stimuleras till att 

tillgodogöra sig innehållet. Om datorspelen spelas tillsammans med andra och bidrar till att 

kommunikation uppstår är det ett bra och gynnsamt spel för deltagarnas språkutveckling (2012, 

s.102f).  

4.8 Användningen av dator och surfplatta – en risk för barnens hälsa? 

Den rådande diskussionen om huruvida digitala verktyg har negativa effekter på barns lärande 

och hälsa är aktuell och har under en länge tid varit det. Hildén (2005) diskuterar farorna med 

datorn och utgår ifrån vetenskapliga studier från Statens folkhälsoinstitut som har undersökt 

hälsoeffekterna av television och datorspelande. Resultatet visade på att det inte finns något 

samband mellan övervikt och datorspel, däremot fanns det samband mellan tv tittande och 

övervikt. Den bakomliggande orsaken till resultatet kan vara att barn tillbringar tre gånger mer tid 

åt tv tittande i jämförelse med datoraktivitet. I kombination med de stillasittande aktiviteterna är 

det därför viktigt att ge utrymme för grovmotoriska lekar (Hildén 2005, s.30).   

Kjällander påpekar riskerna som surfplattan på sikt kan medföra. Stillasittande, spelberoende och 

stress är tre negativa aspekter som man bör vara uppmärksam på. Trots att det finns argument 

emot användandet av teknologi när det gäller barns lärande har användningen visat sig vara till 

stor fördel för barns lärande (Jämterud, 2013). Barn som har använt sig av teknologi i 

läroprocessen har visat en större ökning i intelligens, kunskap, problemlösning och språkliga 

färdigheter i jämförelse med dem som inte har använt sig av teknologi (Couse & Chen 2010, 76).  

4.9 Surfplattan som ett komplement till lärande  

Surfplattan ska inte ersätta andra metoder och lärandeverktyg utan vara ett modernt och tidsenligt 

komplement till allt annat lärande. Istället för att ta bort en aktivitet tillförs ytterligare ett redskap 
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för lek och lärande. Därmed ska pedagoger inte plocka undan pusslet utan komplettera det med 

surfplattan. Surfplattan ska vara lika naturlig som leken och andra materiella saker. Surfplattan 

ska med andra ord vara ett komplement till allt det övriga i verksamheten (Gällhagen & 

Wahlström 2012, s.9). När datorn finns tillgänglig för barn i förskoleålder lär de sig att datorn 

liksom penna och papper är naturliga delar i verksamheten (Appelberg & Eriksson 1999, s.24).  

4.10 Tidigare uppsatser  

Det finns ett fåtal examensarbeten som behandlar surfplattan i förskolan, bland annat Björk 

Thorsell (2012), Surfplattan i förskolan: En studie av pedagogers attityder och Aqvirre och 

Linde (2011), Surfa mot lärande: En kvalitativ studie om IT i förskolan.  
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5. METOD OCH MATERIAL 

Det här avsnittet redogör för vilka metoder som ligger till grund för studien. Här redogörs för 

metodvalet, observation som metod, intervju som metod, urval och avgränsningar, 

genomförandet, metodreflektion och de etiska principerna.  

Studien består av två kvalitativa metoder, observation och intervju. Vi har genomfört fem 

observationer i förskolans verksamhet för att få reda på hur surfplattan integreras och används 

som ett verktyg för att stödja barns språkutveckling och sociala samspel. Observationerna 

benämns efter nummerordningen 1 till 5. Observationerna har ägt rum på tre förskolor som är 

belägna i Stockholms län. Förskolorna använder surfplattan aktivt i verksamheten tillsammans 

med barnen. För att studien ska vara tillförlitlig, trovärdig och för att resultatet ska uppge god 

kvalité har vi genomfört upprepande observationer på förskolorna. För att få en mer gedigen bild 

om huruvida surfplattan som verktyg främjar barns språk och sociala samspel har pedagoger 

intervjuats. Tre förskolpedagoger och en förskolechef har intervjuats. Det insamlade materialet 

har bearbetats och tolkats. Stukát (2011, s.36) skriver om kvalitativ analys som innebär att 

forskarens egna tankar, känslor och erfarenheter är av stor betydelse för hur materialet tolkas. Det 

tolkade materialet har analyserats utifrån teorier och tidigare forskning.  

 

5.1 Metodval  

Intervju och observation är två kvalitativa metoder som vi har valt att använda eftersom vi anser 

att de är lämpliga och relevanta utifrån vårt syfte och våra frågeställningar. Kvalitativ metod är 

enligt Stukát (2011, s.36) användbart när man som forskare vill komma nära de miljöer och 

personer som studeras. Vår studie utgår ifrån ett hermeneutiskt perspektiv där tolkningen och 

förståelsen är centrala delar (Thurén 2007, s.94). Genom vår studie har vi fått förståelse för hur 

barns språk- och sociala samspel kan stödjas samt utvecklas genom att surfplattan används.  

 

5.2 Observation som metod 

Begreppet observation betyder iakttagelse eller undersökning. Genom våra sinnen tar vi del av 

vad som sker och antecknar eller spelar in detta. Det är viktigt att avgränsa sitt fokus i 

genomförandet av observationer. Under våra observationer riktades fokus på att studera hur 

surfplattan kan vara ett verktyg för att stödja barns språkutveckling och sociala samspel. Vi har 

observerat hur surfplattan används av och med barn. De genomförda observationerna har varit 
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strukturerade vilket kännetecknas av att den som utför observationen har planerat studien, haft ett 

tydligt fokus och syfte för vad det är som studerats (Lokken & Sobstad 1995, s. 36,43). Under 

observationerna har vi deltagit i verksamheten till viss del, vår position har varit både deltagande 

och passiv. Kravet på information om att observation sker är nödvändigt då förskolan inte är en 

offentlig plats. Vi valde därför att informera personalen och barnen, vilket namnges som öppen 

observation (Lokken & Sobstad 1995, s.45f).  

 

5.3 Intervju som metod 

Ibland kan det vara bra att komplettera observation med intervju, eftersom intervjun kan bortse 

från här och nu situationen vilket skapar ett djup i studien. Intervju är en metod som består av att 

två eller fler personer kommunicerar, en intervjuar och resterande är respondenter. Intervju 

används för att få reda på en annan människas inre tankar och känslor (Lokken & Sobstad 1995, 

s.94). Vi har använt oss av semistrukturerad intervju. Dalen (2008, s.31) redogör för den 

semistrukturerade intervjun som handlar om att forskaren i förväg riktat in sig på bestämda 

ämnen. Vi har utifrån vårt syfte och våra frågeställningar utarbetat en intervjuguide. En 

intervjuguide innehåller frågor och ämnen som är centrala för studien. I formuleringen av frågor 

har vi haft i åtanke att undvika ledande och slutna frågor och istället valt frågor som öppnar upp 

för samtal. Med intervjuguiden som underlag och hjälp har vi hållit oss strukturerade och 

fokuserat på rätt saker i samtalet.  

 

5.4 Urval och avgränsningar  

Valet av förskolor bestämdes utifrån en förfrågan vi gjorde till förskolechefer via e-post runt om i 

Stockholms län. Förskolecheferna valdes ut efter en informationssökning om vilka förskolor som 

arbetar med surfplattor i verksamheten. Dock var det få som besvarade vår förfrågan vilket ledde 

till vi gjorde ett nytt försök i att få tag på potentiella undersökningsplatser och personer. Via 

telefon kom vi lättare i kontakt med förskolechefer som tipsade oss om tänkbara förskolor att 

studera. I vidare kontakt med personal på förskolorna blev en del mer intresserade än andra till att 

delta. 

 

Ännu idag är det få förskolor som aktivt arbetar med surfplattan direkt i verksamheten 

tillsammans med barnen. Detta medför att de få förskolor som arbetar flitigt med surfplattan har 



 
 

28 
 

en stor efterfrågan från forskare och andra intresserade som vill göra studiebesök och se hur 

förskolorna arbetar. Efterfrågan är på så sätt större än vad utbudet är. Vi tolkar den stora 

efterfrågan som ett tecken på att det finns mycket pågående forskning om surfplattan i förskolan. 

Vi har på grund av trycket haft svårt att hitta förskolor som har varit villiga att ställa upp på 

intervjuer och observationer. Efter många samtal hittade vi tre förskolor som aktivt arbetar med 

surfplattan i verksamheten. I samtal med förskolechefer och pedagoger har vi fått tillgång till 

informanter. Informanterna som valdes ut har kunskap om surfplattan och ett stort intresse för att 

arbeta med verktyget.  

 

Fyra intervjuer är ett relevant antal för vår kvalitativa studie och är bundet till intervjufrågornas 

utformning och storlek. Antalet intervjuer är således vare sig för stort eller för litet. I samband 

med att vi bokade tid och datum för intervjuerna bokades även observationerna. Vi valde att 

genomföra intervjuer och observationer på samma förskolor för att få en helhetsbild om hur de 

arbetar med surfplattan.  

 

5.5 Genomförande 

Vi har tillsammans genomfört samtliga fältstudier. Studien består av fyra intervjuer varav tre är 

genomförda med pedagoger och en är genomförd med en förskolechef. Förskolechefen har ett 

stort intresse och bred kunskap inom ämnet vilket gör att personen i fråga är intressant att 

intervjua även om personen inte deltar i det praktiska arbetet på förskolan. Vi valde att intervjua 

pedagoger för att de arbetar med surfplattan och har därmed kunskap om hur verktyget kan 

användas i praktiken. Samtliga intervjuer har genomförts på tre olika förskolor, belägna i 

Stockholms län. Innan genomförandet har informanterna fått ta del av informationsbrev och 

intervjuguide (bifogade som bilaga 1 och 2). I informationsbrevet har vi preciserat vilka vi är, 

varför vi kontaktar just dem, berättat och förklarat syftet med arbetet, vilka metoder vi velat 

genomföra, vad som kommer att ske med materialet och hur publicering ska ske. Detta har sedan 

bekräftats ytterligare i och med intervjuerna.  

 

Intervjuerna med pedagogerna har ägt rum på avdelningarna då barn funnits närvarande. Detta 

har medfört att inspelning inte varit möjligt då miljön har varit högljudd. Vi har då delat upp 

arbetet genom att den ena fokuserat mer på att transkribera det som sägs medan den andra har fört 
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samtalet. För att göra arbetet rättvist har vi båda transkriberat samt fört samtalet framåt. Intervjun 

med förskolechefen ägde rum på hennes kontor där det var möjligt att spela in intervjun. 

Intervjuernas längd har varierat mellan 30-60 minuter.  

 

Vi har även genomfört fem observationer på samma förskolor där intervjuerna ägt rum. Fyra av 

fem observationer har skett i inomhusmiljön på förskolorna. Pedagogerna som medverkat i 

observationerna har varit väl medvetna om uppsatsens syfte och utifrån det har de kunnat planera 

observationerna i förväg. Fyra av observationerna har varit planerade medan en observation varit 

oplanerad och utgått ifrån barnets intresse.   

 

5.6 Metodreflektion  

I detta avsnitt reflekterar och diskuterar vi de genomförda metoderna. Vi kopplar våra 

reflektioner till Dalen (2008) och Lokken och Sobstad (1995).  

 

Anledningen till varför vi valde att genomföra observationerna och intervjuerna tillsammans var 

för att få ut mer information. Vi har fokuserat på olika saker, till fördel ser fyra ögon mer än två 

vilket gav oss ett stort empiriskt material att utgå ifrån och analysera. Fördelen med att vara två 

som genomför metoderna ihop är att vi under processens gång har kunnat reflektera med 

varandra. Det har med andra ord alltid funnits någon att diskutera med. Nackdelen med att vara 

två som intervjuar under intervjun är att det kan uppstå en maktposition mellan oss och 

informanten. Det är inget som vi har upplevt, vi tror det beror på att vår kunskap om ämnet i 

förhållande till informanternas inte varit lika stor.  

 

Observatören kan med sin närvaro påverka de personer som observeras (Lokken & Sobstad 1995, 

s. 56). Vi är väl medvetna om att aktiviteterna med surfplattorna kan ha varit styrda och kanske 

inte hade uppstått på samma sätt om vi inte hade varit där.  I och med att förskolorna fått ta del av 

uppsatsens syfte kan det ha påverkat upplägget och innehållet av aktiviteten. Pedagogerna kan ha 

utformat aktiviteten till fördel för oss eftersom de har vetat vad det är vi velat undersöka.  

 

Vi formulerade intervjufrågorna utifrån vårt syfte och våra frågeställningar. Vi valde att inleda 

med allmänna frågor om surfplattan för att informanterna skulle känna sig avslappnade. Vidare 
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ställdes centrala frågor och avslutningsvis mer generella frågor om surfplattan. Vi valde att 

utarbeta en intervjuguide för att skapa fokus och struktur för oss själva. Under intervjun var 

intervjuguiden till stöd för oss, både i att komma ihåg allt och att hålla oss till ämnet. 

 

Det kan vara både av för- och nackdel att informanterna fått se intervjufrågorna innan. 

Informanterna kan därmed ha formulerat färdiga svar och innan reflekterat kring frågorna. 

Fördelarna kan vara att informanterna på så sätt känner sig trygga när de vet vad intervjun 

kommer att handla om. Nackdelen kan vara att de låser sig vid sina färdiga formulerade svar.   

 

Det kan vara problematiskt att anteckna under intervjun (Lokken & Sobstad 1995, s.107). Det 

kan vara svårt att både fokusera på att anteckna samtidigt som intervjuaren ska ställa bra frågor, 

lyssna ordentligt på informanten och ha ögonkontakt. Vi har inte sett denna problematik när vi 

har genomfört våra metoder. I och med att vi varit två i genomförandet har den ena kunnat 

fokusera på antecknandet medan den andra har kunnat vara lyhörd för informantens svar.  

 

Valet att spela in intervjun med förskolechefen berodde dels på att möjligheten fanns då intervjun 

kunde genomföras ostört. För att få med så fullständiga och riktiga citat krävs inspelning då det är 

omöjligt att anteckna både det som pågår runt om intervjun och det som informanten säger. Vi 

upplevde dock inte denna problematik eftersom vi var två vid intervju tillfällena. Nackdelen med 

att spela in kan vara att informanterna känner sig hämmade och tänker på hur de ska formulera 

sig. Fördelen med att spela in är att intervjuaren kan koncentrera sig fullt ut på samtalet och hela 

tiden ha ögonkontakt med informanten (Lokken & Sobstad 1995, s. 107).   

 

Vi bedömer att resultatet har påverkats positivt i och med att vi har skrivit allt tillsammans. För 

det första blir språket detsamma och texten genomarbetad när vi är två stycken som behandlar en 

och samma text. För det andra skulle det ta onödigt mycket tid att sammanfoga uppsatsens olika 

delar om vi hade delat upp arbetet. Vi skulle därmed behöva bearbeta texterna både enskilt och 

med varandra. När vi har skrivit allt ihop har vi direkt kunnat diskutera vad som är mer eller 

mindre relevant. Ibland har det dock tagit längre tid att komma överens om vad som ska skrivas 

och inte.   
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5.7 Etik  

I genomförandet av studien har vi utgått från och tagit hänsyn till de forskningsetiska principerna. 

Vetenskapsrådet (2002) beskriver dessa principer enligt följande:  

Informationskravet - forskaren har i uppgift att informera undersökningspersonerna om syftet 

med forskningen. Vidare måste undersökningspersonerna informeras om att deltagandet är 

frivilligt och på deras villkor, med andra ord har de rätt till att när som helst avbryta sin 

medverkan.   

Samtyckeskravet - undersökningspersonerna har rätt till att på sina villkor bestämma om de ska 

delta i studien och ska självständigt bestämma över vad och vilka frågor som ska besvaras. Om 

undersökningspersonerna väljer att inte delta eller avbryta i pågående arbete ska detta inte 

påverka personerna negativt.  

Konfidentialitetskravet - största möjliga konfidentialitet ska forskaren ge 

undersökningspersonerna vilket innebär att de garanteras anonymitet. Undersökningspersonerna 

ska inte kunna identifieras och därför ska personuppgifterna hanteras och förvaras oåtkomligt för 

andra.  

Nyttjandekravet - det insamlade materialet från studien och undersökningspersonernas 

personuppgifter får enbart användas i ändamål för forskningen. Materialet och personuppgifterna 

får inte utlånas eller användas i något annat sammanhang.  

Det material vi samlat in genom observationer och intervjuer har behandlats konfidentiellt enligt 

de forskningsetiska principerna. Det som observerats och framgått av intervjuerna har endast 

redovisats i detta examensarbete. Tre av informanterna presenteras med de fingerade namnen 

Anna, Emma och Linda och förskolechefen benämns som yrkestiteln. 
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6. RESULTAT OCH ANALYS  

I följande avsnitt presenteras de resultat som framkommit av intervjuer och observationer. För att 

undvika upprepning har vi valt att analysera det empiriska materialet direkt och kopplar detta till 

de teorier och tidigare forskning som tidigare tagits upp i uppsatsen. Vi har valt att dela upp 

materialet tematiskt utifrån våra frågeställningar för att förtydliga de mönster som framkom i 

intervjuerna och observationerna. 

6.1 Syftet med surfplattan  

I samband med att vi frågar om syftet med surfplattan får vi även inblick i när, hur och varför 

surfplattan integrerades i verksamheten. Samtliga pedagoger och förskolechefen har angett att 

surfplattan är ett nytt spännande verktyg som bör användas i förskolans verksamhet. Anledningen 

är att verksamheten ska formas utifrån barnens vardagskultur. Gällhagen och Wahlström (2011) 

tar upp förskolans viktiga roll i att spegla den verklighet som barnen möter utanför förskolan och 

säger att när förskolan gör det får barn nödvändig kunskap som de kommer kunna dra nytta av i 

framtiden. Förskolan lägger grunden för barns livslånga lärande och däribland tillhör det kunskap 

om teknologi.  

Samtliga pedagoger framför vikten av att förskolorna ska följa med i samhällsutvecklingen, i 

detta fall gällande teknologin. En pedagog uttrycker i intervjun att barn tidigt ska få smaka på IT 

och undersöka samt utforska detta. Synen på lärande och vad det ska innehålla har förändrats i 

takt med utvecklingen av teknologin vilket ställer högre krav på förskolans verksamhet (Selander 

& Kress, 2010). Men för att lärandet genom digitala verktyg ska vara meningsfullt och resultera i 

kunskap är ett syfte med det som ska göras oerhört betydelsefullt (Alexandersson, Linderoth & 

Lindö, 2001). I intervjun med förskolechefen ger hon uttryck för detta och menar att förskolan i 

och med den reviderade läroplanen har fått större krav på vad verksamheten ska innehålla samt 

hur den ska utformas. Surfplattan bidrar enligt förskolechefen till att kvalitén i verksamheten 

höjs. Vi citerar:  

För att pedagogerna ska kunna höja kvalitén utan att behöva springa fortare och slå knut på sig 

själva måste arbetet fungera smartare och iPaden hjälper till att arbeta smartare (2013-10-23).  

Informanterna konstaterar att surfplattan har bidragit med nya pedagogiska möjligheter som 

tidigare inte har varit möjligt eller betydligt svårare att genomföra. Surfplattan skapar många 
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möjligheter för lärandet i och med dess mångsidighet. Surfplattan bidrar således till att arbetet 

underlättas när lärandet kan ske obegränsat och i alla tänkbara miljöer (Hutchison, Beschorner & 

Schmidt - Crawford, 2012). Förskolechefen och varje pedagog har varit tydliga med att beskriva 

syftet med surfplattan. Alla är i likhet med tidigare forskning överens om att det ska finnas en 

tanke bakom användningen av surfplattan eftersom det endast då kan bli meningsfullt och 

lärande.  

När vi frågar förskolechefen om syftet med surfplattan får vi följande svar: 

Det är viktigt att all personal på förskolan funderar över varför man ska inkludera iPads, hur man 

ska arbeta med verktyget och vad som ska göras. Syftet med iPads i förskolan är viktigt att 

diskutera och tillsammans komma överens om. Allt började för några år sedan när jag kom i 

kontakt med iPads för första gången och blev då inspirerad när jag såg alla möjligheterna med 

den. Anledningen till att jag valde att köpa in och använda iPads är för att den underlättar arbetet 

för pedagogerna och gör arbetet mer effektivt. Med iPads underlättas framförallt dokumentationen 

då pedagogerna direkt i verksamheten kan dokumentera. Tidigare har dokumentationen upplevts 

av många pedagoger som ett tidskrävande moment (2013-10-23). 

Vidare ger förskolechefen uttryck för att det krävs utbildning i hur man som pedagog kan 

använda surfplattan som ett pedagogiskt verktyg: 

Utbildningen ska inte rikta fokus på hur man hanterar tekniken utan på hur den kan användas i 

pedagogiska sammanhang. Eftersom att iPaden är intuitiv skapas förutsättningar för alla 

pedagoger att kunna använda den, oavsett erfarenhet. Med intresse och vilja att arbeta med iPads 

blir möjligheterna fler att lyckas (2013-10-23).  

Intervjusvaret kan kopplas till det Gällhagen och Wahlström (2012) säger om utbildning i 

samband med surfplattan. De framhäver att pedagogerna behöver utbildning om hur surfplattan 

kan tillämpas i praktiken. Med rätt utbildning får pedagoger förutsättningarna att använda 

surfplattan på bästa möjliga pedagogiska och användbara sätt. När det gäller pedagoger och 

teknologi beskriver förskolechefen fyra olika typer av pedagoger i förhållande till att teknologi 

ska användas i förskolan. Det finns pedagog med lång arbetslivserfarenhet som är trygg i 

pedagogiken men osäker på tekniken, det finns den yngre pedagogen som är säker på tekniken 

men delvis saknar kunskap om hur detta ska omsättas i pedagogiska sammanhang, det finns 
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varken eller pedagog som varken är trygg i pedagogiken eller tekniken och den fjärde och sista 

typen av pedagog som behärskar tekniken samt har bred kunskap om pedagogiken i praktiken.  

I likhet med förskolechefen lyfter Appelberg och Eriksson (1999) fram olika typer av pedagoger 

med olika förhållningssätt till teknologi. De tar upp att gruppen som vägrar använda teknologi 

kommer minska allteftersom kunskapen om hur teknologin kan användas i pedagogiska 

sammanhang ökar. Vi kan koppla det här till förskolechefens uttalande om att endast en av alla 

hennes medarbetare säger sig varken vilja eller kunna arbeta med surfplatta. Det kan enligt 

Appelberg och Eriksson (1999) beror på en rädsla för teknologin. Oviljan att använda teknologin, 

i detta fall surfplattan behöver inte enligt oss bero på en rädsla för att använda den utan kan 

snarare bero på att det ännu inte finns tillräckligt med forskning om huruvida surfplattan är ett 

bättre sätt att lära genom eller inte. För lite forskning kan leda till osäkerhet hos pedagoger och 

därför behöver inte oviljan att använda surfplattan ses som något negativt. Viljan att inte använda 

surfplattan kan därmed också motiveras pedagogiskt. Pedagoger som avstår från att använda 

surfplattan gör fortfarande sitt pedagogiska arbete vare sig det är med eller utan surfplattan. Det 

är de teknikrädda som behöver bli inspirerade och se vinsterna med surfplattan då den erbjuder 

nya pedagogiska möjligheter understryker förskolechefen. Likaså teknikrädda som de som väljer 

att avstå från att använda surfplattan borde bli informerade i hur surfplattan kan användas i 

förskolan, men att valet för att använda den ändå ligger hos pedagogerna själva.   

Enligt förskolechefen kan alla pedagoger olika mycket om teknologin och därför behövs samtliga 

kompetenser tas tillvara på, vilket gör att man lär av och med varandra. Den sociokulturella teorin 

utgår ifrån att kunskap skapas och produceras tillsammans med andra. För att kunna ta del av ny 

kunskap förutsätter det samspel och interaktion. Ny kunskap uppnås således när man tar hjälp av 

andra som besitter en högre kunskap (Säljö, 2000). Det är till fördel för pedagoger att ta tillvara 

på varandras erfarenheter och kunskaper om teknologin för att arbetet med surfplattan ska vara av 

hög kvalité. Om arbetet med surfplattan är av hög kvalité blir det meningsfullt och lärande för 

barn. Tidigare forskning har lyft fram den intressanta frågan, om lärandet får högre kvalité i och 

med IKT. En annan tillhörande fråga är om digitala verktyg bidrar till att barn lär sig mer 

(Alexandersson, Linderoth & Lindö, 2001).   
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När vi frågar Anna om syftet med surfplattan får vi följande svar: 

Det är viktigt att ha ett genomtänkt syfte och en mening med aktiviteten, då blir det pedagogiskt 

och språkutvecklande. Valet och intresset för att börja använda surfplatta och köpa in den till 

verksamheten uppstod genom en utbildning där surfplattan introducerades som ett verktyg för 

pedagogisk dokumentation. Innan utbildningen var jag kritisk till surfplattans användning i 

förskoleverksamheten. Jag ställde mig frågor som, ”vad är den bra för?” och ”varför ska vi ta in 

den?”. Min inställning förändrades i och med utbildningen, då jag fick syn på surfplattans 

mångsidighet och effektiva verkan. Surfplattan har varit en del av verksamheten en termin (2013-

10-22). 

Vidare förklarar Anna att de har valt att benämna surfplattan som lärplatta när de använder den 

tillsammans med barnen. Anledningen till detta är att verktyget inte ska ses som en leksak eller 

barnvakt utan som ett komplement för lärande. Pedagogen har en viktig roll för att inte 

surfplattan ska bli som en barnvakt konstaterar samtliga pedagoger. Alla informanter betonar att 

surfplattan ska ses och användas som ett komplement i förskolan. De menar att surfplattan inte 

har ersatt något annat i verksamheten och har således inte medfört att barnen slutat leka, spela 

spel eller lägga pussel. Surfplattan är och ska vara ett kompletterande redskap för lärande, något 

som Gällhagen och Wahlström (2012) i likhet med informanterna är noga med att påpeka. Ett 

komplement blir det när andra metoder och verktyg inte ersätts av något nytt.  

I de observationer vi utfört har vi kunnat se hur surfplattan fungerar som ett komplement till 

lärande. Pedagogerna använder surfplattan för att ge barnen vidgad förståelse och göra lärandet 

fullständigt. Vi har sett exempel på hur surfplattan kan göra lärandet fullständigt genom att ljud, 

text och bild kombineras samtidigt. Surfplattan tilltalar således barnen och det skapar lust till att 

lära hos dem. Vår tolkning av detta är att surfplattan bidrar till att barnen utvecklar en djupare 

förståelse på ett enklare och roligare sätt. Den fördjupade kunskapen uppstår när lärandet 

presenteras multimodalt. Selander och Kress (2010) menar att kunskapsinhämtningen underlättas 

när flera sinnen deltar i lärandeprocessen. När rörliga bilder kombineras med ljud och text, har vi 

sett att det genereras lust och engagemang hos barnen.  

Emma svarar på frågan om syftet med surfplattan:  

När barnen använder iPad är syftet att de ska lära sig och utvecklas. Vi började använda iPads i 

verksamheten efter att vi kommit med i ett projekt inom kommunen. För ett tag sedan fick vi 
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pedagoger en varsin iPad. Syftet var då att vi skulle utforska och bekanta oss med det digitala 

verktyget. Kort därpå började vi använda iPads i verksamheten med barnen. Varken jag eller mina 

kollegor hade sedan tidigare någon större kunskap eller erfarenhet om iPads. Trots vår okunskap 

har vi inte fått någon utbildning om hur iPads fungerar och kan användas i verksamheten (2013-

10-30). 

Trots att Emma och hennes kollegor inte fått någon utbildning i hur surfplattan kan användas i 

pedagogiska sammanhang har det inte varit en problematik för dem. Pedagogerna har 

tillsammans med barnen utforskat surfplattans innehåll och funktioner. Anna uttrycker också 

detta och säger specifikt att hon är medforskare tillsammans med barnen. Tidigare forskning har 

lyft fram att barn har erfarenhet och kunskap hemifrån om vad teknologi är. Barn är således 

medvetna om hur digitala verktyg används. De digitalt infödda barnen är vana vid teknologin 

eftersom de växer upp med den (Forsling, 2011). I vissa fall är det barnen som har kompetensen 

och lär därmed pedagogerna, berättar Anna. Detta kan kopplas ihop med den proximala 

utvecklingszonen som har sin utgångspunkt i att det är den med mer kunskap som lär den andra 

med mindre kunskap (Säljö, 2000).  

I intervjun med Linda berättar hon följande om syftet med surfplattan:  

Syftet med att använda iPads är att underlätta arbetet för oss pedagoger. Om vi tänker till och har 

ett pedagogiskt syfte med iPaden skapas förutsättningar för lärandet. Jag började arbeta på 

förskolan för 2,5 år sedan och då var redan iPads en del av verksamheten. Vår drivande och 

engagerade förskolechef hade några månader tidigare tagit in iPads i verksamheten. 

Förskolechefen har gett oss utbildning i hur den kan användas men vi har själva möjlighet att 

utforska nya applikationer och komma med idéer (2013-11-04). 

Resultatet av informanternas intervjusvar visar att alla är gemensamt överens om att aktiviteten 

med surfplattan ska ha ett syfte. Surfplattan bidrar till att arbetet i förskolan underlättas och att 

pedagogerna på så sätt sparar oerhört mycket tid. Endast en av pedagogerna har fått utbildning 

om hur surfplattan kan användas i pedagogiska sammanhang. Det förvånar oss med tanke på att 

surfplattan är så pass ny inom förskolans värld och därför är utbildning i hur den ska användas 

viktigt för pedagoger anser vi. För att surfplattan ska generera lärande behöver pedagoger veta 

hur de ska använda verktyget i verksamheten (Couse & Chen 2010). Det vore konstigt om 
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förskolor väljer att köpa in dyra surfplattor om pedagogerna inte har tillräckliga kunskaper om 

hur verktyget ska användas i pedagogiska sammanhang. 

6.2 För- och nackdelar med surfplattan 

Alla informanterna har bred erfarenhet av att arbeta med surfplattan i pedagogiska sammanhang.  

De är positivt inställda till surfplattans användning vilket synliggörs i intervjuerna. Tidigare 

forskning tagit upp att en positiv inställning till digitala verktyg förutsätter kunskap om hur 

teknologin kan användas och viljan att använda den (Appelberg & Eriksson, 1999). Pedagogerna 

menar att surfplattan är till fördel för alla barn eftersom att den förmedlar sitt innehåll via bild, 

text och ljud samtidigt. Hildén (2005) lyfter fram detta och har åsikten om att när innehållet 

förmedlas via bild, text och ljud skapas förutsättningarna för alla barn att lära sig. Surfplattan har 

möjligheten att göra lärandet multimodalt vilket bidrar till ett lustfyllt lärande för barnen. Inom 

det multimodala perspektivet på lärande är det ett enklare och mer tilltalande sätt för barn att ta 

till sig kunskap och lärande när det som de ska lära sig om presenteras via olika resurser som 

visas i kombination samtidigt. Bilderna, ljuden och texterna får sedan betydelse och blir därmed 

meningsfulla när personerna i fråga ingår i ett socialt kommunikativt sammanhang (Selander & 

Kress, 2010).  

Samtliga informanter framhäver fördelar med att använda surfplattor i förskolan. I intervjuerna 

framkommer det att dokumentationen först och främst underlättas och är således till fördel för 

pedagogerna. På frågan vilka nackdelar som eventuellt finns med surfplattan kan endast två 

informanter besvara frågan med konkreta exempel. Informanternas positiva inställning till att 

använda surfplattan kan orsaka blindhet för de eventuella nackdelarna med surfplattan. Risken 

med att vara alltför positiv är att det kritiska tänkandet kommer i skymundan. Två nackdelar som 

Emma och Linda ser att surfplattan kan bidra till är att den kan framkalla ett beroende och att den 

frambringar en magnetkänsla.  

Förskolechefen beskriver vinsterna med att använda surfplattan: 

En av de stora fördelarna med iPads är att dokumentationen kan ske snabbt och effektivt. Med 

hjälp av kamera och videoinspelning kan dokumentationen ske här och nu. De enkla funktionerna 

gör det även möjligt för barnen att vara delaktiga i dokumentationen och på så sätt få inflytande i 

vad som dokumenteras. Därigenom blir utformningen och planeringen av den pedagogiska 

verksamheten utifrån barnens behov och intressen (2013-10-23).   



 
 

38 
 

Förskolechefen nämner inga nackdelar med surfplattan. Anna ser inte heller några nackdelar med 

att använda surfplatta och beskriver fördelarna med surfplattan på följande vis:  

Fördelen med surfplattan är att den är liten och enkelt kan flyttas runt mellan olika miljöer. 

Surfplattan följer med oss på utflykter och andra aktiviteter. Det är omöjligt för oss pedagoger att 

ha svar på alla barnens frågor och veta allt. Därför är surfplattan ett utmärkt verktyg för 

informationssökning, kunskapsinhämtning och lärande här och nu. Tillsammans med barnen kan 

vi effektivt fånga upp deras intresse och kunskapsinhämtningen kan ske snabbt. Utan surfplattan 

skulle kunskapen inte komma fram lika fort då vi skulle vara tvungna att återkomma med 

information senare, men då finns risken att barnens intresse redan avtagit (2013-10-22). 

Annas intervju svar om fördelarna med surfplattan är intressant att reflektera över. Något som vi 

finner fascinerade när det gäller surfplattan är att pedagoger precis som Anna säger, snabbt kan 

fånga upp barnens intresse och svara på deras frågor direkt. Tillsammans med pedagogerna kan 

barn söka svar på frågor med hjälp av surfplattan. Precis som Gällhagen och Wahlström (2012) 

tidigare tagit upp är surfplattan ett verktyg för att söka information och inhämta kunskap. 

Därigenom lär sig barn att även hantera teknologin och de får således förutsättningen att utveckla 

en digital kompetens. Även Alexandersson, Linderoth och Lindö (2001) antyder nödvändigheten 

om att barn ska ges grundläggande kunskaper i och om teknologi.  

Anna fortsätter med att ta upp ytterligare synpunkter när det gäller fördelar med surfplattan:  

En annan fördel med surfplattan är att den kan användas på ett effektivt sätt i dokumentationen 

och reflektionen med barnen. Surfplattan underlättar vårt arbete och är ett roligare sätt till att lära 

eftersom flera sinnen inkluderas i aktiviteten (2013-10-22).  

Gällhagen och Wahlström (2011) tar upp vilket bra dokumentationsverktyg surfplattan är för att 

synliggöra barnens utveckling och framsteg. Informanterna lyfter även de fram att surfplattan är 

ett utmärkt pedagogiskt hjälpmedel för dokumentationen.  

 

Emma ser både för- och nackdelar med att använda surfplattan i förskolans verksamhet och 

börjar med att ta upp fördelarna: 

 

Fördelarna är att verktyget är enkelt för barnen att hantera, ett roligt verktyg och att 

dokumentationen underlättas. Det som är positivt med iPads är att utbudet av applikationer är 
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stort. Det finns bland annat mycket pekböcker och andra böcker att använda. Samtidigt som boken 

i applikationen berättas via ljud visas bild och text. Barnen kan själva bläddra utan risk för att 

boken går sönder (2013-10-30).  

 

Att surfplattan är enkel för barn att hantera råder det inget tvivel om. En av anledningarna till att 

surfplattan i jämförelse med datorn är mer omtyckt i förskolan är för att surfplattan lätt kan 

hanteras av alla barn. Forskning visar på att datorn till skillnad från surfplattan ställer krav på 

motoriken. Detta medför att datorn endast kan användas av barn som har den motorik som datorn 

kräver för att kunna hantera t.ex. tangentbordet (Hildén, 2005). Samtliga informanter har 

framhävt att surfplattan kan användas av alla barn. Detta tror vi är en av orsakerna till varför 

surfplattan föredras framför datorn. Det som är till fördel för surfplattan utöver att alla barn 

oavsett motoriska färdigheter kan hantera surfplattan är att den är trådlös och på så sätt skapar 

flexibilitet för lärandet att ske när och var som helst.   

 

Emma fortsätter med att ta upp nackdelarna som surfplattan skapar:  

 

Nackdelarna är att barnen lätt kan råka trycka sig bort från en applikation och snabbt kan komma 

in på en annan. Det skulle vara bra om applikationerna kunde innehålla en funktion som gör det 

svårt för barnen att själva gå ut ur applikationen. Faran med iPads är att det kan bli 

beroendeframkallande (2013-10-30).  

 

Tanken om att surfplattan framkallar ett beroende hos barnen är intressant att problematisera. Ett 

beroende uppstår när människan inte kan styra eller kontrollera begäret och återkommande 

utsätter sig för det (NE, 2013/beroende). Det är många gånger som teknologi kopplas ihop med 

att vara beroendeframkallande. Själva begreppet beroende används alltför ofta i samband med 

teknologi, utan att uttalandet har något att luta sig emot. Många var kritiska till att datorn skulle ta 

plats inom förskola och skola och är det än idag. Nu är det surfplattan det diskuteras om. Det 

diskuteras däremot inte om att t.ex. lego skulle vara beroendeframkallande. I intervjun med 

Emma talar hon om för oss att när barnen visar ett ledset och argt agerande när surfplattan 

plockas bort tenderar de att utveckla ett beroende. Pedagogen ser därför surfplattan som en 

nackdel när det leder till ett sådant beteende. Två av våra observationer visade hur barnen blev 

ledsna och arga när surfplattan plockades undan. I en observation började ett av barnen gråta och 
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blev irriterad över att inte få fortsätta aktiviteten med surfplattan, varav barnet höll fast 

surfplattan hårt mot golvet och vägrade släppa den. Under en annan observation såg vi hur ett 

barn började skrika av ilska när pedagogen lade undan surfplattan. Utifrån egna erfarenheter blir 

barn ledsna även när leksaker ska plockas undan eller när leken avbryts för t.ex. mellanmål. Men 

detta ledsna agerande kopplas sällan ihop med att barnen skulle vara leksaksberoende.  

 

Emmas uttalande om att det finns en risk med att surfplattan kan leda till ett beroende hos barnen 

kan understrykas med den forskning som belyser surfplattans negativa aspekter. Kjällander 

(Skolverket, 2013) varnar för risken med att surfplattan kan leda till ett beroende och menar att 

det är de vuxna som bör vara uppmärksamma på vad det är barnen gör och hur mycket tid de 

spenderar framför displayen. Tillsammans med Kjällander anser vi att om vuxna inte är 

uppmärksammade på vad det är barnen gör på surfplattan och låter de spendera en massa tid 

framför skärmen kan det vara skadligt för dem. Det är således viktigt att pedagogerna ansvarar 

över hur mycket tid barnen spenderar framför surfplattan och att de är medvetna om vad det är 

barnen gör. Detta blir möjligt när pedagoger har ett genomtänkt syfte med aktiviteten.  

 

När vi frågar Linda om vilka fördelar hon ser med att använda surfplattan får vi följande svar: 

 

Vinsten med att använda iPads är dokumentationen som kan ske snabbt och effektivt. Vi 

pedagoger kan dokumentera samtidigt som vi finns närvarande bland barngruppen. Innan iPads 

fanns var dokumentationen en lång process som krävde tid från barnen. Det tog massor av tid när 

man först skulle fota med digitalkamera och sedan överföra bilderna till datorn som då oftast 

fanns i ett avskilt rum (2013-11-04).  

Utifrån det Linda säger i intervjun är det intressant att ställa sig frågan om surfplattan är till fördel 

för barnen, pedagogerna eller de båda. Intervjusvaret kan tolkas som att surfplattan är bäst när 

pedagogerna använder den själva. Svaret tyder på att surfplattan är till stor fördel för 

pedagogernas arbete, främst när det gäller dokumentationen. Vår åsikt om detta är att om mindre 

tid kan läggas på dokumentationen för att den går snabbare blir det mer tid som kan läggas på 

barnen vilket gynnar dem.  

Linda belyser ytterligare en fördel med dokumentationen i samband med surfplattan. Verktygets 

lätta kamerafunktion med tryckkänslig skärm gör det enkelt för barnen att ta egna bilder, både på 
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sig själva och på annat eftersom kameran finns både bak och fram på surfplattan. På så sätt 

involveras barnen i processen och blir delaktiga i dokumentationen. Förskolans läroplan 

understryker vikten av att barn ska ha inflytande över sin egen utveckling och sitt lärande, 

därmed är det troligt att barnen gynnas när de får ta del av sin egen dokumentation. Innan 

surfplattan var det svårare att involvera barnen i dokumentationen eftersom det inte kunde 

genomföras direkt i verksamheten.  

Linda fortsätter med att peka på ytterligare fördelar:  

Förutom att dokumentationen underlättas ser det professionellt ut att använda iPads. På 

utvecklingssamtalen kan föräldrar ta del av barnens agerande och handlande på förskolan. 

Föräldrarna blir serverade med filmer och bilder på sina barn och får därmed ökad inblick i hur 

verksamheten ser ut. Detta har man tidigare kunnat göra men det har varit betydligt krångligare 

för oss pedagoger (2013-11-04).  

Att Linda väljer att uttrycka surfplattans användning som professionellt är intresseväckande, och 

hon talar nog inte bara för sig själv utan för andra pedagoger som använder surfplattan. Vi tolkar 

ordvalet som att förskolan vill följa med i utveckling och att det utåt sätt ser bra ut att använda 

surfplattor. Vad som egentligen är professionellt kan diskuteras, utifrån Lindas svar kan vi bara 

spekulera i vad som är det professionella. Linda berättar vidare om nackdelarna och säger sig inte 

se några större sådana med hur surfplattan används idag. I början när surfplattan var ny på 

förskolan var nackdelen att resten av verksamheten avstannade så fort verktyget togs fram. 

Pedagogen beskriver situationen då som att surfplattan skapade en magnetkänsla. Eftersom att 

surfplattan bara togs fram då och då övervann den allting annat. En orsak till detta var att 

surfplattan inte fanns tillgänglig på samma sätt som den finns idag och då ville alla barn delta 

samtidigt. Idag är det inte en stor hysteri kring surfplattan och det tror vi beror på att surfplattan 

har varit integrerad i verksamheten en längre tid. Enligt Linda väljer barnen lika gärna att rita 

med papper och penna som att rita på surfplattan.   

Pedagogerna delar uppfattningen om att surfplattan väcker ett större intresse hos barnen och ökar 

därmed barns motivation till att lära. Det stora intresset väcks i och med att surfplattan kan 

inkludera flera sinnen i lärandeprocessen. Surfplattan är således till fördel för barn eftersom de 

får uppleva genom mer än ett sinne. Lärandet blir därmed spännande vilket resulterar i nyfikna 

och engagerade barn. Gällhagen och Wahlström (2012) antyder att surfplattan skapar 
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förutsättningar för lärandet då barn får lyssna, tala, se och göra samtidigt. När innehållet 

presenteras genom ljud, bild och text tar det hänsyn till att barn är olika och lär sig på olika sätt. 

Detta är något som skapar variation i lärandet menar Selander och Kress (2010). Inom det 

multimodala perspektivet sker kommunikationen och lärandet via olika uttrycksformer parallellt.  

6.3 När, var och hur surfplattan används 

Informanterna berättar om när, var och hur surfplattan används. Genom intervjuerna får vi reda 

på att en av förskolorna alltid har en surfplatta tillgänglig för barnen och de behöver därmed inte 

fråga efter den. Det gör att barnen när som helst kan välja att interagera med surfplattan. Detta 

tolkar vi som att surfplattan är en naturlig del av verksamheten. Linda förklarar att surfplattan 

finns lättillgänglig för barnen på en hylla av den anledningen att surfplattan ska ses som en 

naturlig del i verksamheten precis som dockvrån eller bygghörnan etc. Eftersom att samtliga barn 

är vana vid tekniken är det inte nödvändigt att pedagogerna alltid ska sitta med barnen när de 

använder surfplattan, förklarar Linda. I surfplattan finns en särskild applikation som barnen ska 

använda sig utav, de får därmed inte använda surfplattan för något annat ändamål. Det är 

pedagogerna som i förväg väljer ut vilken applikation som ska finnas tillgänglig för barnen att 

använda just den dagen. Applikationen som väljs ut är kopplad till den övriga verksamheten och 

har ett tydligt syfte. Det är då endast den applikationen som barnen får använda. Anledningen till 

detta är att barnen inte ska se surfplattan som en spelkonsol, klargör Linda.  

På de andra två förskolorna måste barnen fråga efter surfplattan om inte pedagogen tar fram den 

för aktivitet. Tillgången till surfplattor är obegränsad på alla förskolorna eftersom det finns minst 

två surfplattor tillgodo. Samtliga pedagoger använder surfplattan både i och utanför barngruppen. 

På frågan om hur ofta de använder surfplattan i verksamheten tillsammans med barnen är svaren 

varierande. Surfplattan kommer till användning varje dag, men används inte alltid tillsammans 

med barnen.  

Våra observationer visar på att surfplattan används i olika delar av verksamheten, både inomhus 

och utomhus. Det vanligaste är dock att den används i inomhusmiljön. På en av förskolorna 

används surfplattan endast i inomhusmiljön på grund av att den är känslig för regn och fukt 

förklarar Emma. Surfplattan används ofta i kombination med och till den övriga verksamheten. 

T.ex. genom att läsa en bok på surfplattan under vilan, lyssna på musik till olika lekar eller spela 

ett matematikspel. Anna berättar i sin intervju att surfplattan kom väl till användning i och med 
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ett projekt. Surfplattan användes då till att söka information och inhämta kunskap om olika fiskar. 

Vid ett senare tillfälle fick barnen på riktigt känna, smaka och lukta på en av de fiskarna de 

tidigare sökt information om på surfplattan. När surfplattan används på detta sätt blir den ett 

kompletterande verktyg för lärandet. Det som Anna lyfter fram i intervjun kan vi koppla till 

tidigare forskning om att lärandet gynnas av att fler än ett sinne inkluderas. Gällhagen och 

Wahlström (2012) tar upp att barn behöver känna och höra för att kunna utveckla en bred 

förståelse för vad de är med om.   

Anna redogör för i vilka konkreta situationer surfplattan kommer till användning:  

Vi använder surfplattan dagligen i verksamheten, i olika miljöer och sammanhang. Vi läser 

böcker, tittar på filmer, lyssnar på musik och söker fakta om olika saker. Surfplattan är inte direkt 

tillgänglig för barnen utan ligger endast åtkomligt för oss pedagoger. Det är därför att surfplattan 

endast ska användas i planerade aktiviteter. De äldre barnen kan och brukar be om att få använda 

surfplattan ibland (2013-10-22). 

I en kort beskrivning berättar Anna om när surfplattan användes i skogen:  

Vi var i skogen och hörde fåglar kvittra. Barnen ville veta vilket fågel det var som lät, med hjälp 

av surfplattan kunde barnen tillsammans med oss pedagoger söka upp och få fram information om 

fåglarna och deras läten (2013-10-22).  

Utifrån intervjusvaret tolkar vi det som att surfplattan har bidragit till att lärandet inte är 

begränsat till det rumsliga. Ingen pedagog behöver numera vara fast vid verksamheten, 

biblioteket eller något annat för att inhämta fakta. Tiden för arbetet blir också gränslös när 

informationssökningen kan ske när som helst. När Anna berättar om aktiviteten i skogen får vi 

bekräftelse på att surfplattan möjliggör för lärande i olika miljöer. Genom att surfplattan är liten 

till storleken, har låg vikt och fungerar trådlöst kan den med lätthet följa med överallt. Den kan 

användas i såväl inomhus som utomhusmiljö eftersom den är praktisk och lätt kan anpassas till 

situationen. Surfplattans innehåll och olika funktioner gör att allt finns i ett och samma verktyg 

(Hutchison, Beschorner & Schmidt - Crawford, 2012). Istället för att ta med sig tunga böcker, 

bandspelare och andra tillbehör som kan behövas har surfplattan allt detta.  
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När vi frågan Linda om när och hur surfplattan används får vi följande svar:  

Idag använder vi iPads betydligt mera än vad vi gjorde i början. Vi använder iPads bland annat i 

samling och projekt. I och med att iPads har vidareutvecklats, med ny design och ytterligare 

funktioner finns det nu ett större användningsområde. Genom att titta på bilder och filmer som vi 

tagit kan vi tillsammans med barnen titta tillbaka och prata om vad vi har gjort. Inte nog med att 

vi har iPads så har vi även en storskärm på varje avdelning som iPaden kan kopplas ihop med 

(2013-11-04).  

I intervjun med Emma svarar hon följande på frågan hur surfplattan används:  

Surfplattan kommer till användning flera gånger i veckan både i planerade och ostrukturerade 

aktiviteter. Vi filmar, fotar, spelar in ljud, tittar på sagor, gör egna sagor, ritar och spelar (2013-

10-30).  

I intervjusvaren från samtliga informanter finns det likheter för i vilka sammanhang surfplattan 

kommer till användning. Alla tar upp exempel om att de fotar och filmar med surfplattan. I 

intervjuerna med pedagogerna får vi inte bara reda på i vilka situationer surfplattan används utan 

också vilka applikationer som används. Vi ser även här likheter i valet av applikationer hos de 

olika förskolorna. Applikationerna som vi påträffat under studiens gång har vi sett återkommande 

gånger. Applikationerna är anpassade efter barnens ålder och nivå. Några av alla de applikationer 

som används innehåller spel, pussel, memory, matematik, ritprogram, böcker, musik och 

bokstavslekar. Pedagogerna framhäver att barnen via applikationerna kan lära sig många saker 

däribland färger, versaler, siffror och annat. Det är pedagogens uppgift att kritiskt granska en 

applikation för eventuella olämpligheter innan den tillämpas och används tillsammans med 

barnen konstaterar samtliga informanter. Det finns således inga dåliga applikationer men det 

finns de som inte är anpassade för barn att använda i förskola. Informanternas konstaterande om 

att applikationerna ska granskas av de själva innan användning med barnen kan kopplas till det 

Hildén (2005) säger om program. Programmen bör undersökas och prövas av pedagoger innan de 

används och praktiseras med barn.  

I observationerna gör pedagogerna kopplingar mellan den analoga aktiviteten och surfplattan, på 

så sätt förenas det analoga med det digitala. Ett exempel på denna koppling visade sig genom 

observation 1:  



 
 

45 
 

Pedagogen och tre barn sitter i ring runt surfplattan som ligger på mattan. Pedagogen säger vad 

som ska göras, och bjuder in barnen på ett lustfyllt sätt. Hon sätter på applikationen ”färgmonstret 

– ett spel för barn att lära sig färgerna”. Applikationen går ut på att ge det kinkiga monstret rätt 

frukt, då fruktens färg ska stämma överens med färgen på monstrets kropp. Färgmonstret i 

applikationen är hungrig och behöver barnens hjälp. Monstret ber muntligt om vilken färg den vill 

ha på frukten, det kunde låta såhär, ”ge mig något med färgen brun”, ”jag behöver något som har 

färgen brun” eller "får jag pröva något med färgen grön?". Alla barnen är villiga och exalterade 

över att få mata monstret. Pedagogen ställer kontinuerligt frågor till barnen om de kan hitta något i 

rummet med samma färg. Hon gör jämförelser med färgerna kopplade till vad barnen har på sig 

(2013-10-22). 

Genom att barnen får relatera det som händer på surfplattan till konkreta företeelser skapas 

förutsättningen att ta till sig kunskap, i detta sammanhang om färger. För att verklig förståelse ska 

uppnås förutsätter det att barnen får göra kopplingar och jämförelser mellan det digitala och 

konkreta företeelser i det verkliga livet (Appelberg & Eriksson, 1999). Det räcker inte enbart med 

att lära färgerna på en surfplatta utan det krävs att färgerna kopplas ihop med barnens verklighet. 

Precis som det multimodala perspektivet på lärande får det först betydelse när det används i 

meningsfulla sammanhang, tillsammans med andra (Selander & Kress, 2010).    

6.4 Språkutveckling  

På frågan vad det är barnen lär sig när de använder surfplattan är samtliga informanter övertygade 

om att språket utvecklas. Vi kommer därmed in på frågan hur surfplattan kan stödja 

språkutvecklingen, hur de ser det och hur det utspelar sig. Alla informanter är överens om att 

barnen behöver språkstimulering och kan i arbetet med surfplattan utveckla sitt språk. För att 

språket ska kunna utvecklas nämner informanterna vikten av att en pedagog finns närvarande. 

Pedagogers roll är att vara lyhörda, stötta, bekräfta och hjälpa barn vidare i språkutvecklingen. 

När lärare sätter ord på det som händer utvecklas barns förståelse och språkliga förmågor 

utvecklas (Couse & Chen, 2010). Pedagogens roll är således avgörande för huruvida barnen 

utvecklar ordförståelse, sitt ordförråd och ett nyanserat språk. Den proximala utvecklingszonen 

utgör således en grund för att barnen ska utveckla sitt språk (Håkansson, 1998).  

I samtliga observationer har vi sett hur pedagogerna är delaktiga och samtalar med barnen. I 

observation 3 har vi sett hur pedagogen utgör en viktig roll:  
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Barnet trycker på en applikation och säger ”bockarna Bruse”. Pedagogen svarar genom att säga 

"jaha, du vill göra en saga om bockarna Bruse", varpå barnet instämmer. Barnet pekar på 

surfplattans display och säger upprepande gånger "titta" och "där". Pedagogen benämner det 

barnet pekar på, ”ja, där är bocken”, ”och så behöver vi en bro” och ” där är trollet” varpå barnet 

härmar det pedagogen säger. Pedagogen ställer frågor där hon ber barnet berätta vad som händer 

och sker på surfplattan, "vad gör bockarna?", "vart ska bron vara?" och "ska trollet vara under 

eller över bron?". Då svarar barnet kort med enstaka ord (2013-10-30).  

Som vi kan se i observationen använder pedagogen och barnet surfplattan i ett språkligt 

sammanhang. Tidigare forskning har tagit upp att när barn ges möjlighet att använda sitt språk i 

intressanta och utvecklande samtal kan språket utvecklas. I samtal får barn chans att sätta ord på 

sina upplevelser och därmed utveckla sitt ordförråd och även utveckla en förståelse för orden 

(Svensson, 2005). När pedagogen i observationen bekräftar och ger uttryck för det barnet gör 

utvecklas språket och barnet får förståelse. Detta tolkar vi som att pedagogen utgör en viktig roll 

för att stödja barnets språkanvändning. Utifrån intervjuerna med samtliga informanter bekräftas 

pedagogens viktiga roll ytterligare. Genom att pedagogen ställer frågor får barnet utmaning och 

utveckling vilket enligt den sociokulturella teorin benämns som den proximala utvecklingszonen. 

Genom att den vuxna är med och stödjer samt vägleder barn kan lärandet utvecklas (Håkansson, 

1998).   

Linda betonar vikten av att barn också själva ska ges tillfälle att tillsammans med andra barn 

utforska surfplattan och därigenom lösa problem på ett språkutvecklande sätt. I slutet av 

observation 1 såg vi hur pedagogen intog en mer passiv roll och barnen fick själva fortsätta 

aktiviteten:  

Barnen sitter i ring runt surfplattan och pedagogen sitter en bit ifrån. Barnen turas om att mata 

färgmonstret som vill ha frukt med rätt färg. Monstret ger direkt respons till barnen genom att 

säga "smaskens", "jättebra", "smakar gott", "mmm", "tack polarn" och "nu är jag mätt, tack så 

mycket".  Alla de tre barnen använder ord som ”yeah” och ”ja” när de får respons från monstret. 

När monstret matas med en färg den inte efterfrågar uttrycker monstret irriterat och bestämt, "det 

var inte det jag ville ha", "fel färg", "den gillar jag inte" och "usch". Monstret spottar då ut frukten 

och rynkar på ögonbrynen. Barnen tycker det är roligt och skrattar hysteriskt (2013-10-22).  
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I observationen ser vi hur barnen uppskattar återkopplingen från monstret. När barnen uppmanas 

att ge monstret en frukt med en särskild färg säger barnen t.ex. "lila vindruvor" eller "här får du". 

Barnen för på så sätt en dialog med monstret. I denna aktivitet är det inte nödvändigt att 

pedagogen styr aktiviteten och för ett samtal med barnen eftersom monstret kommunicerar med 

barnen. Monstret tilltalar barnen genom sin lekfulla röst och sitt varierande tonläge. Surfplattan är 

således ett bra verktyg genom att den direkt återkopplar till det användaren gör. Precis som 

surfplattan är datorn ett omtyckt verktyg när det gäller just detta. Appelberg och Eriksson (1999) 

har undersökt varför datorn föredras av barn. De kom fram till att barn uppskattar datorn eftersom 

den svarar direkt, ger tydlig återkoppling och är konstant rättvis. Även Diaz (2012) lyfter fram 

betydelsen av att få respons på det man gör. Genom bekräftelse stimuleras viljan till att fortsätta 

lära. Det som tidigare forskning tagit upp stämmer överens med det observationen visade. 

Surfplattan är rättvis i sitt sätt att bemöta barnen, alla får samma svar och respons.  

Förskolechefen berättar hur hon ser på surfplattan som ett språkutvecklande verktyg:  

I aktiviteter med iPads skapas många språkliga sammanhang. Det som gör iPaden till ett stöd för 

barns språkutveckling är inte de olika applikationerna i sig utan den kreativa pedagogen. En 

kreativ pedagog ser möjligheterna och har förmågan att se hur applikationen kan användas på 

många olika sätt. Applikationerna är bara redskap, det är pedagogerna som gör det pedagogiskt. 

Det är pedagogen som har den viktiga rollen i det här sammanhanget. Det handlar hela tiden om 

vad pedagogen väljer att göra med applikationen, vilket i sin tur avgör om applikationerna blir 

pedagogiska och lärande (2013-10-23).  

Vi ser likheter med det förskolechefen säger om hur surfplattan kan gynna barnens 

språkutveckling med Annas intervjusvar: 

Surfplattan kan användas i språkutvecklande syfte men det skulle vara dumt att säga att 

surfplattan stimulerar språket bättre än böcker. Alla applikationer kan användas mer eller mindre 

språkutvecklande, bara de används på rätt sätt. Med en kreativ pedagog blir alla applikationer 

språkutvecklande. Allt hänger på hur pedagogen väljer att lägga upp arbetet kring surfplattan. 

Ansvaret över detta ligger hos oss pedagoger som själva testar och utforskar applikationerna innan 

de används med barnen i verksamheten. För att barnens språk ska kunna utvecklas behövs en 

närvarande pedagog som benämner det barnen gör och det som händer på displayen (2013-10-22).  



 
 

48 
 

Uttrycket "rätt sätt" får oss att vilja reflektera över vad det är Anna egentligen menar. Vår 

tolkning av detta är att det är pedagogen som med sin närvaro och sitt sätt att ge ord och uttryck 

för det barnen gör är "rätt sätt" att använda surfplattan på. Alla aktiviteter i förskolan ska generera 

lärande, främst när det gäller att utveckla språket.  

Det förskolechefen och Anna säger i intervjuerna kan vi koppla till tidigare forskning om 

program och applikationer. Beroende på syftet med aktiviteten kan alla applikationer mer eller 

mindre användas språkutvecklande. Det som avgör om en applikation är språkutvecklande eller 

inte är hur pedagogen väljer att använda applikationen. Språkutvecklande blir det när pedagogen 

utgår ifrån en applikation som öppnar upp för samtal utifrån barnens intresse (Gällhagen & 

Wahlström, 2012). Bekräftelse på det den tidigare forskningen framhäver får vi även i intervjun 

med Linda: 

En applikation är bra och språkutvecklande när den ger utrymme för samtal om det som sker och 

händer (2013-11-04). 

Förskolechefen nämner i sin intervju att det kan vara svårt att se barnens språkutveckling i 

förskolan men menar att surfplattans olika funktioner, såsom inspelning av ljud eller kamera- 

videoinspelning kan hjälpa pedagogerna att på ett enkelt och effektivt sätt följa 

språkutvecklingen. I ett senare skede kan man som pedagog återgå till tidigare inspelningar och 

se samt höra barnens språk. På så sätt är det enkelt för pedagoger att se hur barns språk har 

utvecklats. Det är till stor fördel för pedagoger att kunna dokumentera barns språkutveckling när 

surfplattan enkelt skapar möjligheten att spela in barns tal och spara dessa dokument. Gällhagen 

och Wahlström (2011) menar att surfplattans enkla funktioner bör användas av pedagogerna för 

att underlätta arbetet och göra det roligare.  

I intervjun med Linda säger hon att utifrån bilder och filmer kan pedagogerna ha givna samtal 

med barnen där barnen får tillfälle att reflektera över sin egen lärandeprocess. Barnen får 

därigenom färdigheter i att kunna återberätta det de själva har varit med om vilket gynnar 

språkutvecklingen. I kommunikationen får barn tillfälle att på ett reflekterande sätt samtala om 

olika saker. Tidigare forskning har tagit upp vikten av att barn får ingå i samtal där 

språkanvändningen är central. Förutom tidigare forskning kan detta kopplas ihop med den 

sociokulturella teorin. Det är i samspel med andra som språket kan utvecklas och främjas främst. 
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Barns sociala samspel med omgivningen är av betydelse för deras lärande och utveckling. Det är 

enligt teorin tillsammans med andra som erfarenheter och kunskaper om språket bildas. De tre 

områdena som utvecklas mest när barn ingår i ett socialt samspel är språk, begrepp och tänkande 

(Säljö, 2000).  

Tidigare forskning har nämnt att lärandet gynnas av att det finns ett samspel. När fler barn deltar i 

aktiviteten entusiasmeras kommunikationen, kunskapssökandet och samarbetet (Hildén, 2005). 

Även Emma nämnde i sin intervju att surfplattan kommer till användning för att bland annat 

filma och fotografera. Hon förklarar vidare att fotona och videofilmerna är ett sätt att prata med 

barnen om det de har varit med om. På så sätt kan barnen återkoppla till egna erfarenheter och 

upplevelser. Det är i samtal om bilderna och filmerna som barnen får tillfälle reflektera kring 

upplevda händelser och därigenom ingå i ett språkligt sammanhang. Svensson (2005) menar att 

språket hjälper till att förstå händelser och företeelser. Utgångspunkten för att det ska vara 

lärande är språket och att fler än en deltar i sammanhanget. Språket är med andra ord nyckeln till 

det sociala samspelet, och utan ett socialt samspel ingen språkutveckling.  

Pedagogerna arbetar mycket med surfplattans kamera och videofunktion. Barnen får ta mycket 

egna bilder, bilderna speglar i sin tur barnens perspektiv. Bilderna kan vara underlag för samtal 

där pedagogerna tillsammans med barnen reflekterar över det som bilden visar. I samtalen om 

barnens egna bilder kan kopplingar till barnens vardag utanför förskolan göras. Tidigare 

forskning har lyft fram vikten av att förskolan speglar barnens verklighet utanför förskolan. Detta 

för att barnen ska kunna relatera det de gör på förskolan med vad de gör hemma. Bilderna 

används även för kommunikation med föräldrarna förklarar pedagogerna.   

Förskolechefen fortsätter berätta om en regel de har på förskolan. Tillsammans med övrig 

personal har hon kommit överens om en regel som enligt henne gynnar barnens språkutveckling: 

På mina förskolor har vi en regel som handlar om att ett barn i taget styr iPaden. De barnen som 

inte styr iPaden får endast hjälpa till genom verbal kommunikation och genom att peka men då 

inte trycka direkt på displayen. Detta leder till att barnen utmanas i att kommunicera med varandra 

och därmed utvecklas språket (2013-10-23).  

Syftet med regeln är att barnen ska använda språket i sociala sammanhang. Regeln utmanar 

barnen till att muntligt förklara och beskriva för varandra vad som ska eller kan göras. Liberg 
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(2006) har tidigare lyft fram att barn utvecklar sin språkliga förmåga när de deltar i språkliga 

sammanhang. Det är alltså i diskussion tillsammans med andra som språket utvecklas och formas. 

Regeln skapar ett språkligt sammanhang eftersom barnen utmanas i att kommunicera muntligt. Vi 

ser likheter mellan det förskolechefen säger om regeln och Lindas intervjusvar om hur surfplattan 

kan var till stöd för barnens språkutveckling: 

För att barn ska använda, utveckla och bli utmanade i sitt språk får endast ett barn i taget navigera 

med fingret på iPaden. Detta utmanar barnen till att beskriva, förklara och sätta ord på det som 

händer och ska göras. I dessa sammanhang ökar bland annat barnens ordförråd (2013-11-04).  

I och med att ett barn i taget får styra surfplattan utmanas språket. Linda berättar att barnen får 

öva mycket på prepositioner när de samtalar och interagerar med varandra och surfplattan. Hon 

visar en applikation där olika djur gömmer sig och där barnen ska hitta de gömda djuren. När 

barnen hjälper varandra genom muntlig kommunikation säger de t.ex., ”bakom trädet” eller 

”bredvid busken”.  

I intervjun med Emma svarar hon följande på frågan vad barnen lär sig i samband med 

surfplattan:  

I aktivitet med iPads utvecklas barnens ordförråd, precis som när man läser böcker. Språket 

utvecklas när vi pedagoger finns närvarande och ställer frågor, benämner samt bekräftar det 

barnen gör och säger. När barnen är aktiva med iPads behöver vi finnas nära till hands, oavsett om 

vi är med i själva aktiviteten eller inte (2013-10-30).  

Det är inte bara Emma som nämner att ordförrådet ökar när barnen använder surfplattan i samspel 

med andra. Alla informanter uttrycker att surfplattan är ett utmärkt verktyg för lärande av språk 

och begrepp. Det är inom den sociokulturella teorins begrepp interaktionism som 

begreppsbildning sker. Det är i den sociala samvaron, i interaktion med andra som barnen 

utforskar språket och därigenom lär sig nya begrepp (Håkansson, 1998). Återigen är det sociala 

samspelet en förutsättning för att språket ska kunna utvecklas. I det sociala samspelet är 

kommunikationen högst prioriterad för att det ska vara möjligt att utveckla språket.  

I observation 5 kan vi se hur surfplattan används i språkutvecklande syfte. Pedagogen använder 

surfplattan tillsammans med barnen för att öva på språkliga begrepp och diskuterar betydelsen av 

dessa. Till en början styr pedagogen aktiviteten och trycker bland annat på olika djur, instrument 
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och hushållsmaskiner. Tillsammans diskuteras det som pedagogen väljer att trycka på. I samband 

med att pedagogen trycker på ett objekt eller ett djur visas en bild och barnen hör även hur 

objektet eller djuret låter.  

Pedagogen ber barnen att blunda och håller surfplattan tätt intill sig. När barnen blundar trycker 

pedagogen på katten och ber barnen lyssna sig till vad det är för djur som låter. Pedagogen ställer 

frågan "vad är det här för djur?" varpå barnen känner igen ljudet och svarar rätt. Ytterligare frågor 

ställs, "kan ni låta som katten?" och "vad äter katten?". Pedagoger fortsätter med att spela upp ett 

till ljud (2013-10-22).  

Pedagogen visar inte bilderna för barnen, vi tror att det är en omedveten handling. Vi såg att 

barnen var nyfikna och ville se bilderna som kom upp på surfplattan i samband med att ljudet 

spelades upp. Utifrån det multimodala perspektivet på lärandet hade det varit bra om barnen fått 

tagit del av bilderna i samband med att ljuden spelades upp. På ett multimodalt sätt får barnen en 

helhetsbild och på så sätt förståelse för vad en katt är, hur en katt ser ut och låter. Genom att bild 

och ljud kombineras får barnen möjligheten att se kopplingen mellan ordet och dess innebörd 

(Selander & Kress, 2010). Även fast barnen inte fick se bilderna tolkar vi det som att barnen 

förstod vad djuret eller föremålet var, eftersom att pedagogen hade en dialog med barnen. 

Språkförståelsen utvecklas alltså när barnet upptäcker relationen mellan det konkreta ordet och 

vad ordet står för. Att kunna relatera språket till verkligheten är en förutsättning för att få 

förståelse för hur språket fungerar. Ordförrådet och språket utvecklas med andra ord när barnen 

får förståelse för begreppen.  

I observation 4 används samma applikation som i observation 5. Skillnaden är att barnen också 

får styra surfplattan i observation 4: 

Barnet som håller i surfplattan sitter mittemot pedagogen och det andra barnet. Barnet trycker på 

tvättmaskinen varpå pedagogen frågar "vad är det som låter?". Barnet sträcker sig fram och vill se 

bilden på surfplattan. "En tvättmaskin!". De samtalar litegrann om de djur och föremål som dyker 

upp på skärmen. Barnet trycker snabbt på nästa bild och hinner därmed inte alltid att svara på 

pedagogens frågor (2013-11-04).  

Vår tolkning av observation 4 och 5 är att det sker ett större socialt samspel när pedagogen styr 

surfplattan. Pedagogen ger tid för barnen att reflektera och diskutera det som händer på 

surfplattan vilket i sin tur gör aktiviteten språkutvecklande. Informanterna lyfter fram hur viktigt 
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det är att ge barnen tid till att själva få samtala och använda sitt språk. De är alla överens om att 

pedagogen inte ska ta för mycket plats utan istället ge barnen talutrymme. Svensson (2005) är 

också noga med att påpeka vikten av att barnen får tillräckligt med tid för samtal eftersom det är 

då språket kan utvecklas. När barnen styr surfplattan i observation 4 går allting väldigt fort och 

det är tveksamt om barnen förstår aktivitetens lärandesyfte. Inga större samtal skapas och vi 

tolkar det därmed som att pedagogerna har en avgörande roll för om aktiviteten med surfplattan 

ska vara språkutvecklande.   

Liberg hävdar att språket utvecklas i samtal och därmed bildas ny kunskap. Liberg poängterar 

således vikten av att barn får delta i språkliga sammanhang där de får möjlighet att uttrycka sig 

och utveckla sin språkliga förmåga. När barnen deltar i språkliga sammanhang får de reflektera 

över språket (2006). Genom våra observationer har vi sett att surfplattan skapar möjligheter för 

barns språk att utvecklas. Vår analys av intervjusvaren och observationerna är att det är 

pedagogen som styr aktiviteten och gör den språkutvecklande.  

Samtliga pedagoger understryker vikten av att verksamheten är rolig, trygg och lärande. Genom 

att utnyttja surfplattan som ett verktyg för att inhämta information och kunskap genereras 

samarbete och samtal som i sin tur frambringar lärande (Gällhagen & Wahlström, 2012). Med 

kreativitet skapar pedagogerna aktiviteter där surfplattan är ett verktyg för att stödja barnens 

språkutveckling. Kreativiteten bottnar i att pedagogerna ser surfplattans pedagogiska potential 

och på vilket sätt surfplattan kan användas i olika språkliga sammanhang.   

6.5 Det sociala samspelet  

I intervjuerna nämner pedagogerna att samspelet främjas när flera barn deltar i aktiviteten. Att 

arbetet med surfplattan ska ske i mindre grupp är pedagogerna överens om. För att alla ska få 

utrymme att komma till tals och för att samspel ska kunna ske bör inte storleken på gruppen vara 

alltför stor. Om syftet med aktiviteten vid surfplattan är att använda språket och lösa uppgifter 

tillsammans med andra blir det inte gynnsamt om gruppen är för stor. I likhet med pedagogerna 

är Hildén (2005) övertygad om att barn behöver interagera språkligt med varandra vid 

datoraktivitet för att det ska vara meningsfullt. I samtliga observationer med surfplattan har vi sett 

att det deltagit mellan en till fyra barn. Barnen har i interaktion med varandra och pedagogerna 

kommunicerat verbalt och kroppsligt. Pedagogerna har medvetet valt ut applikationer som bjudit 

in till samtal. Applikationerna som användes gick ut på att lösa uppgifter vilket gjorde att barnen 
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blev utmanade till att via verbal kommunikation hjälpa varandra. För att skapa ett större socialt 

samspel mellan barnen ställde pedagogerna frågor till dem. Observation 4 visar hur samspelet ser 

ut mellan barnen och pedagogen:  

På en trätrappa ute på gården sitter pedagogen med två barn. Pedagogen sitter med surfplattan i 

knät och har barnen på vardera sida om sig. Pedagogen går in på applikationen "soundtouch" och 

trycker på kategori "djur". Hon trycker på ett av de 12 djuren då en större bild på djuret kommer 

upp och börjar låta. Pedagogen frågar sedan barnen "vad är det här för djur?". Barnen svarar 

samtidigt och säger vad det är för djur och pedagogen frågar vidare "hur låter kossan?". I samma 

stund som barnen låter som kossor kommer ytterligare ett barn fram och vill delta i aktiviteten. 

Hon sätter sig på kanten av trappan. Ibland ställer hon sig upp och lutar sig över de andra för att 

kunna se bättre. Pedagogen låter barnen turas om att hålla i surfplattan varpå barnen väljer ut ett 

valfritt djur eller föremål som de andra barnen sedan ska gissa vad det är (2013-11-04).  

Det sker ett samspel mellan barnen och mellan pedagogen och barnen. Vi ser att det först och 

främst är pedagogen som öppnar upp för samtal. Genom att pedagogen för en dialog med barnen 

och ställer frågor främjas det sociala samspelet. Inom den sociokulturella teorin är det sociala 

samspelet avgörande för barns lärande och utveckling. I dialog med andra får barnen möjlighet 

att använda och utveckla språket. Det är i samspel med andra som kunskapen växer fram för att 

därefter bli en del av det egna tänkandet och handlandet. Genom dialogen delas erfarenheter och 

lärandet skapas av och med varandra (Säljö, 2000).  

Hos pedagogerna finns det skilda åsikter om huruvida surfplatan främjar det sociala samspelet 

eller inte. I intervjun med Emma får vi reda på att det förekommer konflikter i samband med 

surfplattans användning. Pedagogen menar att konflikterna kan påverka det sociala samspelet 

negativt. Det uppstår situationer mellan barnen där de har svårt att turas om att trycka och peka 

på surfplattan. Sådana konflikter har vi sett i samband med observationerna. Detta visade sig 

tydligt i observation 1:  

När barnen skulle mata monstret kastade sig alla över surfplattan och ville trycka samtidigt på 

displayen. Pedagogen försökte då skapa turtagning mellan barnen genom att säga ”en i taget” 

(2013-10-22). 

Vi kan i efterhand tolka det som att sådana konflikter uppstår i och med att surfplattan inte har 

blivit tillräckligt integrerad i verksamheten. Barn behöver se surfplattan som en naturlig del i 
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verksamheten precis som Appelberg och Eriksson (1999) menar att datorn bör ses som. En av 

pedagogerna ser inte det här problemet då surfplattan är så pass integrerad i verksamheten att 

barnen inte utspelar en hysteri omkring surfplattan. Surfplattan finns alltid tillgänglig för barnen 

och därför antar pedagogen att barnen i och med deras vana för den inte uppträder hysteriskt.  

Anna berättar om hur barnen samspelar med varandra när de använder surfplattan: 

När vi använder surfplattan aktivt i verksamheten sker arbetet kring den i mindre grupper. Då får 

alla barn vara delaktiga, komma till tals och styra surfplattan. När barnen får interagera med 

surfplattan lär de sig turtagning eftersom att ett barn åt gången får trycka, dra och peka på 

skärmen (2013-10-22).  

I intervjun med Linda får vi följande svar på frågan: 

När barnen använder iPaden är de alltid minst två. Vi vill att de ska samspela och samtala med 

varandra. Barnen utmanas i att hjälpa varandra, någon som kan hjälper en som inte kan. Eftersom 

att barn kan olika saker tar de på så sätt del av varandra kompetenser (2013-11-04).  

Intervjusvaret från Linda kan kopplas till den proximala utvecklingszonen som är en del av den 

sociokulturella teorin. Eftersom barn har kommit olika långt i utvecklingen kan de delta på sitt 

sätt och lära av varandra. Det som barnet självständigt inte klarar av, kan barnet med hjälp och 

stöd från ett annat mer kompetent barn klara av. På så sätt klarar barnet av saker som annars 

skulle varit svårt att hantera på egen hand (Säljö, 2000). När ett barn hjälper en annan, får det 

barnet som blir hjälpt tillit till sin egen förmåga. I och med detta ökar barnets motivation till 

fortsatt lärande. Det som barnet kan idag med hjälp av en annan kan barnet så småningom klara 

av på egen hand. Den framtida kompetensen gör att barnet kan hjälpa andra att utvecklas.  

 

I samtliga observationer har vi sett hur barnen lär av och med varandra när de interagerar med 

surfplattan. I observation 2 kan vi tydligt se hur barnen lär av varandra.  

Med surfplattan tar barnen egna kort där de uttrycker känslan arg. När samtliga barn fotat sina 

arga ansiktsuttryck ställer pedagogen frågor till barnen om hur man kan se att de är arga. När hon 

ställer frågan till ett barn får hon inget svar. Ett annat barn kommenterar genom att påpeka att det 

syns på ögonen, munnen och näsan varpå det andra barnet nickar instämmande (2013-10-28).  
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Emma delar inte åsikt med de andra pedagogerna och säger sig inte se något större samspel 

mellan de yngre barnen när de använder surfplattan. Pedagogen förklarar att barnen på förskolan 

är nya för varandra och nyligen börjat där vilket kan vara en orsak till att ett socialt samspel inte 

uppstår. Det Emma säger stämmer inte överens med hur vi tolkar observationerna. De har alla 

visat på ett socialt samspel som i sin tur har utspelat sig olika. Det har alltid varit pedagogen som 

styrt aktiviteten genom att ställa frågor och på så sätt har ett socialt samspel förekommit.  
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7. SLUTSATSER OCH SAMMANFATTNING   

Syftet med studien var att undersöka surfplattan som ett verktyg för att stödja barns 

språkutveckling och sociala samspel i förskolan. Frågeställningarna som studien sökt svar på är: 

vad är syftet med surfplattan och hur används den i förskolans verksamhet, vilka för- och 

nackdelar ser pedagogerna med surfplattan, hur resonerar pedagogerna att barnens språk och 

sociala samspel kan utvecklas genom användandet av surfplattan samt vilken typ av socialt 

samspel uppstår när surfplattan används?  

Frågorna har besvarats och syftet har uppnåtts. Genom vår studie har vi fått en tydlig bild över 

hur fyra informanter på tre förskolor resonerar om surfplattan i förhållande till språk och socialt 

samspel och hur de använder surfplattan som verktyg för att stödja barnens språkutveckling och 

sociala samspel. Studien visar att alla pedagoger har en tanke bakom användningen av 

surfplattan. Den används på många olika sätt och i många olika sammanhang. Vi ser att det inte 

bara finns ett rätt sätt att använda surfplattan på.  Samtliga informanter har i likhet med tidigare 

forskning hävdat att det som avgör om surfplattan blir ett verktyg för lärande är på vilket sätt 

pedagoger väljer att använda surfplattan. Surfplattan förutsätter således en pedagog som ser 

verktygets pedagogiska möjligheter. I kombination med en kreativ pedagog bidrar surfplattan till 

ett modernt och roligt lärande för barnen.  

Vi kan utifrån intervjuer och observationer konstatera att surfplattan stödjer samarbete, 

kommunikation och kreativitet. Det förutsätter att fler än ett barn deltar vid aktivitet med 

surfplattan, att det finns en stöttande pedagog som är närvarande och att applikationen i 

surfplattan kombinerar bild, text och ljud samtidigt. Samspelet, pedagogen och applikationen 

utgör således en viktig roll för om aktiviteten med surfplattan ska stödja språkutvecklingen och 

det sociala samspelet. Aktiviteten blir till stöd för barnens språkutveckling när pedagogen ställer 

frågor som leder till diskussion med barnen om det de gör på surfplattan. Det sociala samspel 

uppstår när barnen är fler och tillsammans interagerar med surfplattan. Därigenom gynnas även 

språkutvecklingen av att de samtalar med varandra och löser uppgifter på olika sätt. Den 

teoretiska utgångspunkten för studien har bland annat varit det sociokulturella perspektivet där 

samspel och interaktion mellan barnen är betydelsefullt för lärandet.  

Appelberg och Erikssons (1999) forskning om att utvecklingen av teknologin gått sakta framåt 

inom förskola och skola stämmer inte överens med vad vår studie har påvisat. Vi har fått 
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bekräftelse på att teknologin är integrerad inom många förskoleverksamheter och används mer 

eller mindre flitigt. Under arbetets gång har vi kommit i kontakt med förskolor som enbart har 

surfplattan som ett redskap för dokumentation. Det är alltså inte självklart att surfplattan används 

direkt i barngruppen och av barnen. Vår studie visar att förskolorna som studerats ligger i 

framkant när det gäller lärande via IKT och digitala verktyg. Det är viktigt att komma ihåg att de 

informanter vi har intervjuat är engagerade och intresserade av IKT och ser vilken potential 

surfplattan har för barnens lärande. Deras inställning till surfplattan har troligtvis påverkat 

studiens resultat. Vi har en känsla av att det är fler förskolor som arbetar med lärande via 

surfplattan men vi är även medvetna om att många förskolor inte börjat integrera surfplattor trots 

att det finns ett stort gediget intresse för detta. Det kan bero på olika orsaker, vi tror att det främst 

är en ekonomisk fråga men även en försiktighet när det gäller en ny lärandemetod.  

Det är intressant hur surfplattan bidra både till det ena och det andra lärandet. Vi har 

uppfattningen att surfplattan är mer än bara ett roligt digitalt verktyg och vi tror med stor 

sannolikhet att surfplattan kommer inkluderas på alltfler förskolor. På grund av att surfplattan är 

ett verktyg som gör lärandet mångsidigt och modernt är vi övertygade om att surfplattan är i 

förskolan för att stanna. Samtidigt tror vi att de som ännu inte har interagerat surfplattan kommer 

att göra det inom en snar framtid, det är bara en tidsfråga innan de gör det. Med tanke på den 

moderna tiden vi lever i kommer utvecklingen knappast backa bakåt utan ständigt fortsätta 

utvecklas. Därför anser vi att pedagoger måste våga att vara öppna för teknologin eftersom det är 

barnens framtid. Förskolans uppgift är att förbereda barnen inför den teknologiska eran. 

Slutsatsen för vår uppsats är att det är pedagogiken som avgör om det blir lärande eller inte, 

surfplattan är således bara ett redskap för pedagogerna att göra lärandet mer lustfyllt.  

Vår studie bidrar med kunskap om hur surfplattan kan användas praktiskt i förskolans 

verksamhet. Informanternas tankar och erfarenheter om surfplattan som ett verktyg för lärandet 

ger läsaren förslag på hur surfplattan kan användas för att gynna ett socialt samspel och för att 

stödja språkutvecklingen. Avslutningsvis vill vi delge ett citat som sammanfattar pedagogens 

betydelsefulla roll, ”som lärare är det viktigt att förstå sig på dåtiden, samspela med sin samtid 

men även att reflektera över framtiden” (Diaz 2012, s.112).  
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7.1 Förslag till fortsatt forskning  

I dagsläget finns det ett smalt utbud av forskning om surfplattan. Det smala utbudet av forskning 

beror på att surfplattan fortfarande är relativt ny inom förskola och skola. När vi har studerat hur 

surfplattan kan stödja barnens språkutveckling och sociala samspel har ytterligare tankar och 

frågeställningar väckts. I och med studien har vi kommit i kontakt med andra intressanta områden 

att forska vidare om. Genom våra intervjuer och observationer har vi i efterhand reflekterat och 

därigenom kommit på förslag till fortsatt forskning.  

Vi anser att det skulle vara intressant med forskning om hur och på vilket sätt surfplattan kan 

stödja dokumentationen samt göra den mer effektiv utifrån pedagogers perspektiv. Ett annat 

område som skulle vara givande att studera är hur och på vilket sätt surfplattan kan fungera som 

stöd för barn med svenska som andraspråk. Detsamma gäller för barn i behov av särskilt stöd. 

Under studiens gång har vi stött på tankar om att surfplattan skulle vara ett bättre verktyg än 

datorn, särskilt för barn i behov av särskilt stöd. I och med att surfplattan inte kräver några 

motoriska färdigheter och är således enkel att hantera skulle det vara intressant att studera hur 

barn i behov av särskilt stöd kan använda surfplattan som ett lärandeverktyg. I ett längre 

tidsperspektiv kan man jämföra två förskolor med varandra, där den ena arbetar aktivt med 

surfplattan och den andra inte.  

Vi är övertygade om att pedagoger är i behov av fortsatt forskning. Därför behövs det 

kontinuerligt ny forskning om surfplattan för att pedagoger ska kunna använda verktyget på ett 

sätt som är lärande och meningsfullt.  
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BILAGOR 

 

Bilaga 1 - missivbrev  

 

 

Hej! 

 

Vi är två studenter, Jenna Turkulainen och Johannah Löfgren Nilsson, från Södertörns högskola 

som studerar vår sista termin på Interkulturell lärarutbildning mot förskola, förskoleklass och 

grundskolans tidigare år. Vi arbetar nu med ett examensarbete om surfplattan i förskolan. Vi är 

intresserade över att studera hur surfplattan används som ett verktyg för att stödja barns 

språkutveckling och sociala samspel.  

Vi är intresserade över att komma i kontakt med förskolor som använder surfplattan i 

verksamheten. Vi har utarbetat intervjufrågor utifrån examensarbetets syfte som riktar sig till 

förskolpedagoger. Vi vill även genomföra upprepande observationer i olika situationer där 

surfplattan används.  

Det material vi samlar in genom observationer och intervjuer kommer att behandlas konfidentiellt 

enligt de forskningsetiska principerna. Med det menar vi att deltagandet är frivilligt och vi 

garanterar er anonymitet. Det som observeras och framgår av intervjun kommer endast att 

redovisas i vår C-uppsats. 

Vill ni ha ytterligare information om studien är ni välkomna att kontakta oss! 

Med vänliga hälsningar, 

Jenna Turkulainen & Johannah Löfgren Nilsson  

Lärarstudenter på Södertörns högskola 

Handledare: Linus Andersson, linus.andersson@sh.se 

http://webappo.web.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&site=startsida
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Bilaga 2 - intervjufrågor  

 

1. Hur länge har surfplattan varit integrerad i verksamheten?  

2. Vad fick er att ta in surfplattan? Vad är ändamålet med användandet av surfplattan? 

3. Hur ofta använder ni surfplattan i verksamheten?  

4. Vad gör ni med surfplattan när ni använder den? Hur används den? 

5. Beskriv i vilka situationer surfplattan används?  

6. Berätta om en specifik situation?  

7. Vilka är det som använder surfplattan?  

8. Vilka för- och nackdelar finns det eventuellt med surfplattan?  

9. Vad är det barnen lär sig när de använder surfplattan?  

10. Hur kan surfplattan främja barnens språk? Hur kan man se det? På vilket sätt? 

11. Vilka applikationer används i språkutvecklande syfte?  

På vilket sätt är de språkutvecklande?  

12. Hur samspelar barn med varandra när de aktivt använder surfplattan?  

13. Har ni fått någon utbildning i hur man använder surfplattan?  

14. Hur ser du på din egen roll när barnen använder surfplattan? 

15. Är det något du vill tillägga?  

 


