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Abstract  

 

Title: Surfplattan som pedagogiskt verktyg- Pedagogers upplevelser med surfplattor i 

förskolan 

Language: Swedish 

 

The aim of this thesis is to study preschool-teachers’ experiences from using the computer 

tablet as a tool for learning and teaching, in order to gain knowledge of how the integrational 

process of information and communications technology (ICT) in preschool has progressed 

since its instatement. The background that caused interest to make this study was the rapid 

progression of the use of ICT-tools in childrens’ everyday lives and the troubles that have 

surrounded the process of integrating these tools into preschool-practices. The theoretical 

basis for the analysis of the research lies within the socio-cultural perspective. The methods 

used to gather empirical data were discussions held in focus-groups consisting of teachers 

from three different preschools in Sweden where the theme of the discussions were computer 

tablets. In accordance with a socio-cultural approach to verbal communication as data the 

discussions were seen as socially situated practices. The results of this study were that tablets 

were only in part integrated with school-activities as they were well used for by the 

pedagogues for purposes such as organizing, documentation and communication but not as 

well used among the children due to different circumstances. Another finding of the study was 

that teachers find that they often lack the ICT-competences required to develop good learning 

situations and conditions for their students with the computer tablets. Based on the teachers’ 

testimonies not only is there a need for in-service training for teachers but perhaps also 

necessary to provide teachers with further direction for work with computer tablets, how they 

should be used and the extent of their role within preschool settings. 

 

Key words: computer tablets, mediation, artifact, co learning. 

 

Disposition 

Studien presenteras i kapitel där det i Inledning och Bakgrund ges en presentation kring hur 

informations och kommunikationsteknologin med till exempel surfplattor blir allt vanligare 

förekommande. Därefter följer en genomgång över studiens teoretiska utgångspunkt, där 

nyckelbegrepp inom se sociokulturella teorin presenteras. Problemformuleringen leder fram 

till studiens syfte och frågeställning. 

En presentation av tidigare forskning som är relevant för studien presenteras. Därefter 

presenteras i Metodkapitlet hur studien genomförts. Empirin presenteras i kapitlet Resultat 

och analys. Detta kapitel har delats in i fyra underrubriker för att tydliggöra olika 

framträdande teman. Därefter följer en slutdiskussion som även den tematiserats och 

förtydligats genom underrubriker. Studien avslutas med en rekommendation om vidare 

forskningsområde. 
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Förord 
Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Claes Ericsson och Liselott Fritzdorf som med 

snabb och bra respons hjälpt oss i hela processen kring detta arbete. Den feedback vi har fått 

har varit ovärderlig i vårt skrivande. 

Vi vill också tacka våra medstudenter som gett oss feedback på vårt arbete och där vi fått ge 

feedback på deras. Det har varit viktigt både för skrivandet och för motivationen att på det 

sättet träffas och ge varandra stöd. 

 

Ett särskilt tack vill vi rikta till de pedagoger som ställde upp och på ett öppenhjärtigt och 

ärligt sätt delade med sig av sina erfarenheter kring arbetet på förskolan.   
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1. Inledning & Bakgrund 
 

De senaste decennierna har samhället gått igenom stora förändringar gällande den roll teknik 

har i vår vardag. År 2005 genomförde Medierådet
1
 den första omfattande undersökningen av 

barns och ungas medievardag. Då var den genomsnittliga åldern för att använda internet 9 år. 

5 år senare, 2010, genomfördes en ny undersökning som visade att under de 5 år som passerat 

sedan den första undersökningen hade den genomsnittliga åldern för att använda internet 

sjunkit från 9 till 4 år. Undersökningen visade även att 85% av barnen i åldrarna 2-5 hade 

tillgång till datorer i hemmet och 42 % av dessa barn använde även datorer/tv-spel minst 1 

gång i veckan (Medierådet, 2010). 

Undersökningar gjorda på barns medievanor visar att en stor andel av barnen i Sverige har 

tillgång till och använder sig av informations och kommunikationsteknologi (IKT). Sveriges 

television (SVT, 2014) presenterade en undersökning gjord av TNS Sifo 2014 som visar att 

79 procent av 3-6 åringarna hade tillgång till en surfplatta. SVTs studie visade också att 3-6 

åringarna som ingick i undersökningen i genomsnitt spenderade 183 minuter per dag med 

elektronisk media. Telenor genomförde 2013 en undersökning tillsammans med TNS Sifo och 

av den undersökningen framkom att 24 procent av femåringarna hade en egen surfplatta 

(TelekomIdag, 2013). Även när man undersöker ännu lägre ner i åldrarna framkommer att 

barn är aktiva inom IKT. Stiftelsen för internetinfrastruktur (.SE) genomför årligen en studie 

om svenskarna och internet och i 2013 års studie framkom att 45 % av tvååringarna någon 

gång hade använt internet (Findahl, 2013). Över 20 procent av 3-6 åringarna använder internet 

dagligen och även surfplattan används dagligen av mer än 20 procent av tre till sexåringarna 

(ibid).   

Informations och kommunikationsteknologi (IKT) är en så naturlig del av vardagen att man 

inom förskolan inte längre ska ställa frågan om det är bra utan det man istället bör diskutera är 

vad, hur, när och varför tekniken ska användas (Forsling, 2011). Som ovannämnda 

undersökningar visar så har den nya tekniken blivit en del av vardagen. Det gör att förskolor 

och pedagoger måste förhålla sig till detta. Det går inte att bortse ifrån den nya tekniken utan 

det behövs en anpassning till den.  

 

                                                           
1
 Medierådet är en kommitté inom regeringskansliet som arbetar med barns och ungas mediesituation och 

med frågor om mediepåverkan. 
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2. Problemområde 
 

Vikten av att använda olika medier framgår av förskolans läroplan (LpFö 98 rev. 2010) där 

det anges att förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för bilder, texter och 

olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa. Användandet 

av surfplattor och dess applikationer kan innebära väldigt stora förändringar av pedagogiken 

på förskolan. Med den nya tekniken öppnas nya möjligheter till lärande.  Detta är ett område 

där det enligt vår erfarenhet saknas kunskap och strategier på flera förskolor som vi har 

besökt. Det finns fortfarande en osäkerhet hos pedagoger vi mött kring hur surfplattor kan 

användas som pedagogiskt verktyg. I Läroplan för förskolan uttrycks att ”Förmåga att kunna 

kommunicera, söka ny kunskap och kunna samarbeta är nödvändigt i ett samhälle präglat av 

ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt (Skolverket 2010 s.6)”.  

Lantz-Andersson (2009) menar att implementeringen av digitala verktyg i skolan, trots stora 

satsningar, har varit en svår process som är långt ifrån avslutad. På vilka sätt som digitala 

verktyg används i skolan har visat sig vara beroende av lokala förhållanden och verktygen har 

behandlats som ett ämne i sig istället för genomsyrande hela verksamheten.  Införandet av 

digitala verktyg i skolan har inte nödvändigtvis gjort skolan till en mer innovativ praktik, dock 

kunde verktygen användas på innovativa sätt.  

 

Som visas i kapitlet Tidigare forskning har pedagogerna en avgörande inverkan på vilken 

möjlighet barnen har att inom förskolans verksamhet lägga grunden för en kompetens inom 

informations och kommunikationsteknologi. Att detta är ett viktigt område styrks av att 

Europarådet har angett digital kompetens som en nyckelkompetens för livslångt lärande 

(Forsling,2011). Teknikutvecklingen går väldigt fort och ger nya möjligheter för inlärning. 

Samtidigt finns det enligt oss ibland en traditionell bild av att tekniken passiviserar den som 

använder den och att det är asocialt att sitta framför en skärm. 

 

2.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka hur yrkesverksamma pedagoger diskuterar kring 

surfplattans möjligheter att fungera som ett pedagogiskt verktyg, hur de använder surfplattan i 

arbetet med barnen och vilka förutsättningar och hinder de anser finns för att arbetet med 

surfplattor ska kunna utvecklas. 
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Utgångspunkten är att undersöka hur pedagogerna resonerar kring surfplattans möjligheter 

och begränsningar som en medierande artefakt och surfplattans möjlighet att utgöra en stötta i 

den närmaste utvecklingszonen. Utgångspunkten är även att synliggöra hur pedagogerna 

diskuterar kring sin roll som stöd eller stötta för barnen att genom eller med hjälp av 

surfplattan uppnå nya framtida kompetenser samt hur de resonerar kring möjligheter och 

hinder för samlärande med stöd av surfplattan. 

 

Vår frågeställning lyder: 

Hur diskuterar pedagoger kring surfplattan som ett pedagogiskt verktyg? 

 

 

3. Tidigare forskning 
 

Tidigare studier kring digitala verktyg och hur de används i skolan har visat att pedagogernas 

attityder gentemot digitala verktyg har inflytande över vad barnen/eleverna lärde sig då de 

använde sig av datorer och surfplattor i undervisningssyfte. Förutsättningarna för att barn ska 

kunna lära om och med digitala verktyg bestäms i huvudsak av pedagogerna genom deras 

förhållningssätt till redskapen. Därför krävs förståelse för hur förhållanden i verksamheten 

påverkar barns interaktioner med läromedlen och varandra.  

Ljung-Djärf (2004) beskriver tre lärandemiljöer som benämns som skyddande, stödjande och 

guidande. På förskolan där lärandemiljön beskrevs som skyddande sågs datorn som ett hot 

mot andra aktiviteter och här försökte pedagogerna minska barnens tid vid datorn (Ljung-

Djärf, 2004). I studien framkom också att man hindrade barn att samlas runt datorn. Endast 

det barn som använde datorn fick sitta där. Anledningen till detta var att pedagogerna 

uppfattade att bara den som satt vid datorn var aktiv och att de som stod runt passiviserades, 

man ansåg också att de som var runt omkring kunde avbryta och störa den som satt vid datorn 

(Ljung-Djärf, 2004).  Detta skiljer sig mycket från det synsätt Sandvik m.fl. (2012) lyfter fram 

då de anser att surfplattor och appar kan användas så att barnen får möjlighet att tillsammans 

med andra (både vuxna och jämnåriga) delta i språkliga aktiviteter. Författarna lyfter alltså 

fram tekniken som ett sätt att interagera med andra, inte bara att man interagerar med 

surfplattan. 
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I slutsatserna av studien skriver Sandvik m.fl. (2012) att de såg att barnen stödde och hjälpte 

varandra i aktiviteterna. Detta gällde både aktiviteter där de arbetade två och två och i 

aktiviteter i helgrupp. Det var inte bara så att barnen visade varandra utan man kunde i studien 

se att de pratade med varandra när de arbetade tillsammans. Även Couse och Chen (2010) såg 

i sin studie hur barnen samspelade med varandra när de ritade självporträtt på surfplattor. 

Couse och Chen (2010) skriver även att när förskollärarna använder tekniken som 

byggställningar för lärande (scaffolding) så ökar barnens interaktion kring surfplattorna.  

Inom den skyddande lärmiljön var pedagogerna inte aktiva vid datorn utan hjälpte bara till när 

det blev problem och barnet blev i övrigt lämnat vid datorn ensam (Ljung-Djärf, 2004). 

Bittman m.fl. (2011) menar att media i sig inte hindrar utvecklandet av literacy men att det 

blir problem om barnen inte får stöd (scaffoldning) på ett anpassat sätt.  

När det gällde den stödjande lärmiljön var intresset att använda datorn högre. Här fick barnen 

samlas kring datorn och Ljung-Djärf (2004) beskriver att barnen interagerade och hjälpte 

varandra kring datorn. Även pedagogerna spelade en mer aktiv roll kring datorn. 

Användandet av datorn var frivilligt och vissa barn valde att inte vara vid datorn (Ljung-Djärf, 

2004). 

I den tredje lärmiljön den guidande var pedagogerna guidande och utmanade barnen i deras 

lärande (Ljung-Djärf, 2004). Pedagogerna spelar en mycket aktiv roll och alla på förskolan 

(både barn och vuxna) förväntas använda sig av datorn (Ljung-Djärf, 2004).  

 

3.1 Digitala medier; arena för samlärande 
 

När Tyrén (2007) redovisar resultaten från sin studie beskriver hon datoranvändandet som en 

arena där barnen lärde av varandra och där språket utgjorde det huvudsakliga redskapet i 

lärandet. Observationer av eleverna då de arbetade tillsammans vid datorn visade på ett 

samarbete där man kommunicerade och diskuterade för att lösa problem och vägleda 

varandra. I forskningen framhävdes arbete två och två som den mest idealiska lärosituationen 

(Tyrén, 2007; Couse & Chen, 2010). Enligt Tyrén förenklade förhållanden där barnen 

arbetade parvis, kommunikation, lärande och utbyte vilket sågs som positivt ur ett 

sociokulturellt perspektiv på utveckling. Arbetssätt där fler elever än två arbetade vid en dator 

såg Tyrén som problematiskt då detta medför att elever hamnar vid sidan av och blir åskådare.  

Tyrén menade också att elever som arbetade vid datorn stöttade varandra genom att mana på 

varandra och hjälpa varandra när man stötte på problem. Klerfelt (2007) ansåg även att 

utvecklingszoner vari barnen fick möjlighet till lärandeprocesser av talspråklig, kulturell, 
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teknologisk och social karaktär, skapades i situationer där pedagoger aktivt deltog och 

samspelade med barnen och gav dem instruktioner och stöd. Barnen i Klerfelts studier 

erövrade inte bara kunskaper och strukturer för sagoskapande då de samarbetade med 

pedagogerna, utan även handlingsmönster för att återskapa liknande utvecklingszoner 

tillsammans med sina mindre kunniga kamrater då pedagogerna inte var tillgängliga.  

I Williams med flera (2000) förklarar man att situationer där barn lär av mer kunniga barn 

gynnar såväl eleven som läraren. Det mindre kunniga barnet lär genom att fråga, utmana och 

få återkoppling från den som undervisar och det mer kunniga barnet utvecklar förmågan att 

omformulera sin kunskap för att kunna föra den vidare till den som undervisas genom att 

svara på dennes frågor.  

Forskning visar också att digitala verktyg skapar fler möjligheter för barn att ta över rollen 

som lärare.  

Aarsand (2007) upptäckte att barn som mer kunniga digitala användare utnyttjade situationer 

med mindre kunniga vuxna för att skapa ett socialt utrymme där de kan agera som kompetenta 

aktörer. När man spelade spel i hemmet var barnen ofta de som ansågs som de mest 

kompetenta. I situationer där vuxna och barn spelade tillsammans var det därför också barnen 

som intog rollen som instruktör/lärare.  

 

3.2 Pedagogens roll 

Forskning visar att pedagogen är oerhört viktig för att arbetet med datorer och andra digitala 

verktyg ska leda till ett lärande. (Lantz-Andersson, 2009; Couse & Chen, 2010; Tyrén, 2007) 

I en studie av Lantz-Andersson (2009) framkom ett problem med den digitala praktiken då 

eleverna tänkte inom ett ramverk för mjukvaran och att antalet olika ramverk som existerade i 

de matematiska problemen kunde verka förvirrande för eleven. När eleverna stötte på hinder i 

sina problemlösningar så var mjukvarans design för feedback för begränsad för att kunna leda 

in eleverna i ett tänkande där problemet kunde förstås och lösas. Istället tenderade eleverna att 

ifrågasätta mjukvarans verktyg och funktioner istället för sina tolkningar av problemet. Därför 

bör man ifrågasätta digitala verktygs förmåga att fungera som ett självinstruerande verktyg. 

Lantz-Andersson menade även att verktygens oförmåga att vägleda elevernas matematiska 

resonemang skapade förvirring. När elever stötte på problem i uppgifterna och de inte kunde 

finna svar genom att kontrollera sina matematiska modeller så tenderade man att, liksom i 

tidigare exempel, skylla problemen på de tekniska verktygen. Detta gjorde att eleverna kände 

sig rättfärdigade att hoppa över uppgifter då man ansåg att verktygen begränsade ens förmåga 
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för agens. Lantz-Andersson menar att eleven i sådana situationer går miste om ett tillfälle att 

lösa problemet och utveckla sin förståelse. I dessa exempel tillskriver eleverna sin förmåga att 

agera till verktyget. Samtidigt kan de fortsätta arbeta och bortse från det faktum att de inte 

lyckades lösa problemet. Andra studier har gjort liknande observationer och dragit slutsatsen 

att stöttning från vuxna var absolut nödvändig för att ge eleverna ett språk för det som sker i 

programmet som används för att de ska kunna komma vidare (Couse & Chen, 2010). 

Tyrén (2007) menar att pedagogerna måste planera för arbete med datorer, liksom man 

planerar för all annan pedagogisk verksamhet. Att förklara syftet bakom barnens arbete med 

datorn, var någonting som sällan gjordes av pedagogerna på skolorna i Tyréns 

undersökningar. Tyrén poängterar att om barnen inte känner till syftet med uppgiften så 

klickar de sig fram tills de kommer rätt, och om de inte får önskat resultat avslutar eleverna 

övningen och går till en annan övning, gärna någonting som de känner igen sedan tidigare. 

Vissa program uppmuntrar på så vis till en form av kodläsning som inte leder till ett lärande 

för eleverna. Utan stöd från en pedagog så förstår kanske inte eleverna hur de kan söka svara 

på frågorna och gissar sig istället fram tills det blir rätt. Därför måste pedagogen finnas till 

hands, även vid datoranvändningen i klassrummet för att aktiviteten ska bli meningsfull och 

lärorik. 

Tyrén påpekar vikten av att man som pedagog tar vara på barnens frågeställningar och söker 

svaren tillsammans, att man låter barnen äga aktiviteten och att man själv som pedagog intar 

en roll som deltagare där man vägleder barnen genom att ställa frågor och reflektera över det 

som händer i aktiviteten.   

 

3.3 Meningsfullt lärande 

Williams med flera (2000) menar att skolan måste vara en levande del av kulturen och 

förbereda barnen för att kunna anpassa sig till det föränderliga samhället och hjälpa dem att 

finna en identitet i den omgivande kulturen. Ur detta perspektiv kan man därför argumentera 

för att skolan måste förnya sig och släppa in nya medier i utbildningen.   

Klerfelt (2007) menar att arbetet med datorer, bilder språkliga episoder och multimediala 

produkter kan beskrivas som en ”boundary practice” där barnen fungerar som mellanhänder 

som bygger broar mellan den pedagogiska praktiken och barns mediakulturer. Dessa verktyg, 

menar Klerfelt, förenar och stimulerar både barn och pedagoger till gemensamma aktiviteter, 

sätter förändringsprocesser i rörelse och innehåller en potential för meningsskapande.  
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Undersökningen visade även att arbetet med digitala verktyg var ett framgångsrikt sätt att 

skapa kontexter vari lärande kunde ske. Ett exempel på detta kan också dras från Tyréns 

(2007) studier där man lyfter fram skolornas arbete med digitala bilder vari pedagogerna tog 

bilder ifrån händelser och miljöer på skolan som barnen fick skriva beskrivningar av på 

datorn. Detta såg Tyrén som en väldigt god aktivitet då hon menade att när eleverna känner 

igen miljöerna från bilderna så skapas motivation genom att de kan se ett samband mellan 

aktiviteterna och deras lärande när de skrev till bilderna, samtidigt som de blev intresserade av 

att skriva. Plowman med flera (2012) menade också att barnen i sina möten med teknologi 

utvecklade förståelse för teknologins roll i vardagen. Barnen lärde sig att använda emoticons, 

eller smilies som de också kallas, på MSN för att kommunicera med andra då de inte kunde 

skriva än, att delta i telefonsamtal, Skype-konversationer och att dela fotografier via e-mail 

och mobiltelefon med familj och vänner. Klerfelt poängterar att barn behöver förståelse för 

sin tids kulturella verktyg för att de ska kunna vara delaktiga i, påverka och utveckla de 

kulturer som omger dem. Det är dock inte självklart, enligt Klerfelt, att barn ges tillgång till 

dessa och att pedagoger måste vara beredda att släppa makten om dessa verktyg för att barnen 

ska kunna lära sig att bruka dem. 

 

3.4 Miljö och material 

En annan aspekt som lyfts i forskning kring digitala medier som pedagogiskt verktyg är det 

fysiska materialets och rummets betydelse för att skapa förutsättningar för lärande (Lafton, 

2012; Tyrén, 2007; Williams et al., 2000; Couse & Chen, 2010). Digitala verktyg har i dagens 

skola blivit mer eller mindre ett krav, exempel från forskning visar att de flesta om inte alla 

skolor idag också har datorer i sin verksamhet (Tyrén, 2007; Lindahl & Folkesson, 2012). 

Tyrén menar dock att hur datorn placeras i rummet visar på vilken betydelse den tillskrivs. På 

de platser där datorerna var otillgängliga genom att de var placerade på avskilda och trånga 

platser eller att de oftast var avstängda så använde barnen datorerna också minst. Detta 

försvårade även barnens samspel vid datorerna då man inte fick plats. Williams med flera 

(2000) framhäver vikten av att den institutionella miljön måste erbjuda tillfällen för 

interaktion genom att skapa utrymme och förse barnen med föremål.   

Även Aarsand (2007) undersökte rummets betydelse för barns interaktioner med digitala 

verktyg. Aarsand kom fram till att när konsolerna placerades i allmänna utrymmen så uppstod 

stridigheter över bestämmandet kring området, vad man skulle spela och hur länge. Dessa 
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resultat kan ses som grund för att problematisera den forskning som argumenterar för att 

digitala verktyg bör få en central och tillgänglig plats i skolans verksamhet. 

I stridigheterna kunde Aarsand se framförallt två olika strategier som barnen använde sig av, 

exkludering och inkludering. När barnen använde sig av exkludering så fokuserade man på 

skärmen, gav få gensvar och ignorerade de runtomkring. 

Barnen använde sig dock också av inkludering i vissa situationer där man genom att göra 

aktiviteterna till gemensamma så behövde man inte tävla om området längre. 

För att skapa goda fungerande rutiner för verktygen så måste man kanske därför som pedagog 

sätta upp regler och ramar för hur verktygen ska användas för att undvika destruktiva 

konflikter. 

En annan viktig aspekt i hur digitala verktyg medierar samspel är verktygets design. 

Lafton (2012) påpekar att vilket digitalt verktyg man använder har betydelse för vilka 

handlingar som möjliggörs då designen hos verktygen bestämmer hur användaren tillåts 

interagera med den. En viktig del i hur man kan analysera den digitala verksamheten i skolan 

blir genom det material som används och vilka handlingar det möjliggör. Olika digitala 

verktyg ger olika förutsättningar för handling genom hur den tillåter användaren att interagera 

med den. Att skapa situationer för lärande kan även underlättas genom användandet av till 

exempel surfplattor. Couse & Chen (2010) uppmärksammade att barnen föredrog att använda 

surfplattan för att måla då färgerna var skarpare, den tog inte slut och man behövde inte skölja 

av och städa i ordning efter sig. 

 

4. Teoretisk utgångspunkt 
 

Som teoretisk utgångspunkt används i denna studie sociokulturell teori. I den sociokulturella 

teorin utgår man ifrån att mänskliga handlingar påverkas av och möjliggörs och begränsas av 

den sociala kontexten (Skarre Aasebö & Melhuus, 2007). En av de mest grundläggande 

utgångspunkterna i den sociokulturella teorin är vikten av att delta i sociala praktiker. Lärande 

skapas i samspel med andra (Forsell, 2011). Samlärande beskriver hur barn lär av varandra 

men är också bredare än så och kan sägas vara alla situationer där människor genom 

interaktion skapar mening, innebörd och förståelse (Williams, 2006). Pedagogen kan vara 

möjliggörare för att samlärande skall kunna ske mellan barnen men kan också vara en del i 

samlärandet (ibid.)  
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Inom den sociokulturella teorin används mediering i betydelsen att mänsklig aktivitet 

förmedlas genom verktyg. Det kan röra sig om fysiska verktyg eller psykologiska verktyg 

som språket (Skarre Aasebö & Melhuus, 2007). Genom hur verktygen är utformade begränsas 

och möjliggörs olika former av handlande. Skarre Aasebö och Melhuus, (2007) använder en 

metafor med en verktygslåda, denna verktygslåda innehåller de redskap/förmågor som en 

grupp eller en individ har att tillgå i en viss social kontext. Verktygslådan består dels av 

kunskaper man förvärvat som till exempel skriftspråk och kunskap om matematik, dels består 

verktygslådan av de fysiska redskap som finns att tillgå. Exempel på sådana redskap kan till 

exempel vara en miniräknare som kan stärka upp den matematiska kunskapen (Säljö, 2010).  

Ett annat och i den sociokulturella teorin vanligt ord för dessa fysiska verktyg är artefakter 

(Skarre Aasebö & Melhuus, 2007). Det finns genom historien en tendens att funktioner och 

kompetenser överförs från människan till dessa artefakter (Säljö, 2010). En medierande 

artefakt kan sägas vara ett verktyg genom vilket en människa agerar. Vilka former av 

mediering som finns tillgängliga skiljer sig från olika situationer och det finns historiska, 

kulturella och institutionella skillnader för vilka verktyg som finns tillgängliga (Wertsch, 

1998) . 

Ett sätt att se på lärandet är att se det som en process med fyra faser. Detta sätt att se på 

lärande används både när det gäller intellektuella och fysiska redskap och färdigheter. I den 

första fasen saknas kunskap om redskapet, i den andra kan man använda redskapet under 

handledning, i den tredje fasen ökar den egna förmågan att använda och förstå när man ska 

använda redskapet och i den fjärde fasen har man lärt sig att på egen hand klara av redskapet 

eller färdigheten (Säljö, 2010). I denna studie betraktas surfplattan som en medierande 

artefakt, men också som ett redskap som innehåller flera olika medierande artefakter (de olika 

applikationerna). Surfplattan kan genom de olika applikationerna ersätta flera tidigare 

medierande artefakter som papper och penna, miniräknare, termometer, kompass och så 

vidare.  

Zone of proximal development (ZPD) kan översättas som den närmaste utvecklingszonen 

(Forsell, 2011). Den närmaste utvecklingszonen är det som barnet skulle kunna klara med 

hjälp av andra men som det inte klarar själv (Forsell, 2011). Utvecklingszonen är processen 

mellan den redan uppnådda kompetensen och den framtida kompetensen (Säljö, 2010).  

Det stöd som ges i den närmaste utvecklingszonen behöver inte komma från en person utan 

även skriftliga instruktioner eller andra redskap kan vara detta stöd (Säljö 2010). 

Det stöd som ges av de vuxna eller av andra så att barnet ska klara av det kallas på engelska 

scaffolds (Forsell, 2011). En definition på svenska är kommunikativa stöttor (Säljö, 2010). 
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Dessa kommunikativa stöttor kan till exempel bestå i att hjälpa barnet i att dela upp en längre 

process i olika delar och steg eller på annat sätt förser barnet med redskap att handskas med 

en uppgift (Säljö, 2000).  

Sammanfattningsvis så används vid analysen av vårt insamlade material begreppen 

medierande artefakt, den närmaste utvecklingszonen, scaffold och samlärande. Som 

analytiska begrepp används de med följande definitioner: 

Medierande artefakt: Ett fysiskt verktyg genom vilket människan interagerar med 

omgivningen. En medierande artefakt möjliggör och begränsar vilka former av handlande 

som är möjliga. Vi ser surfplattan som en medierande artefakt, även de olika applikationerna 

kan ses som olika medierande artefakter. 

Den närmaste utvecklingszonen: Det som barnet klarar med hjälp av stöd men ej klarar på 

egen hand. Den närmaste utvecklingszonen är en översättning från engelskans zone of 

proximal development (ZPD).  

Scaffold: Stöttor för lärandet. Det stöd som behövs inom den närmaste utvecklingszonen. 

Stöttorna behöver inte vara från en person utan surfplattorna skulle i vart fall i teorin kunna 

fungera som stöttor för lärande. 

Samlärande: I denna studie använder vi begreppet samlärande för att åskådliggöra situationer 

och praktiker där interaktion mellan individer leder till ett lärande för de som deltar. 

Pedagogen kan ha både rollen som deltagare i samlärandet och som en stötta för samlärande 

mellan barnen. 

 

5. Metod 

Studien baseras på fokusgruppsamtal med förskollärare. Fokusgruppsamtalen skedde vid tre 

tillfällen tillsammans med personal från tre olika förskolor. Urvalet har bestått av förskolor 

som forskarna har haft kontakt med tidigare. Detta gjorde att både pedagoger och 

vårdnadshavare var bekanta med forskarna sedan tidigare. Fokusgruppsamtalen utgick från 

vissa bestämda teman men det fanns utrymme för deltagarna att påverka diskussionernas 

riktning och att ställa följdfrågor. Studiens forskningsmetod förhåller sig till Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer, en redogörelse för dessa ges under delen ”etiska 

ställningstaganden”. 

 

5.1 Fokusgruppsamtal 

Samtal i fokusgrupper sker i regel med flera deltagare närvarande där man diskuterar frågor 

inom ett avgränsat område.  
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Att använda sig av fokusgrupper kan enligt Dahlin-Ivanoff (ur Ahrne & Svenssson, 2011) 

vara användbart för att undersöka hur människor resonerar kring ett särskilt ämne, men också 

för att få svar på varför de har de uppfattningar som de har. I fokusgrupper, till skillnad från 

enskilda- och gruppintervjuer, söker man att bygga ny kunskap genom att man som deltagare 

tillsammans med de andra delar med sig av sina erfarenheter och perspektiv som förstärks och 

utmanas i gruppen. Deltagarnas interaktioner är i fokus, hur de talar och diskuterar för sina 

åsikter kan avslöja betydelser och ge forskaren ett antal olika perspektiv. (Dahlin-Ivanoff ur 

Ahrne & Svensson, 2011)   

 

5.2 Fokusgruppssamtalet som situerad social praktik 

Ur ett sociokulturellt perspektiv på intervjuer och samtal är det viktigt att göra skillnad på hur 

människor tänker och hur de kommunicerar. Att studera hur pedagogerna resonerar kring 

surfplattan som pedagogiskt verktyg ger inte nödvändigtvis svar på hur de egentligen tänker 

kring ämnet. Människors tankar är en inre process som är osynlig för våra 

undersökningsmetoder. Det som går att studera är hur pedagogerna handlar, talar och 

argumenterar med varandra då de diskuterar surfplattan, vilket inom ett sociokulturellt 

perspektiv alltid beror på situationen och den sociala kontext som omger samtalet. (Säljö, 

2010)Vi ser inte pedagogernas ord nödvändigtvis, eller till fullo, kan visa på deras faktiska 

tankar kring ämnet. Anledningarna till detta är flera. En anledning är att pedagogerna kanske 

svarar efter vad som kan betraktas som önskvärt eller rimligt för åhöraren istället för hur man 

verkligen tänker (Säljö, 1997). Detta är särskilt relevant om deltagarna uppfattar moderatorn 

eller intervjuaren uppfattas som dominant genom sin sociala status. Andra problem med att 

direkt koppla människors tänkande till kommunikation är att tankar inte följer de regler, 

termer och system som människor använder för att göra sig begripliga. Därför blir det 

problematiskt att se kommunikation som en direkt översättning av tankeprocesser (Säljö, 

2010) Det är ändå angeläget att göra sådana här studier på grund av att det som sägs och den 

kunskap som utvecklas genom samtalet bidrar till en kollektiv föreställning om surfplattan 

som pedagogiskt verktyg som kan tjäna som ett underlag för reflektion och diskussion vilket i 

sin tur utvecklar ny kunskap som kan existera både i en kollektiv kunskapsbank och också 

approprieras av individen.     
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5.3 Urval 

I studien har ett bekvämlighetsurval gjorts vilket innebär att de förskolor som deltagit i 

studien sedan tidigare är bekanta för forskarna och fanns tillgängliga inom samma kommun. 

Att genomföra undersökningen på platser där forskaren redan är känd kan leda till att de 

personer som medverkar i undersökningen blir mer öppna för att delta (Bryman, 2011). 

Fokusgruppsintervjuerna genomfördes på ett antal förskolor där varje grupp bestod av 2-4 

förskollärare som arbetade på samma förskola men på olika avdelningar. Gällande 

fokusgruppsdiskussionerna så påpekar Dahlin-Ivanoff (ur Ahrne & Svensson, 2011) att man 

som forskare bör eftersträva ett mått av homogenitet såväl som heterogenitet inom grupperna. 

Detta genom att deltagarna är insatta i och erfarna av ämnet man diskuterar, men även att de 

kan ha olika perspektiv på det. Homogeniteten i denna studies fokusgrupper stämde ur deras 

gemensamma yrkesroll som förskollärare samt att de genom LpFö 98
2
 (Skolverket, 2010) 

förväntas använda sig av digitala medier i sina verksamheter. Heterogeniteten i grupperna 

stämde ur bland annat ålder, erfarenheter och att pedagogerna arbetade på olika avdelningar 

där arbetssätt och perspektiv skilde sig från varandra.  

Eftersom pedagogerna som deltog tillsammans i fokusgrupperna arbetade tillsammans så 

betydde det också att de var bekanta med varandra sedan tidigare, vilket kan ses som såväl 

fördelaktigt som problematiskt. Å ena sidan finns det de som menar att deltagare som redan 

känner varandra inte kan tala lika öppet och ohämmat eftersom man har en tidigare historia 

tillsammans med de andra personerna i gruppen, å andra sidan kan man ställa sig positiv till 

förhållanden där deltagarna sedan tidigare är bekanta då personerna kan relatera till varandra 

och den delade vardagen vilket skapar en förtroendefull miljö där man kan tala öppet om sina 

åsikter och diskutera (Dahlin-Ivanoff ur Ahrne & Svensson, 2011). 

 

5.4 Design 

På grund av att fokus legat på att undersöka hur förskolans pedagoger diskuterar och resonerar 

kring surfplattor som pedagogiskt verktyg så har samtalstemana varit semistrukturerade. Detta 

för att ge utrymme för respondenterna att ge utvecklade svar såväl som att kunna ge respons 

på varandras svar. Bryman (2011) menar också att genom att använda ostrukturerad eller 

semistrukturerade frågor går det att få syn på perspektiv som forskaren inte själv har tänkt på. 

Vi utgick från några tidigare bestämda teman till alla fokusgruppsamtal men det fanns 

                                                           
2
 Förskolans läroplan. 
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utrymme för olika sätt att fördjupa och utveckla temana med följdfrågor. Temana behövde 

inte diskuteras i samma ordning under alla samtal (Bryman, 2011). En annan anledning till 

varför vi valde att använda semistrukturerade samtal var på grund av att vi ville vara öppna 

för pedagogernas individuella åsikter och reflektioner samtidigt som vi ville hålla samtalen 

inom vissa ramar. Fokusgruppsamtalen skedde avskilt från barngruppen och 

inspelningsutrustning användes för att dokumentera vad som sades.  

I Studien tillämpades en tvärsnittsdesign i metoden då datainsamlingen innefattar fler än två 

fokusgruppsamtal. På så vis kunde mönster och samband i förskollärarnas resonemang om 

surfplattan synliggöras då man jämförde flera olika fall med varandra i resultatet (Bryman, 

2011).  

 

5.5 Etiska ställningstagande 

Undersökningen har utgått ifrån Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. 

(Vetenskapsrådet, 2002). Det finns fyra stycken olika forskningsetiska huvudprinciper, 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär enligt Vetenskapsrådet (2002) att forskaren ska informera de 

medverkande om att undersökningen är frivillig och att de kan avbryta när som helst. 

Forskaren ska även ge medverkande väsentlig information om vad undersökningen handlar 

om. Enligt Vetenskapsrådet (2002) innebär samtyckeskravet att forskaren ska ha samtycke 

från de medverkande i undersökningen. Konfidentialitetskravet handlar om att forskaren ska 

skydda de medverkandes personuppgifter så de inte kommer ut. Nyttjandekravet handlar om 

att data som samlas in endast kommer att användas i forskningssyfte. (Vetenskapsrådet, 2002) 

Vi förhöll oss till alla kraven på följande vis: 

 Informationskravet. Vi har lämnat information till de medverkande om vilka vi är, vad 

vi ska göra och när undersökningarna kommer att ske. Vi har även informerat om att 

undersökningen är frivillig och att medverkande kunde avbryta när de ville. 

 Samtyckeskravet. Pedagogerna har muntligt gett sitt samtycke. 

 Konfidentialitetskravet. Det framgår inte vilka förskolor vi har besökt eller vilka 

personer som intervjuats i studien. 

 Nyttjandekravet. Den insamlade datan kommer endast att behandlas av forskarna och 

under studiens gång.   
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6. Resultat & analys 

Arbetets resultat baserat på den insamlade empirin har delats upp i fyra teman: Surfplattan 

som dokumentations- och informationsredskap, Kompetens som villkor för utveckling av 

digitala praktiker, Att göra surfplatta till lärplatta och Pedagogen som stöd. De 

samtalssekvenser som återges har valts utifrån att de återger sådant som varit framträdande för 

samtalet och för att de belyser aspekter inom aktuellt tema.  

 

6.1 Surfplattan som dokumentations-och informationsverktyg 

Någonting som tydligt framstod ur samtalen med pedagogerna var att Ipads och surfplattor 

används i hög utsträckning till arbete som involverar dokumentation och informationssökning. 

I detta avsnitt diskuterar och beskriver pedagogerna hur surfplattan varit ett innovativt verktyg 

som verkat för att skapa smidigare arbetssätt inom dessa områden.  

 

”Jenny: Det är väl mycket det här med dokumentation, säg att vi varit iväg i 

skogen till exempel och då så filmade vi där och då kan man liksom 

reflektera tillsammans med barnen i gruppen när man har samling till 

exempel då kan man ju reflektera tillsammans och då blir det ju ett samspel, 

titta på dig där och kolla vad roligt ni hade där och man kan liksom ställa 

lite följdfrågor, så då blir det väl liksom ett socialt samspel och att man kan 

dra nytta av det när man reflekterar då. 

Lisa: Och att man kan ta det nästan direkt när man kommit hem, innan var 

det ju det här att man skulle ladda från datorn och alltihopa det här men nu 

ser man samarbetet sinsemellan med barnen med om det är film eller kort 

eller, dialogen däremellan, det är rätt härligt att se.” 

 

I den här sekvensen uttrycker pedagogerna att surfplattan blivit ett viktigt verktyg för hur man 

dokumenterar genom dess förmåga att spela in hela händelseförlopp och förenkla processen 

mot att skapa färdiga produkter som är redo för reflektion och bearbetning. Genom att 

pedagogerna positivt bekräftar och bygger på varandras resonemang om surfplattans nytta för 

dokumentationsprocessen byggs en uppfattning om att just dessa funktioner tycks särskilt 

lyckade och uppskattade inom arbetslaget.  

Båda pedagogerna lyfter även fram, och delar varandras meningar om surfplattan som 

dokumenterande redskap som gör det möjligt att skapa kontexter utifrån vilka barnen kan lära 

tillsammans och i samspel med varandra. Möjligheten att skapa lärsituationer baserade i 
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verksamhetens dokumentation har enligt pedagogernas utsagor underlättats, och kan därför 

användas mer frekvent i verksamheten vilket bidrar till att skapa fler praktiker där socialt 

samspel mellan såväl barn och barn, som barn och pedagoger kan få ske. På så vis finner man 

konkreta användningsområden för dokumentationen som också får tydliga pedagogiska 

funktioner. 

I nästa utdrag beskriver Karolina hur surfplattan bidragit till att skapa ordning i verksamheten.   

 

” Karolina: Den är väldigt bra. Allting är samlat i ett. Och det tycker jag är 

skönt. För pedagogen är det superbra. Vi skriver bloggar och projektmall i 

unikum och vi skriver personalblogg. Man har allt samlat på ett ställe. Förut 

när man skrev på papper och pärmar så undrade man ”var la vi det 

någonstans?”. Jag använder nästan bara den alltid. Men jag saknar ett 

skrivprogram som man har på datorn. Vi har en it-pedagog som man kan 

ringa om det är någonting. På unikum finns det inspelade mallar hur man 

kan göra. Och då använder jag två ipads. En som jag tittar på och en som 

jag testar mig fram på.  Alla här har lärt sig blogga i varje fall. ” 

 

Pedagogen talar här om surfplattan som ett organisatoriskt verktyg som enligt hennes 

beskrivningar underlättat det vardagliga arbetet genom dess förmåga att koppla olika 

arbetsuppgifter närmare varandra. I utsagan lyfts surfplattans innovativa potential när det 

gäller hur man skapar kontakter, bemöter och kommunicerar med vårdnadshavare och andra 

människor som i olika grad ges insyn i den dagliga verksamheten. Möten mellan 

verksamheten och samhället sker inte längre enbart i det fysiska rummet, genom 

introduktionen av olika former av bloggar kan kommunikationen istället ske på flera nivåer.  

En annan aspekt som pedagogen talar om är viktiga faktorer i hur man lär sig att förstå och 

använda sig av nya verktyg. Kunskaper medieras i kombination genom arbete med verktygen 

och genom stöttning från mer kunniga specialister och instruktionsverktyg som inspelade 

mallar. På så vis kommer man åt individers närmsta utvecklingszoner, vad som är möjligt att 

kunna själv med verktyget och vad man behöver andras hjälp att utveckla. Detta förutsätter att 

man dels får möjlighet att arbeta med verktyget och dels har tillgång till olika källor för 

mediering av kunskaper såsom it-pedagogen i pedagogens berättelse. I pedagogens berättelse 

så framstår också surfplattan som ett fungerande självinstruerande verktyg genom att den 

innehåller mallar med instruktioner för användningsområden.    

Jenny och Lisa lyfter även fram hur surfplattans verktyg för att söka information blivit viktiga 

redskap i att ta till vara på barns nyfikenhet och intressen; 
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”Jenny: Och sedan i lärsituationer med barnen då är man ju ganska tydlig 

med att vi kan ju inte allt och detta är ju ett verktyg till att vi kan undersöka 

saker tillsammans. Och där är ju barnen väldigt med, och ser det så. ”Jamen 

det kan vi ju googla på” och då är de ju med. Så då är det ju lärsituationer 

som utvecklas genom deras frågor och hypoteser och vi kan hitta svar. 

Lisa: Och de är aldrig rädda för att trycka och så. Med en äldre då, en 

pensionär, så blir de lite rädda ”Vad kom det nu, vad hände nu, blev det 

fel?” men barn kan ju inte göra fel. 

Jenny: Nej, barn är inte rädda på det viset. 

Lisa: Så det finns väl inga hinder egentligen det är bara vi som… 

Jenny: Nä, det är väl vi som kanske bromsar det, jag vet inte.” 

 

I den här sekvensen argumenterar pedagogerna för att surfplattan blivit viktigt verktyg för 

samlärande på förskolan, det är inte bara barnen som lär tillsammans, med surfplattan så blir 

också lärarna en del av det sociala kunskapandet. Maktförhållandet där pedagoger är den som 

förmedlar kunskap och sanningar kan på så vis skifta något till att förhållanden där lärare och 

barn står på lika grund i kunskapssökandet blir mer framträdande än tidigare.  

I samtalet betonar pedagogerna att surfplattan blir ett redskap som också möjliggör att barns 

inflytande på verksamheten kommer till uttryck och bidrar till att barns perspektiv får mer 

utrymme i förskolan. Pedagogerna uttrycker att surfplattan har fått en roll att spela i att 

barnens kunskaper och intressen tas till vara på och att man som pedagog ger barnen 

möjlighet att aktivt skapa och delta i praktiker tillsammans. Surfplattan kan på så vis tolkas 

som ett oerhört viktigt verktyg för att på smidiga sätt nå och skapa närmsta utvecklingszoner 

för såväl barn som lärare.  

Likväl uttrycker pedagogerna i sekvensens slut en osäkerhet genom att man, enligt deras egna 

ord ”bromsar” surfplattans användning bland barnen.  

 

6.2 Kompetens som villkor för utveckling av digitala praktiker  

Ur samtalen kring surfplattan som dokumenterande verktyg och dess generella 

användningsområden i förskolornas verksamhet växer också en annan bild fram. 

Diskussionerna rör sig från att ha handlat om hur verktygen används av pedagogerna till 

resonemang kring hur pedagogens olika förhållningssätt till barnen och verktygen också på 

olika sätt begränsar barnens möjligheter att använda surfplattorna.  
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I de följande två utdragen ger Elisabet och Karolina uttryck för olika förhållningssätt till en 

situation där barnens tillgång till surfplattan begränsas.  

 

Elisabet: ”Vi har ju små barn inne hos oss så att det är inte….  vi använder 

den mest att dokumentera eller så, vi tar kort och kanske filmar eller så. 

Ibland får kanske barnen sitta och titta och så. De får inte sitta och spela så 

där. Vi tycker inte att de behöver göra det de små barnen. Det kan vara när 

vi har samlingar eller så att man om man pratar om djur att man letar upp 

bilder eller så … om man tittar på det, att man använder den tillsammans 

med barnen. Så gör vi inne hos oss.” 

 

Karolina: ”Just nu använder vi pedagoger surfplattan mer själva, vi har 

varsin som personlig. Vi dokumenterar ju mycket med Ipaden men inte så 

mycket med barnen. Vi gör ibland saker, det är inte så mycket som jag kan 

trodde det att skulle vara. Jag känner att mina kunskaper är lite 

begränsade.” 

 

I det första utdraget går att utläsa ett maktförhållande i verksamheten där pedagogerna är de 

som använder verktyget och äger aktiviteterna där surfplattan kommer till användning då 

barnen beskrivs, på grund av deras ringa ålder, som inte nog kapabla att självständigt använda 

verktyget på ett konstruktivt sätt. Detta framstår inte bara som pedagogens personliga åsikt 

utan som ett vedertaget förhållningssätt inom hela arbetslaget genom att pedagogen uttrycker 

sig i termer så som ”vi tycker”.  

Det andra utdraget kommer från Karolina som arbetar på samma förskola men med barn i 

ålder 4-6. Här beskriver man en liknande obalans i verksamheten där pedagogerna är de som 

använder surfplattan. Däremot uttrycks denna obalans i mer problematiska tongångar än av 

pedagogen från småbarnsavdelningen. Inte bara detta, utan problemet tillskrivs snarare 

pedagogernas kompetens till skillnad från småbarnsavdelningen där man resonerade 

tvärtemot. Detta kan tolkas som att man på förskolan har ett förhållningssätt som kan liknas 

vid Piagets genetiska epistemologi (Piaget, 1970), det vill säga att utveckling är bundet till 

särskilda stadier och att barn inte kan uppnå kunskaper som de inte är biologiskt mogna för. I 

det här fallet visas det genom att surfplattan beskrivs av pedagogerna endast som ett lämpligt 

verktyg för de barn som uppnått en viss ålder och mognad. 

Att ha metoder och kunskap för hur surfplattor kan användas i barngruppen tillskrivs på så vis 

olika värden beroende på om man som pedagog ansvarar för de yngre barnen i gruppen eller 

de äldre.         
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Liknande resonemang som de som fördes av Karolina i det tidigare citatet framträder också ur 

Emma och Anna diskussioner kring barnens användning av surfplattan; 

 

”Emma: Och det är ju aldrig någon som frågar efter att få använda dem. För 

tillfället. Och det kanske är att vissa barn i barngruppen de är ju väldigt 

kreativa och leker väldigt mycket för tillfället så just det behovet… 

Anna: Vi har kanske inte riktigt öppnat ögonen på dem heller 

Emma: Nej, kanske inte introducerat dem riktigt. För att de vet kanske inte 

heller allt de kan göra med den. 

Helen: Men är det så att om de vill använda den så frågar de bara själva om 

de får? 

Emma: Ja, då kan de få göra det själva. Absolut. Sedan har vi ju som du 

säger inte öppnat alla möjligheterna för dem heller. Och det handlar ju om 

lite tid och lite hur man är i arbetslaget. Ingen av oss tre som jobbar här 

kanske är just… Alltså, det beror ju mycket med, en del brinner ju verkligen 

för de här verktygen och tycker att det är… Jag tror ingen av oss riktig är… 

Anna: Nää. Men sedan är det väl det som de är vana att göra hemma på den, 

det är det de kan då. Och så har vi inte utvecklat det här. 

Emma: Mm, men det är ju bra då att man får gå på lite sådana teach-meets 

och lite utbildningar om det. För jag kan ju inte mycket, det är ju ett ganska 

nytt verktyg för mig också liksom, för många av oss. Så innan vi kan då, 

barnen kan ju nästan mer än vad vi kan.” 

 

I den här sekvensen leder Anna in samtalet i en ny riktning genom att hon ifrågasätter 

situationen som beskrivs av Emma. I och med att Emma både accepterar och bekräftar den 

här uppfattningen väcks ett nytt förhållningssätt hos pedagogerna till situationen i fråga, och 

den beskrivs som kanske i mer problematiska termer till skillnad från hur man tidigare 

resonerat kring den. Diskussionen har på så vis visat sig vara ett viktigt redskap för 

pedagogerna i att upptäcka ett diskursivt problem inom arbetslagen som man tidigare inte var 

medveten om att det existerade. Detta uttrycks också på sätt och vis av Emma när hon menar 

att man spenderar för lite tid i arbetslaget överhuvudtaget för att möjligtvis kunna diskutera 

och reflektera över sådana förhållanden. Den formen av samlärande där man tillsammans med 

andra reflekterar och delar med sig av sina olika perspektiv, som ledde till dessa nya 

frågeställningar hos pedagogerna i vårt fokusgruppsamtal, tycks enligt Emmas beskrivningar 

inte få tillräckligt med utrymme. 

En annan aspekt som diskuteras av pedagogerna är saknaden av personer inom verksamheten 

som brinner för digitala verktyg. Pedagogen förmedlar här en uppfattning av att IT-kunskap är 
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en särskild kunskap som saknas på förskolan och som står utanför vad vanliga förskollärare 

nödvändigtvis besitter.  

 

6.3 Att göra surfplatta till lärplatta 

Surfplattan skulle kunna jämföras med en tom hylla och applikationerna med vad man väljer 

att sätta på hyllan. I de samtal vi haft med pedagogerna framkommer att det är pedagogerna 

själva som avgör vilka applikationer det ska finnas på surfplattorna. På det sättet är det 

pedagogerna som skapar en medierande artefakt. Surfplattans användbarhet som pedagogiskt 

verktyg beror därför till stor del på hur pedagogerna agerar vid val av applikationer, det är 

pedagogerna som kan göra surfplattan till en lärplatta. Här presenteras samtalssekvenser där 

pedagogerna diskuterar överväganden vid val av applikationer.  

 

Jenny: Det är tidskrävande att leta efter bra appar.  

Lisa: är nästan något man får göra hemma. 

Jenny: Det finns något som heter Pappas appar som man kan gå in på på 

fredagar och ladda ner gratis och få bra tips. Det är väl så att man hittar 

sina favoritappar och så använder man dom.  

Lisa: Och vad som passar oss.  

Jenny: Och som passar i den situationen. Om man håller på med 

naturvetenskap så letar man ju efter material som passar till det.  

Lisa: Att man lyssnar till barnens intresse då med. 

 

I denna samtalsskevens kan man se hur pedagogerna utvecklar resonemanget genom att de 

växelvis införa nya dimensioner i samtalet. På den korta samtalssekvensen diskuterar 

pedagogerna att det är en svårighet att hitta bra applikationer, hur man kan arbeta för att hitta 

bra applikationer men också vad som är bra applikationer. Genom att applikationerna passar 

in i vad de för tillfället arbetar med på förskolan och var barnen befinner sig kan 

applikationerna bli ett verktyg för barnen i den närmaste utvecklingszonen.  

 

I nästa utdrag beskriver Jenny och Lisa en del av de applikationer de använder sig av. 

Jenny: Här är ett exempel på en saga där barnen kan välja hur den ska 

fortsätta, man får två exempel pö om pö. Det man väljer gör att sagan tar en 

annan riktning.  

Lisa: Vad använder vi mer för något? 
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Jenny: Lite matematikappar. Sen måste jag säga så använder mycket GR 

utbildning, SLI.se är ju en app där man får tillgång till allt UR:s material. 

Det är ju korta filmer med experiment och så 

Lisa: Ja det har vi använt naturvetenskap, det är ett litet troll som dyker upp. 

Så kan man förbereda alla barnen på det. 

Jenny: Skrutt heter det. Som Skrutt hittar hösten. 

Lisa: Skrutt hittar svamp. Sedan det med bokstäver, Bokstavslandet.  

Jenny: Sedan har vi även mycket puppet pals, som är en där man har lite som 

teater och kan sätta in barnen.  

 

Pedagogerna är i denna sekvens ivriga att visa och berätta om olika applikationer. Genom 

samtalet skapar pedagogerna en bild över bredden av applikationerna som används på 

förskolan. Genom valen av applikationer gör pedagogerna surfplattan till en artefakt som kan 

ersätta många mer traditionella artefakter. Surfplattan ersätter till exempel musikspelare, 

penna, kamera och bilderbok. Surfplattan ersätter till viss del även pedagogen i form av 

kunskapskälla. Att surfplattan skall kunna inta denna roll förutsätter att den används och att 

pedagogerna kan, vill och vågar ladda ner applikationer. 

 

Karolina: Jag ska säga att vi har faktiskt inte laddat ner så många appar. 

Utan det är väl … jag tycker det är svårt att hitta apparna till de små barnen. 

Elisabet: Ett tips, att man hör någon använda en app och tycker den är bra. 

Då vågar man köpa hem och använda den. Jag saknar ett bra ställe att få 

idéer om appar och hur de fungerar.  

Karolina: Vi har någon som är med sånger men vi har faktiskt inte laddat ner 

så många. 

Elisabet: Ofta har man ju inte tid och då blir det ju att man inte köper hem 

heller.  

Karolina: Vi använder mest google, vi har tittat på film ibland, man har så 

där SVT play som man kan titta på. Kortare filmer eller så.  

Elisabet: Den här appen tycker jag är jättemysig. För då kan man ju koppla 

upp på tv:n och visa bakgrundsbilder, när man till exempel berättar en saga 

om vintern. Sådant här hade jag velat kunna mycket mer om.  

 

Samtalssekvensen visar att det inte finns någon upparbetad systematik i valet av applikationer. 

Kunskap kring vilka applikationer som kan vara användbara skapas genom tips. Samtalet 

skapar en bild av hinder för att fylla surfplattan med bra applikationer, dessa hinder är tid, 

kunskap och stöd (ett ställe där man får bra idéer). Surfplattans potential att fungera som en 
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medierande artefakt fylld med ett stort antal medierande artefakter förhindras genom att 

pedagogerna saknar kunskap och tid att fylla surfplattan med applikationer. 

 

Emma och Anna beskriver i de följande två utdragen hur de resonerar kring användbara 

applikationer och hur man kan skapa förutsättningar för att de applikationer man använder är 

lämpliga. 

 

Emma: Det är ju att vi ska ha ett syfte med det. Vi ska ju veta varför vi vill ha 

den här appen, vad ger det barnen? Ser vi något lärande i det? Och att vi vet 

hur den fungerar först. 

Anna: Ibland så kan man ju gå in och läsa på dem. Jag fick något tips när vi 

var på Kompetenscentrum sist med en massa betyg. Jag kommer inte ihåg 

vad den hette, vet ni? 

 

Samtalet kommer att handla om olika tänkbara applikationer. Förslag ges att det kanske är 

Skolappar hon hänvisar till. 

 

Anna: Ja, det var det nog kanske. Man kunde söka på olika ämnen och 

åldrar. Och hur många stjärnor de hade. 

Emma: Så det är ju bra att man har ett bra syfte med det. 

Anna: Ja för så var det ju inte i början när vi skaffade det så laddade vi ned 

lite olika bara. 

Emma: Ja, utan att kanske veta liksom… Vi var ju på någon föreläsning där 

man fick sig en tanke att man ska kunna svara om en förälder kommer och 

frågar ”varför har ni laddat ned just detta spelet?”. Och det var ju där vi 

stod då att vi kände inte att vi hade belägg för det. Och det var ju därför vi 

valde att ta bort en hel del, det kunde ju vara Bamse och Pippi och allt vad 

det var. Och det är ju säkert inga dåliga spel, men man ska ju veta varför 

man väljer just det spelet och vad vi tycker att det barnet får ut av det liksom.  

 

Inte heller i denna samtalssekvens beskriver pedagogerna någon upparbetad systematik i valet 

av applikationer. Genom att de reflekterar kring varandras uttalanden påbörjar de däremot i 

samtalet skapandet av en systematik kring val av applikationer. Genom att de skapar något att 

förhålla sig till i valet av applikationer, ”Kan jag förklara för en förälder varför vi använder 

denna applikation?”, så har de skapat en förutsättning för egenreflektion och reflektion inom 

arbetslaget kring vilka applikationer de ska använda. Att de nu resonerar kring vad barnet får 

ut av en viss applikation gör att innehåller på surfplattan kan anpassas till var barnen befinner 
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sig. Att surfplattans innehåll blir anpassat efter detta gör att möjligheterna att den kan fungera 

som ett stöd för barnen att erövra ny förmågor ökar. 

 

6.4 Pedagogen som stöd 

I det följande presenteras samtalssekvenser där pedagogerna samtalar kring förutsättningar för 

att surfplattan skall kunna fungera i verksamheten med barnen. Samtalssekvenserna handlar 

om diskussioner om rollen som stöd i att hantera surfplattan som verktyg, barns behov av 

stöttning vid samspel och samlärande, vikten av samspel och rollen som stötta i form av stöd i 

att reflektera. 

 

I fokusgruppssamtalen diskuterade pedagogerna utifrån att barnen är bekanta med surfplattan, 

att de troligtvis har tillgång till en surfplatta hemma och att spela är något som de kan göra 

hemma. På en av förskolorna kommer de ändå i slutet av samtalet in på en diskussion om att 

det inte är självklart att alla barn har tillgång till en surfplatta. 

 

Anna: Men att lära sig att använda den det gör de väl nästan som ettåringar när de sitter så 

här. (drar med fingret i luften) Men det första de gör är väl att de tittar på de här Babblarna 

när de är några månader och de sjunger den här sången. Det är väl den första kontakten men 

sedan klart så sker det ju utveckling hela tiden. Det kan ju vara barn som går fram till TV:n 

och försöker flytta på bilderna så här på TV:n. 

Emma: Och klart ser vi att det är någon som inte känner igen då får man ju introducera det för 

det barnet på det viset. Sedan ser man ju att andra redan är i kontakt med det mycket. Men då 

får ju barn möta verktyget där de är och då kanske vi behöver vara ännu mer, och möta de 

barnen för det finns ju säkert barn som aldrig har sett en Ipad. Det är inte riktigt så här 

kanske. 

Anna: Nej, det är nog olika i olika områden. 

Emma: Och då kan det ju vara en del att visa dem och introducera. 

 

Genom samtalet pedagogerna emellan åskådliggör de en uppgift för pedagogerna i arbetet 

med surfplattan, att introducera barn som inte kan använda en surfplatta i att lära sig 

verktyget. Pedagogerna blir då ett stöd för barnen i deras närmaste utvecklingszon. Även om 

studier har visat att en stor andel av barnen har tillgång till surfplatta (TNS Sifo, 2014) så 

finns det fortfarande också en stor andel som inte har det. Pedagogerna har här en roll attt 

förhindra att en kunskapsklyfta uppstår mellan de som har tillgång till surfplattor hemma och 

de som inte har det. 
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Även i följande samtalssekvens är det stöd i att hantera surfplattan som diskuteras. 

 

Elisabet: Att man är delaktig hela tiden. Samtidigt som det behöver inte vara 

pedagogen som rör ipaden utan det kan ju barnen göra och se vad som 

händer. Jag tycker det är lättare att lämna två barn med ett vanligt spel än 

när de sitter med ipaden. Just att det är en så teknisk pryl, plötsligt är det en 

reklamruta som täcker hela och då vet de inte hur de ska ta sig vidare. Ofta 

behöver de mycket hjälp att komma tillbaka. Det är lite tidskrävande med 

ipaden helt enkelt.  

Karolina: Ja, då sitter vi tillsammans om vi har den framme. För de sitter… 

Nej det är inte ofta de sitter själva de små barnen, det klarar inte riktig av 

det. De vill att det ska hända någonting hela tiden. 

 

I samtalet diskuterar Elisabet och Karolina att barnen ännu inte har erövrat 

förmågan att klara av att hantera surfplattan som fysiskt verktyg. Pedagogerna 

blir då ett stöd i att erövra en ny förmåga. Svårigheten som Elisabet talar om 

kan också knytas till bristen på anpassade applikationer. Pedagogerna använder 

sig av applikationer där reklam dyker upp vilket barnen inte klarar av att 

hantera utan hjälp. Elisabet och Karolina har inte kunnat anpassa surfplattan så 

att den kan fungera som ett medierande verktyg utan stöd. 

 

Karolina och Elisabet ger även i utdraget nedan uttryck för vikten av att en pedagog finns 

närvarande när barnen tillsammans använder surfplattan.  

 

Karolina: När man har letat fram till exempel något med djur eller så och 

man har bilder som man kan samtala med barnen kring så kan de ha en 

gemensam punkt att titta på. Det brukar fungerar väldigt bra, de brukar vara 

stilla och de prata med varandra lite grann ’’ser du den och där ser ut så’’ 

det kan bli ganska socialt. Det är väl mest så att de inte ska sitta själva med 

den. 

Elisabet: Det är bra att man samspelar och då blir Ipaden som bäst. Och jag 

tror att man kan få ett väldigt bra samspel, för barnen blir väldigt 

intresserade. Jag tycker det är väldigt mysigt om man har en liten samling 

om man har tre fyra barn ihop och sitter runt surfplattan då blir det ju 

väldigt bra. Barnen har väldigt kul och får ut något av det. Men om jag 

skulle lämnat gruppen och låtit de spela själva så hade alla tryckt och någon 
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hade inte fått trycka alls. Det blir inte… så jag tror man behöver vara både 

vuxna och barn kring den. 

 

Karolina och Elisabet resonerar kring att barnen inte på egen hand klarar av det sociala spelet 

kring surfplattorna utan är i behov stöd för att kunna erövra denna färdighet.   

Barnens intresse för surfplattan används i lärsituationen för att fånga barnens koncentration.  

 

Det sociala spelet kring surfplattan består i exemplet ovanför av samspel barnen emellan, 

samspel mellan barn och pedagog, samspel barn och surfplatta och samspel pedagog och 

surfplatta. Detta bildar gemensamt en ganska komplex helhet som samtidigt ger barn 

möjlighet att träna på och utveckla sina sociala förmågor som till exempel turtagning.  

 

Att det finns flera aspekter att ta hänsyn till framförs av Elisabet och Karolina.  

 

Elisabet: Men sedan får man tänka lite när de sitter tillsammans att de kan 

ungefär lika mycket. För om de sitter tillsammans och ett barn som kan 

väldigt mycket då kan det andra barnet inte hjälpa till. För då tar det andra 

över och då får det barnen sitta på kanten. Det är svårt för dem att 

samarbeta, då får vi som vuxna vara med och, nu är det din tur… och sitta 

och portionera ut tiden. Så vi är alltid med när de använder dem.  

Karolina: Det kan bero på vad man tittar på eller så, men det många, de är 

väldigt…’’ jag ser inte, jag ser inte.. jag ska se…” alla ska liksom peka. De 

är väldigt så på det, så då kan man sitta med en vuxen och kanske högst två 

barn. Samtidigt är våra barn kanske för små, de kan inte riktigt spela de här 

spelen.  

De är ganska egoistiska tycker jag småbarn. ’’ Jag ska… Jag, jag, Jag’’, 

men kanske kan de sitta lite, men de klarar inte av att sitta så länge. Då får vi 

vuxna sitta med och liksom styra upp det. De klara inte av det riktigt själva. 

 

I det första exemplet förklarar Elisabet det bristande samarbetet främst på att det ena barnet är 

mer kompetent än det andra och i det andra exemplet förklarar Karolina samarbetsbristen på 

att barnen är fokuserade på sig själva. Genom dessa två exempel skapar pedagogerna en bild 

av hur den närmaste utvecklingszonen kan se ut beroende på var barnen befinner sig 

åldersmässigt. De något äldre barnen som Elisabet arbetar med beskrivs klara av att samarbeta 

om de är jämbördiga i kunskap medan för de yngre barnen behövs stor stöttning för att de 

skall kunna samarbeta.  
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I den tidigare forskning som vi presenterar förs resonemang kring vad som kan uppstå när två 

barn har olika kompetens, enligt den forskning vi där presenterar resoneras kring att båda 

barnen kan tjäna på en sådan situation, det mindre kompetenta barnet lär sig genom att bland 

annat fråga och få återkoppling, medan det mer kompetenta barnet utvecklas genom att få 

förklara och svara på frågor. Elisabet och Karolina för inte fram några sådana erfarenheter i 

samarbetet barnen emellan utan de berättar om att de portionerar ut tiden för att det ska vara 

rättvist.  

 

Anna och Emma resonerar kring vikten av att det sker ett samarbete när man använder 

surfplattan och hur detta är något naturligt inom förskolan. 

 

Anna: Jag tror på samarbete. Alltså, självklart. Liksom allt annat de gör ihop 

att de hjälper varandra.  

Emma: Likväl att de lägger pussel tillsammans så kan de ju lägga pussel på 

Ipaden. 

Anna: Eller något annat att ”den ska du ju ta nu”. Det ser man ju hemma 

med mina barn. 

Emma: Sedan så kanske det inte går att vara för många. För det är ju det här 

med att alla ska se, ”Jag ser inte!”. 

Anna: Gärna tre.  

Emma: Ja ett samarbete mellan två till tre max nästan. Och blir det för 

många ja då får man koppla upp det till TV:n i så fall, det kan man göra 

också. Men just kring den här så finns det ju samarbete men inte för många. 

Anna: Självklart så är det lärande i grupp, det är ju det i förskolan. 

Emma: Det är så vi jobbar. Allting sker ju i grupp, man lär av varandra.

  

 

Anna och Emma förtydligar genom att bygga vidare på varandras meningar att samspel är en 

naturlig del i hur man på denna förskola ser på lärande. Att samlärande är normen och att om 

surfplattan skall användas så skall den användas på samma sätt som andra verktyg används. 

I samtalet styrker pedagogerna att surfplattans begränsning som medierande artefakt sätter 

gränser för hur många barn man kan vara runt surfplattan, det finns dock tekniska lösningar i 

form av möjlighet att koppla surfplattan till en tv som ger nya möjligheter att inkludera fler 

barn.  
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Ett exempel på hur man som pedagog kan skapa förutsättningar för samarbete kring 

surfplattan framförs av Jenny. 

 

Jenny: Med de stora barnen har vi mycket använt det som tankekarta. Det 

pedagogen skrivit ner på whiteboardtavla har barnen fört över och skrivit in 

på surfplattan. Det som varit så roligt då har varit att se sättet att samarbeta 

då. Att första har det varit ett barn som tittat där och sen tittat ner men sen så 

har de ju sett att det var så mycket lättare att ha en kompis bredvid som sa 

vilka bokstäver man skulle titta på. Så då blev det liksom ett samarbete också 

i den övningen.  

 

Som beskrivs i teorikapitlet begränsas och möjliggörs olika typer av handlande beroende på 

den medierande artefaktens utformning. I aktiviteten som beskrivs ovan behöver barnen fästa 

blicken på olika ställen (whiteboardtavlan och surfplattan). Detta gör att artefakternas 

utformning gör att ett samarbete blir mer effektivt än att barnen själva försöker lösa uppgiften. 

Pedagogerna har här skapat en aktivitet där samarbete blir ett sätt att lösa uppgiften. 

 

 

Ett annat sätt att använda surfplattan för samlärande är att göra den till ett stöd vid reflektion 

vilket Emma och Anna diskuterar.  

 

I kapitlet Surfplattan som dokumentations- och kommunikationsredskap återgavs ett samtal 

där det bland annat beskrevs hur de på förskolan filmade aktiviteterna för att kunna använda 

vid reflektion. 

Emma: Reflektera tillsammans med barnen i gruppen när man har samling till 

exempel då kan man ju reflektera tillsammans och då blir det ju ett samspel, titta 

på dig där och kolla vad roligt ni hade där och man kan ställa lite följdfrågor så 

då blir det väl liksom ett socialt samspel och att man kan dra nytta av det när 

man reflekterar då. 

 

Emma och Anna samtalar kring hur surfplattan kan användas som ett redskap för reflektion 

tillsammans med barnen. Barnen kan använda bilderna eller filmsekvenserna som stöd i att 

reflektera. Surfplattan blir en medierande artefakt genom att den ger stöd för reflektionerna. 

Det kan också finnas begränsningar genom att samtalet endast kommer att handla om det som 

är filmat, andra händelser kan glömmas bort eller inte få utrymme eftersom de inte är 

dokumenterade. Vad som också tydliggörs i samtalet är pedagogens roll som stötta i att 
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reflektera, det är pedagogen som ställer följdfrågorna och som genom det kan vidga samtalet. 

Surfplattan i sig räcker inte som stöd för barnen i att samspela och diskutera utan stöd av en 

vuxen behövs för att samtalen skall vidgas och nytt lärande skapas. 

 

Pedagogerna diskuterar hur surfplattans roll kommer att utvecklas de kommande åren. I stort 

sett råder konsensus om att surfplattan kommer att ta en allt större roll. Det finns dock vissa 

funderingar kring på vilket sätt den kommer att ta en större roll. Elisabet och Karolina 

diskuterar utifrån detta och utifrån samtalet skapas en slutsats som Elisabet uttrycker enligt 

nedan. 

Elisabet: Jag tror att den kommer ta mer och mer plats. Nej, jag tror så här, 

den kommer ta mer och mer plats för oss som pedagoger, men jag tror att 

fler och fler pedagoger är lite rädda för den. Just utifrån det jag sa att de blir 

fast (barnen), de blir beroende. Många har börjat lägga undan dem och låsa 

in dem. För man känner att det blir bråk och mycket liksom… Så jag tror den 

kommer användas mer och mer som ett verktyg och mindre att man bara tar 

fram den. 

 

I den slutsats som Elisabet gör förtydligas synen på surfplattans möjligheter och 

begränsningar på ett tydligt sätt. Surfplattan blir mer och mer viktig i pedagogernas arbete 

men samtidigt är pedagogerna fortsatt viktiga i att surfplattan ska fungera i förhållande till 

barnen. Surfplattan fungerar som en medierande artefakt men den fungerar inte som stöttor 

för lärande. För det behövs en pedagog.    

 

7. Slutdiskussion 
 

7.1 Surfplattans roll i förskolan 

I samtalen med pedagogerna blev det tydligt att surfplattan endast delvis integrerats i 

verksamheten genom att pedagogerna använde den väldigt aktivt till arbeten med 

dokumentation och till organisatoriska ändamål. Pedagogernas beskrivningar av situationen i 

verksamheten tydde dock på ett väldigt försiktigt förhållningssätt inom arbetslagen till barns 

användande av surfplattan. De digitala verktygen användes sällan utanför de aktiviteter som 

planerats av pedagogerna och situationer där barnen själva interagerade med surfplattan 

framstod som sällsynta. Lärandesituationerna där surfplattan användes kan därför mycket väl 

kopplas till det som Ljung-Djärf (2004) beskrev som skyddande lärmiljöer då man var väldigt 
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restriktiva med surfplattan genom att barnen på flera av skolorna endast fick använda 

surfplattorna vid särskilda planerade aktiviteter. Ur samtalen med pedagogerna framstod 

okunskap som den starkast bidragande faktorn till att sådana förhållanden skapas. 

Pedagogerna menade att man själv inte var tillräckligt kompetenta att formge goda praktiker 

med surfplattan, eller att barnen inte var det. Man kan därför argumentera för att det finns ett 

behov av vidare fortbildning för pedagogerna i förskolan om surfplattan ska kunna integreras 

vidare i den vardagliga praktiken. Pedagogerna uttryckte två faktorer som varit särskilt 

betydelsefulla i införandet av tekniska verktyg i förskolornas verksamhet. Den ena faktorn 

som pedagogerna i studien ställde sig positiva till var samarbeten med pedagoger över 

skolgränserna i till exempel så kallade ”teach-meets”, där man träffade andra pedagoger och 

lärde sig tillsammans och med föreläsare och andra kunniga personer. Att samarbeta 

tillsammans med förskolor i området kan ses som väldigt smart lösning på ett vidspritt 

kunskapsproblem då man delar på bördan och tar gemensamt ansvar i att lösa det. 

Den andra faktorn var att pedagogerna tilldelats varsin personliga surfplatta vilket gjort det 

möjligt för dem att bekanta sig mer ingående med verktygen och använda dem på en mer 

frekvent basis då man inte behövt dela verktygen med någon annan. Det verkar dock som att 

detta kanske inte lett till att surfplattan blivit ett lika naturligt verktyg för barnen som det 

blivit för pedagogerna. En anledning till detta kan vara att när pedagoger tilldelas varsin 

surfplatta så blir de personliga verktyg då man förvarar viktig information, dokumentation och 

annat på den som man är rädd om och beroende av. Samtidigt väcker detta frågor kring vad 

man egentligen har för syfte med surfplattan i förskolan och vem de finns till för när 

pedagogerna alla har egna surfplattor medan barnen på de förskolorna vi besökte endast hade 

tillgång till en eller två som alla i barngruppen förväntades dela på. Ska man ha surfplattor i 

förskolan för att underlätta för pedagogerna att sköta sina uppgifter eller för att barnen ska få 

möjlighet att utveckla kompetens med IKT, eller kan man uppnå båda? Det tycks inte finnas 

någon tydlig plan för att göra surfplattan till ett vardagligt redskap för barnen i förskolan utan 

mycket lämnas åt personligt engagemang vilket styrker uppfattningar om att surfplattan 

fortfarande inte har en självklar roll i förskolan. 

Utifrån pedagogernas utsagor framstår det som att det är oklart inte bara för forskarna utan 

även för pedagogerna vilket mål man har för surfplattan i förskolan. Därför kan man 

argumentera för att det behövs större insatser för att ta fram tydliga mål och riktlinjer som 

inkluderar surfplattan och att man följer upp arbetet närmare.   
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7.2 Surfplattan som medierande artefakt 

Att fylla surfplattan med användbart innehåll (applikationer) är en uppgift som ligger på 

pedagogerna ute på de enskilda förskolorna. På en av förskolorna framgick i samtalet en 

början till en systematik i valet av applikationer med generellt kan man säga att arbetet med 

att hitta användbara applikationer sker på ett ostrukturerat sätt. Det är lite anmärkningsvärt att 

man använder sig av gratisapplikationer som innehåller reklam. Det är tveksamt om det inom 

förskolorna skulle användas annat material som innehåller detta.  

När pedagogerna samtalar om surfplattans möjlighet att fungera som pedagogiskt verktyg 

framförs som ett av hindren att det inte finns bra applikationer anpassade för verksamheten. 

Så länge förskolorna inte blir tydligare med vad de vill ha för slags applikationer och att de är 

beredda att betala för dem är risken att ingen större förändring sker. Hittills har surfplattan 

fyllts ganska slumpmässigt och med sådant man hittat gratis. I diskussionerna framkom dock 

att man börjat reflektera mer kring vilka applikationer som skall användas.   

Pedagoger som deltog i fokusgrupperna betonade att det istället blivit viktigt för dem att 

surfplattans appar och verktyg uppfyller ett syfte. Detta är enligt Tyrén (2007) en oerhört 

viktig del i att skapa förutsättningar för lärande och någonting som är särskilt viktigt när 

barnen använder sig av digitala verktyg. Det innehåll som pedagogerna erbjuder i form av 

appar och verktyg på surfplattan har också en inverkan på hur det används av barnen. Några 

av pedagogerna beskrev en problematik kring att barnen betett sig osocialt när de använt 

surfplattan. Men som tidigare forskning visat (Lafton, 2012) så har designen på verktygen 

betydelse för hur människor interagerar med dem, och om pedagogerna upptäcker att barnen 

agerar osocialt i arbetet med surfplattan så är det därför viktigt att reflektera kring hur Ipadens 

innehåll bidrar till att sådana förhållanden skapas.  

 

7.3 Surfplattan och samlärande 

Av samtalen framkommer att pedagogerna diskuterar kring surfplattan som ett verktyg som 

fungerar bäst i styrda aktiviteter där pedagog deltar. Pedagogerna beskriver att när barnen 

själva skall samverka kring surfplattan uppstår ett flertal svårigheter. Svårigheter som består i 

att surfplattan som fysiskt verktyg kan vara svårt att använda men också och framförallt 

handlar det om att barnen är i behov av att pedagoger fungerar som stöd i samspelet och som 

stöd i lärandet. Enligt Williams (2000) kan det finnas fördelar med att barn med olika 

kompetens arbetar tillsammans då det skapar utrymme för den mer kompetente att växa i 
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rollen som instruktör och för det andra barnet får stöd av den mer kompetente. Detta var dock 

inget som framkom i vår studie. Istället sågs olika kompetens hos barnen som ytterligare ett 

hinder för samlärande. Pedagogerna intog rollen att fördela tiden och se till att alla fick del av 

surfplattan. Kanske hade det varit mer framgångsrikt att pedagogen istället för att styra och 

fördela tid, intog rollen som stöd i att lära barnen samarbeta och att dela med sig av kunskap. 

Pedagogerna skulle genom att ge barnen stöttor för samarbete kunna utnyttja situationens 

potential att på sikt bli forum för samlärande. 

I sina beskrivningar av lärsituationer var pedagogen både närvarande och aktiva pedagogiskt 

tillsammans med barnen då man arbetade med surfplattor i verksamheten. Detta kan ses som 

en viktig förutsättning för att skapa stöttande och guidande läromiljöer (Ljung-Djärf, 2004) 

där barnen får den stöttning som de behöver för att uppnå de kunskaper som man har som 

syfte att förmedla med de digitala verktygen. För att detta ska bli möjligt blir det dock viktigt 

att pedagogen också ibland tar ett steg tillbaka och ger barnen utrymme att själva äga 

aktiviteterna. Genom att ge barnen det här utrymmet så blir det också möjligt att bygga broar 

över den kunskapsbrist som flera av pedagogerna i studien uppgav som den huvudsakliga 

orsaken till att man inte använde surfplattan mer i barngruppen. Pedagogerna förklarade också 

i samtalen att de ser att det finns många barn som redan är kompetenta användare av 

surfplattan genom att de har tillgång till liknande verktyg hemma. Vad pedagogerna i den här 

situationen inte ser är den potential för utveckling som ett sådant förhållande bär på. Att 

barnen har erfarenheter av att använda surfplattan hemifrån kan bli en grund för samlärande 

där man lära av varandra samtidigt som det kan verka för att bygga boundary practices där 

barn och pedagoger blir medskapare av arbetssätt med digitala verktyg. (Klerfelt, 2007) På så 

vis blir surfplattan ett viktigt verktyg för samlärande och utveckling, inte bara för barnen utan 

även för pedagogerna och verksamheten. 

 

7.4 Surfplattan som byggställning för lärande 

I samtalen lyfter pedagogerna fram vikten av att reflektera som en del i lärandet. I samtalen 

framkommer att man använder surfplattan för att kunna visa till exempel bilder men samtidigt 

att det finns ett behov av en pedagog som får barnen att samtala, fästa uppmärksamheten och 

som vidgar samtalen så att ett lärande kan vara möjligt. Surfplattans möjlighet att vara ett stöd 

i barnens lärande beskrivs som begränsat och surfplattans roll skulle snarare kunna sägas vara 

som en medierande artefakt än som stöttor för lärande. För att barnen skall kunna erövra nya 
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förmågor behövs ett stöd för lärandet i form av en pedagog som sätter in lärandet i ett 

sammanhang och som får barnen att reflektera.  

På en av förskolorna lyfts fram behovet av applikationer med ett innehåll som stimulerar 

gemensam problemlösning. Vi anser att sådana applikationer skulle kunna möjliggöra att 

surfplattan i högre grad skulle kunna fungera som stöttor för barns lärande. Om applikationer i 

högre utsträckning visade barnen metoder för att lösa problem och inte som det ofta är idag 

bara signalerar om man gjort rätt eller fel skulle surfplattans roll som självständigt 

pedagogiskt verktyg kunna öka. 

 

8. Vidare forskningsområde 

Surfplattor är fortfarande någonting ganska nytt inom förskolans värld och det är fortfarande 

ett område där det finns begränsat med forskning.  

Ett område som vi rekommenderar för framtida forskning är om och hur särskilt utformade 

applikationer skulle kunna fungera som stöttor för barns lärande.  
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