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Abstract: 
 

Detta är en studie som behandlar pedagogers resonemang kring användande av datorplattan i 

förskolans verksamhet. Syftet har varit att ta reda på hur pedagoger resonerar kring detta och 

vad de reflekterar kring hur det kan spela roll för barnens möjligheter att använda datorplattan 

i förskolan. Detta är en kvalitativ studie där fyra intervjuer med pedagoger har genomförts. 

Sedan har det resultat som intervjuerna gett analyserats utifrån ett sociokulturellt perspektiv 

med begrepp som proximal utvecklingszon, mediering, artefakt och affordance. 

 

Resultatet visar att de reflektioner som pedagogerna gör ser olika ut utifrån deras eget 

förhållningssätt, intressenivå och kunskapsbakgrund. Pedagogernas resonemang visar på att 

deras användande av datorplattan och möjligheterna för barnens användande påverkas av 

deras egna tankar kring hur datorplattan bör användas i förskolans verksamhet. Resultatet 

diskuteras i relation till tidigare forskning som belyser datorns och datorplattans plats i 

förskolan, hur barnens användande av datorplattan i förskolan ser ut och hur pedagoger söker 

kunskap online för att utveckla användandet av datorplattan i förskolan. Slutligen kommer 

slutsatsen av studien som visar på att pedagogers resonemang kring hur datorplattan bör 

användas i förskolan påverkas av var deras egen närmaste utvecklingszon ligger och hur deras 

egen uppfattning om datorplattans för och nackdelar ser ut. 
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1. Inledning   

 

Inom samhället idag har digital teknologi såsom datorplattor, smartphone och datorer stor 

plats, både inom privatliv och inom yrkesverksamheter. Detta innebär att det även blir viktigt 

att studera pedagogers attityder och användning av datorplattor i den pedagogiska miljön i 

förskolan behöver undersökas, för att kunna utvecklas. Hur datorplattan används ur ett 

pedagogperspektiv i förskolan och vilket förhållningssätt som ges till den kommande 

generationen är därför viktigt att undersöka. Denna studie kommer därför att behandla hur 

pedagogers användning av datorplattor ser ut utifrån en intervjuundersökning. Eftersom att 

datorplattor numera finns och används på många förskolor kommer hur pedagogers 

användning i relation till deras bakgrundskunskaper kring datorplattor ser ut att studeras.  

 

Dagens samhälle är fyllt av informationsteknologi såsom TV, smartphones, datorer och 

datorplattor. Detta gör att det redan i förskolan behövs ett förhållningssätt till datorplattor och 

deras plats och funktion i samhället. I förskolans läroplan (2016, s. 6) står det att förskolan ska 

sträva efter att ge barnen förmåga att kunna kommunicera, söka ny kunskap och kunna 

samarbeta då detta ses som nödvändigt i ett samhälle som präglas av ett stort 

informationsflöde och som har en snabb förändringstakt. Det står vidare att förskolan ska 

sträva efter att lägga en grund till att barnen på sikt kan tillägna sig de kunskaper som utgör 

den gemensamma referensram som alla i samhället behöver (Lpfö, 2016, s. 6). 

Internetstiftelsen i Sverige gör årligen en rapport om svenska folkets internetvanor och i 

rapporten från 2016 går det att läsa att användningen av internet går allt längre ner i åldrarna 

och att idag har tre av fyra tvååringar, ca 72%, börjat använda internet någon gång vilket är en 

ökning med 5% från 2015. Tvååringar som använder internet dagligen ligger på 32% och har 

varit det sedan 2015 (Davidsson & Findahl, 2016, s. 27). 61% av barn i tvåårsåldern har 

åtminstone någon gång provat olika sorters pedagogiska spel och appar (a.a., s. 30). Mer än 

hälften av alla treåringar och de som är äldre är dagliga internetanvändare (a.a., s. 27). När det 

kommer till barn mellan tre och fem år ligger snittet på mellan 87% och 92% år 2016 (a.a., s. 

28). De förändringar som skett när det kommer till barns internetanvändande har skett bland 

förskolebarn (a.a., s. 28). De menar att en bidragande faktor till dessa siffror har varit 

tillgången till datorplattor (de skriver surfplattor) och att det bland förskolebarn är lika många 

som använder en datorplatta som använder internet dagligen (a.a., s. 27, 28). De skriver även 

att förskolebarns internetanvändande sker via spel och video (a.a., s. 27, 29). 



 

2 

 

 

1.1 Problemformulering 

Studiens fokus kommer att ligga på hur datorplattor används i förskolan. Detta beror på att det 

behövs kunskap om hur pedagoger använder och förhåller sig till datorplattor i förskolan. 

Detta område har under en lång tid varit en samhällelig diskurs liksom datorn var innan dess. 

En studie inom detta är av stor relevans även för andra då datorplattor, som digitalt verktyg, är 

en stor del av vårt samhälle och vår sociala struktur idag. Datorplattor är en del av de olika 

digitala verktyg som finns idag och är liksom anda digitala verktyg också någonting som är 

under ständig utveckling. Hur datorplattan används i förskolan och vad den används till är 

därför något som bör utforskas mer. Dels för att kunna kartlägga vilka behov som finns för 

användningen av datorplattan i förskolan och dels för att kunna se hur datorplattan utifrån ett 

pedagogperspektiv används i förhållande till förskolans styrdokument. I Lpfö 98 (rev. 2010, s. 

7) står det att multimedia och informationsteknologi i förskolan kan användas i skapande 

processer och som tillämpning. I begreppen multimedia och informationsteknologi tolkas det i 

denna studie som att digitala verktyg såsom datorplattor ingår.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att synliggöra och utforska hur pedagoger resonerar kring användningen av 

datorplattor i förskolan. Syftet med studien är även att synliggöra pedagogers kunskaper om 

och attityder kring användningen av datorplattor.  

 

 Hur resonerar pedagoger kring användning av datorplattan i förskolans verksamhet?  

 

1.3 Disposition 

Studiens disposition är upplagd så att tidigare forskning inleder arbetet. Sedan följer studiens 

syfte och frågeställningar som är den röda tråden genom studien. Därefter följer en 

genomgång av studiens teoretiska perspektiv, det sociokulturella perspektivet, och även en 

genomgång av begreppen proximala utvecklingszonen, mediering, artefakt och affordance 

som sedan används i studiens resultatanalys och diskussion. Sedan följer en redogörelse av 

metoden som valts för genomförandet av studien och en reflektion kring detta. Sedan följer en 

redovisning av studiens resultat utifrån det insamlade materialet. Därefter kommer en 

diskussion samt analys av resultatet utifrån de tidigare nämnda begreppen och sist kommer en 

slutsats som utgår från resultatet samt förslag på vidare forskning. 
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2. Bakgrund 

Här kommer IKT inom förskolan att presenteras och tidigare forskning som varit relevant för 

denna studie kommer att redovisas.  

 

2.1 IKT i förskolan 

Genom historiens gång har människan skapat olika verktyg för att underlätta vardagen. Lunell 

(2011, s. 18) menar att det finns ett ömsesidigt förhållande mellan teknologi och samhället. 

Samhället och teknologi formas av varandra och ibland tvingar yttre förändringar fram nyare 

teknologi för att hantera olika konsekvenser av förändringar och ibland är det tvärtom 

teknologin som bidrar till samhälleliga förändringar (Lunell, 2011, s. 18). Vi har genom 

utvecklingen av teknologi gått från att historiskt sett vara ett industrisamhälle till att bli ett 

informationssamhälle (Lunell, 2011, s. 20). Detta speglar sig även i skolans och förskolans 

verksamheter där vi numera, liksom i samhället, kan hitta både datorplattor och datorer på de 

flesta institutioner. Detta leder till att nya begrepp och arbetssätt tas in och utvecklas i 

förskolans verksamhet. Informationsteknologi och informations- och 

kommunikationsteknologi är två begrepp som växer sig större och vanligare i förskolan i och 

med att de verktyg som används till det får allt större plats.  

 

2.2 Tidigare forskning 

För att få en förståelse för hur pedagogers resonemang kring och användning av datorplattor 

ser ut, och varför, har det varit viktigt att även titta på tidigare studier som behandlar både 

datorns och datorplattans plats i förskolan. Fokus har legat på att se delar där samspel mellan 

pedagoger och barn är i centrum, för att sedan kunna sammanställa detta med det studiens 

frågeställningar. 

 

2.2.1 Datorer i förskolan 

Ljung-Djärf (2004) tar upp och studerar datorns roll i förskolans verksamhet, hur användandet 

kan se ut, hur man kan kategorisera användandet samt hur pedagogers inställning kan se ut 

och påverka.  Ljung Djärf (2004, s. 20–21) behandlar vilken roll datorn fick i förskolans 

verksamhet när datorn introducerades i förskolan. Ljung Djärf (2004, s. 17) tar upp studier 

som både visar på att datorn ses som en spelmaskin men även kan tillämpas som ett 

pedagogiskt verktyg. Ljung Djärf (2004, s. 20–21) tar också upp studier som visar på vikten 

av pedagogernas kunskaper kring datorns möjligheter och hur detta spelar en stor roll när det 
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kommer till tillämpningen av detta i förskolans verksamhet. Ljung-Djärf (2004, s. 17) 

diskuterar hur förskolan genom att sätta in datorkompetens i verksamheten kan hjälpa till att 

minska kunskapsgapet mellan det barn som har tillgång till dator hemma och det barn som 

inte har det. Det förekommer samma slags diskussion kring datorplattor idag och fenomenet 

kallas då för app-gap (Kjällander, 2016, s. 13–14) och det innebär delvis att inte alla barn har 

tillgång till en datorplatta hemma och även de som har det har inte alltid tillgång till alla appar 

då vissa appar kostar pengar. Därför kan vi i förskolan hjälpa till att minska app-glappet 

genom att arbeta med det kompensatoriska uppdraget som i förskolans läroplan kan tolkas in i 

att det i förskolan ska tas hänsyn till barnens olika förutsättningar och behov (Lpfö 98, rev. 

2016, s. 5).  

 

Något som Ljung-Djärf (2004, s. 77) tar upp som är skillnad mellan dator och datorplatta är 

att datorn bara kan användas av en person i taget eftersom att det bara är en person som kan 

hålla i musen och därför är ägandet av situationen endast en persons. Även Petersen (2015, s. 

154) menar på att datorplattan skiljer sig från andra digitala medier genom att den har andra 

affordances (möjligheter). Petersen (2015, s. 154) menar att de olika digitala medierna ger 

olika fysiska möjligheter och att detta är viktiga faktorer för att kunna se vilka vägar barnen 

tar för att använda olika kommunikationsmedel såsom beröring eller visuella medel och på så 

sätt agera efter sin egen agenda. Den interaktionsmetod som används ses också som viktiga 

faktorer och är avgörande för Petersens (2015, s. 154) analys av sitt insamlade material. 

Nilsen (2014, s. 8) tar upp att datorplattan förstås av lärarna som ett mer miljöanpassat digitalt 

redskap och som mer lämpad för gemensamma aktiviteter än datorn, delvis eftersom att den är 

mer mobil än en laptop och pekskärmen tillskillnad från mus och tangentbord är enklare att 

hantera. Det går heller inte att underskatta datorplattans roll i den dokumentationspraktik som 

vuxit fram sedan 1990-talet, även detta tack vare sin mobilitet och lätthanterlighet anser lärare 

att datorplattan som redskap underlättar moment i verksamheten (Nilsen, 2014, s. 8).  

 

2.2.2 Datorplattor i förskolan 

Petersen (2015, s. 151) tar upp att och hur olika appars utformning kan bidra till samarbete 

och interaktion mellan barn och barn samt mellan barn och pedagoger. Petersen (2015) 

använder sig av begreppen agency och affordances för att förklara barnens användande av 

datorplattan. Petersen (2015, s. 165) skriver om apparnas lämplighet (aptness) och möjlighet 

(affordance) och att dessa faktorer påverkar barnens användande (agency) av appar. Apparnas 

påverkan på barnens användande kan både möjliggöra och underminera barnens agenda men 
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kan alltid påverkas av situationens uppbyggnad (Petersen, 2015, s. 165). Petersen (2015, s. 

165) menar på att barnens affordance med datorplattan påverkas av apparnas lämplighet, ju 

mer lämplig en app är desto mindre beroende är barnet av en interaktion med en annan person 

för att använda datorplattan. Petersen (2015, s. 147) tar även upp hur pedagoger och barn har 

olika syn på datorplattan som medel. Medan barnen vill spela spel vill lärarna har en didaktisk 

och lärande syn på datorplattorna. 

 

Nilsen (2014) studerar hur barn och lärare använder datorplattan i en svensk förskola. Nilsen 

(2014, s. 98) fann att lärarna spelar en stor roll när det kommer till barns användande av 

datorplattor i förskolan men att lärarna och barnen ofta har olika syn på vad den ska användas 

till och att hur datorplattans aktiviteter benämns därför får en stor betydelse för pedagogerna. 

Nilsen (2014, s. 9) diskuterar fenomenet att hamna i ”appträsket” och skriver i sin studie om 

datorplattor som fyllts med mängder av appar och att pedagoger därmed känt att de tappat 

kontroll över vilka appar som funnits och hur dessa ska användas. Detta ”appträsk” har lett till 

att pedagoger upplevt att barnen mest suttit och bläddrat mellan appar där vissa appar även 

uppfattas som opassande i en förskolemiljö då de innehåller reklam och länkar (Nilsen, 2014, 

s. 9). Situationen har lett till att datorplattorna blivit ett stressmoment och därför lades de 

undan under en viss tid (Nilsen, 2014, s. 9). Nilsen (2014, s. 10) skriver om hur pedagogerna i 

studien anser sig vara mycket intresserade av att arbeta med datorplattor och upplever det som 

roligt och intressant. Pedagogerna berättar att de ofta använder datorplattan som verktyg för 

pedagogisk dokumentation (Nilsen, 2014, s. 10). Detta sker då främst genom att använda 

kameran till att filma och fotografera, materialet används sedan som diskussionsunderlag eller 

till utvecklingssamtal (Nilsen, 2014, s. 10). I och med att datorplattan ses som ett lättanvänt 

verktyg för olika former av bildhantering och det inte behövs överföras till en dator gör det att 

även barnen kan fotografera och filma och göras delaktiga i dokumentationsarbetet (Nilsen, 

2014, s. 10). 

 

Kjällander och Moinian (2014) skriver om hur appars syften kan förändras av barnen vid 

användandet och att appens affordance i sin design kan väcka olika tankar och fantasier hos 

barnen som sedan förändrar sin position från användare till skapare. De har under sin studie 

haft ett multimodalt perspektiv som gör att det är miljön som påverkar själva praktiken med 

datorplattan och som avgör hur den används inte utformningen av den (Kjällander & Moinian, 

2014, s. 15). De skriver om hur barn trotsar den vuxna auktoriteten när det använder appar på 

ett annat sätt än det som är det ursprungliga syftet eftersom att apparna både är skapade och 
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nedladdade av vuxna (Kjällander & Moinian, 2014, s. 19). Att barnen förändrar apparnas 

funktioner till att passa sina egna behov menar Kjällander och Moinian (2014, s. 19) är viktigt 

då det ger barnen förutsättningar och möjligheter att utmana relationen mellan vuxna och 

barn. Digitala spel har ofta kritiserats för att hindra kreativiteten hos barnen men de empiriska 

undersökningar i studien visar istället på att barnens användande av appar kan vara kreativt i 

sig när de ändrar och använder apparna på ett nytt sätt och ger det ny mening (Kjällander & 

Moinian, 2014, s. 29). Den multimodala och designorienterade teorin hjälper även till att 

synliggöra den kreativa dimensionen av barns lärande och lek (Kjällander & Moinian, 2014, 

s. 29).  

 

Marklund (2014) skriver om hur pedagoger interagerar och diskuterar användandet av digitala 

verktyg online på forum på sociala medier. Även Marklund (2014, s. 238) tar upp att 

förskolan behöver fylla ett kompensatoriskt uppdrag när det kommer till socioekonomiska 

skillnader på barns lärande. Marklund (2014, s. 238) menar på att förskolans uppdrag som 

berör multimedia och IT bör vara en del av detta. Marklund (2014, s. 238) säger att detta, 

tillsammans med att internet och IT har blivit en del av de flesta svenska invånares liv, har 

påverkat att vi använder IT och multimedia mer och mer i förskolan. Marklunds (2014, s. 

251) studie visar på att ämnen som kommuniceras i diskussionsforumen på internet tycks 

hänga ihop med deltagarnas behov av kunskap och utbildning kring datorplattor. Eftersom att 

deltagarna gärna delar med sig av sina kunskaper kan de därmed ge varandra support till att 

genomföra det pedagogiska uppdraget i relation till datorplattorna (Marklund, 2014, s. 251). 

Därför är en viktig del av studieresultatet att förskollärare verkar bli mer och mer beroende av 

mer flexibla former av sin professionella utveckling allt eftersom att lärande teknologi blir 

introducerat i deras pedagogiska verksamhet (Marklund, 2014, s. 251).  

 

2.2.3 Sammanfattning 

Tidigare forskning visar på att pedagogers förhållningssätt spelar roll när det kommer till 

barns möjligheter till användande av datorplatta. Det visar på att förskolan bör se användandet 

av datorplattan som en del av ett kompensatoriskt uppdrag. Forskningen visar på att 

pedagoger behöver och söker ny kunskap om hur datorplattan kan användas. Det visar även 

på att när barn använder datorplattan så kan de utmana datorplattan och apparnas funktioner 

till att passa sin egen situation.   
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3. Teoretiskt perspektiv 

Här kommer det teoretiska perspektivet, den teoretiska bakgrunden och begreppen som 

studien utgått ifrån att redovisa. Kapitlet börjar med en genomgång av hur IKT fått sin plats i 

förskolan. Sedan kommer det sociokulturella perspektivet att redovisas. Detta följs av en 

förklaring på begreppen mediering, artefakt och affordance.  

 

3.1 Teoretiskt perspektiv 

Denna studie har ett sociokulturellt perspektiv eftersom att det perspektivet fokuserar på både 

kulturella och sociala aspekter av lärande. Genom att se användandet av datorplattan genom 

ett sociokulturellt perspektiv kan förståelsen för användningsområdena där datorplattan kan 

utnyttjas som en artefakt för mediering underlättas. Pedagogernas reflektioner kring 

datorplattan kommer att tolkas utifrån det sociokulturella perspektivet och datorplattan 

kommer därmed att ses som en artefakt som kan användas både till kommunikation, 

kommunikativa situationer och som ett praktiskt redskap för lärande och utveckling. Valet av 

detta beror både på att verksamheten i förskolan i stor utsträckning är utformad utifrån det 

sociokulturella perspektivet, tillsammans med förskolans styrdokument. Det beror även på att 

datorplattan som tidigare nämnt kan ses som en artefakt, ett verktyg, som hela tiden utvecklas 

av samhället och tvärtom. 

 

Det sociokulturella perspektivet har kulturella redskap och artefakter som ett centralt begrepp 

och detta kan då vara både fysiska artefakter och redskap som är mer mentala och som 

möjliggör ett visst sorts tänkande genom olika medieringar (Säljö, 2013, s. 44-45). Ett 

sociokulturellt perspektiv lämpar sig därför vid en studie av en teknologisk artefakt som 

datorplattan kan kategoriseras som. 

 

I det sociokulturella perspektivet ses barnet som lärande och kreativt som utvecklas i 

interaktion med omvärlden (Vygotskij, 1999). Ett sociokulturellt perspektiv ser därmed barnet 

som aktivt deltagande i sociala sammanhang för att skapa kunskap tillsammans med andra 

och i denna studie innebär detta att barns agerande ses som aktivt och meningsskapande. 

Vygotskij som utvecklade det sociokulturella perspektivet brukar tala om ZPD (zone of 

proximal development, den proximala utvecklingszonen) och menar simplifierat att detta 

innebär att barn i samspel med andra människor följer andra människors exempel och därmed 

utvecklar förmågan att utföra aktionen på egen hand genom samarbete och inte på egen hand 
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(Vygotskij, 1999, s. 329). Vygotskij (1999, s. 329) menade på att vi inte bör mäta barns 

aktuella utvecklingsnivå utan att vi måste försöka se den närmaste utvecklingszonen. Genom 

att titta på den närmaste utvecklingszonen istället för den aktuella utvecklingsnivån kunde 

Vygotskij (1999) skapa en tes som säger att “barnet alltid kan göra mer och lösa svårare 

uppgifter i samarbete och under handledning än på egen hand.” (Vygotskij, 1999, s. 230). 

Vygotskij (1999, s. 231) menar att det alltid finns en strängt lagbunden distans mellan barnets 

intellektuella nivå vid självständigt arbete och vid samarbete. Det visade sig för Vygotskij 

(1999) att barnets aktuella utveckling ändå spelar roll då barnet har lättast att lösa uppgifter 

som är ämnade för en utvecklingsnivå som ligger nära deras egen även vid samarbete och är 

uppgiften för långt bort från deras egen utveckling blir det tillslut helt omöjligt att lösa 

uppgiften trots samarbete (Vygotskij, 1999, s. 231).  

 

3.2 Mediering och artefakter 

Mediering är ett stort begrepp inom det sociokulturella perspektivet. Mediering, som betyder 

att förmedla kunskap och information, menar Wertsch (2007, s. 180) kan delas in i två 

kategorier, explicit mediering och implicit mediering. Det explicita är tydligt genom att den 

som förmedlar information har en intention till att introducera ett stimuli i en pågående 

aktivitet (Wertsch, 2007, s. 180). Sedan är också det explicita tydligt genom att väsentligheten 

av stimulit tenderar att vara uppenbart och varaktigt (Wertsch, 2007, s. 180). Den implicita 

medieringen är i motsats till den explicita mindre uppenbar och därför svårare att se och 

upptäcka (Wertsch, 2007, s. 180). Denna transparens gör att den implicita medieringen inte 

behöver vara tillgjord eller avsiktligt introducerad i en aktivitet utan en del av en redan 

pågående kommunikation (Wertsch, 2007, s. 180).  

 

Säljö (2013, s. 43-44) menar att sättet vi är och tänker på grundas i vår kultur och de redskap 

som finns inom kulturen. Detta som utgångspunkt i medierings begreppet innebär att vi 

förhåller oss till omvärlden genom dessa redskap som bl.a. språk och fysiska artefakter (Säljö, 

2013, s. 43–44). De intellektuella redskapen som språk ses ur det sociokulturella perspektivet 

som det viktigaste (Säljö, 2000, 81–82). Säljö (2000, s. 81–82) menar även att dessa olika 

redskap kan bestå av artefakter, ett konstgjort föremål som skapats av människan för att 

brukas. Dessa artefakter använder människan för att skaffa sig kunskaper om sin omgivning 

och för att ges möjlighet till att vara en del av den (Säljö, 2000, s. 81–82). 
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Artefakter är fysiska redskap som bidrar till mänsklig utveckling tillsammans med 

kommunikation (Säljö, 2000, s. 70). Det finns olika fysiska redskap som bidrar till att 

utveckla människans intellektuella kunskaper inom olika sociala verksamheter såsom förskola 

(Säljö, 2000, s. 73-74) och datorplattan kan i förskolan ses som ett sådant redskap. Säljö 

(2000, s. 81) menar att det vid ett samspel mellan artefakter och intellektuella redskap sker en 

utveckling och lärande och vi får därmed möjligheter till att utvecklas i sociala sammanhang. 

Kultti (2012, s. 28) tar upp och förklarar sekundära och tertiära artefakter. De sekundära 

artefakterna är t.ex. en instruktion, alltså något intellektuellt. Det tertiära artefakterna är de 

som tillverkas av människor och som bidrar till att vi utvecklas (Kultti, 2012, s. 28). 

 

3.3 Affordance 

Gibson (1979, s. 143) sammanfattar sin teori om affordance som att ämnen, ytor, föremål, 

platser och andra djur har affordances för ett givet djur. Dessa erbjuder fördelar eller orsakar 

skada, liv eller död och därför måste de kunna uppfattas (Gibson, 1979, s. 143). De 

möjligheter som finns i miljön och djurets levnadssätt hänger oskiljaktigt samman, miljön 

begränsar dock även djuret och därmed skapas en naturlig nisch bland djuren (Gibson, 1979, 

s. 143). Gibson (1979, s. 143) menar att människan som djur kan förändra sin miljös 

affordance men är ändå fortfarande en varelse av hens situation. Gibson (1979, s. 143) ställer 

sig skeptisk till läran som säger att vi måste urskilja de varierande egenskaperna hos ting 

innan vi lär oss deras syfte, utan menar att affordances är egenskaper som skapas av 

observatören och därmed varken fysiska eller psykiska. Ett tydligt exempel på vad Gibson 

(1979, s. 143) menar med affordance är att en persons affordance är en persons möjlighet att 

agera med ett objekt i sin miljö. T.ex. ger en dörr med ett handtag en människa möjligheten 

att öppna den eller en brevlåda ger människan möjligheten att skicka brev.  

  



 

10 

 

4. Metod 

I detta kapitel kommer det metodval som gjorts för genomförandet av studien att beskriva. 

Först kommer en genomgång av val av metod. Sedan kommer förklaring till urval och 

avgränsningar. Efter det kommer genomförandet av studien att förtydligas. Sedan kommer en 

redovisning av de forskningsetiska anvisningarna och hur dessa uppfyllts. Sedan följer en 

reflektion av metodvalet och till sist en förklaring av bearbetningen av det material som 

intervjuerna gav.  

 

4.1 Val av metod 

I denna studie har intervju valts som metod vid insamlandet av empiriskt material. De 

intervjuer som genomförts har varit semistrukturerade där ett möte med de utvalda 

pedagogerna har skett (Bryman, 2012, s. 212). Semistrukturerade intervjuer innebär att 

intervjuaren har ett frågeschema men att sekvensen av frågorna kan variera. Frågorna är ofta 

öppna och allmänna (Bryman, 2012, s. 212). Intervjun har oftast någon form av 

handlingsfrihet till att ställa följdfrågor till svar som kan ses som viktiga (Bryman, 2012, s. 

212). I intervjuerna under denna studie har alltså ett antal frågor förberetts men inte följts i 

någon speciell ordning utan ett försök till att följa samtalets riktning har gjorts, detta har även 

gett möjligheter till att ställa passande följdfrågor som kan fördjupa förståelsen för de 

resonemang som pedagogerna har. Eftersom att det är just pedagogernas resonemang som i 

denna studie är i fokus så passar ett så pass öppet klimat som semistrukturerade intervjuer har 

för att höra och se pedagogernas resonemang kring datorplattan i förskolan. 

 

De frågor som ställdes till pedagogerna kan kategoriseras som bakgrundsfrågor, 

kunskapsfrågor och attitydfrågor. Bakgrundsfrågorna ställdes för att skapa en tydlig bild av 

hur pedagogernas bakgrund ser ut. Kunskapsfrågorna ställdes för att tydliggöra hur 

pedagogernas kunskaper kring datorplattan ser ut gentemot hur deras användande ser ut. 

Attitydfrågorna ställdes för att tydliggöra hur pedagogernas attityd till datorplattan ser ut 

gentemot deras intresse av den. (Se bilaga 2). 

 

Kvales och Brinkmans (2014, s. 77-79) sju grunddrag i intervjukunskap har funnits i åtanke 

vid genomförandet av intervjuer. Sammanfattat menar Kvales och Brinkman (2014, s. 77) att 

det går att beskriva intervjukunskap utifrån sju centrala begrepp. Här kommer de begrepp som 

är relevant för studien att sammanfattas. Kvales och Brinkman (2014, s. 77-78) menar bl.a. att 
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kunskap som relation innebär att intervjukunskap är interrelationell och intersubjektiv, alltså 

att en och samma sak kan ha flera tolkningar beroende på relation och subjekt. Eftersom att 

det är pedagogernas relation till, och situationer med, datorplattor som är det som ligger i 

fokus till detta arbetet så har en öppenhet för olika tolkningar krävts. Kvales och Brinkman 

(2014, s. 79) menar att språket är intervjuforskningens substans och att det är 

intervjuprocessens verktyg. Detta stämmer väl in i denna studie då deltagarna ombeds att 

delge muntligt vad de anser om datorplattan som en del i deras eget arbetsliv. När det kommer 

till kunskap som narrativ berättelse menar Kvales och Brinkman (2014, s. 79) att berättelsen 

är ett effektivt sätt att begripliggöra vår sociala verklighet och våra egna liv. Därför har 

pedagogerna ombetts att t.ex. berätta hur olika situationer med datorplattan kan se ut för att 

kunna bidra med en större förståelse för vår sociala verklighet vid användning av datorplattan.  

 
4.2 Urval och avgränsningar 

För att ha ett studieobjekt kontaktades två förskolor. Först kontaktades förskolecheferna på 

respektive förskola och efter att de givit sitt medgivande kontaktades pedagogerna. En 

förskola ligger på en större ort, är multikulturell och har fem avdelningar som är 

åldersfördelade. Den andra förskolan ligger på en mindre ort, har fyra avdelningar varav tre 

avdelningar har barn som är mellan ett och fyra år och en avdelning med barn som är fem år. 

 

På förskolorna finns det olika mycket kunskaper kring datorplattor bland personalen och 

därför valdes personer med olika utbildningsgrader ut. Anledningen till att det blev dessa 

personer beror på att det först gjordes en efterfrågan efter de som varit intresserade av arbete 

med datorplattan på förskolorna. Efter att förskolechefen på den förskolan där pedagog 1 och 

2 arbetar tipsat om dessa pedagoger och berättat att de hade erfarenhet och intresse av 

datorplattor i förskolan, skickades en förfrågan tillsammans med informationsbrevet till dem 

via mail. Efter att ha blivit tipsad om pedagog 3 av en kollega till hen kontaktades pedagog 3. 

Hen fick förfrågan och informerades via telefonen och tackade ja till att delta och fick senare 

även informationsbrevet. Pedagog 3 tipsade i sin tur om en till pedagog som fick förfrågan 

men som tackade nej till att delta. Därför fick pedagog 4 förfrågan och information i ett direkt 

möte och tackade ja, sedan fick även pedagog 4 informationsbrevet. Pedagogerna arbetar på 

varsin avledning men pedagog 1 och 2 arbetar på samma förskola och pedagog 3 och 4 

arbetar på samma. Varje pedagog representerar därför en egen avdelning. 
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Dessa förskolor valdes ut för att de båda är kommunala och därför bör ha liknande 

förutsättningar till att arbeta med datorplattan i förskolan. Båda förskolorna utgår även från 

Lpfö 98 (rev. 2016) i verksamheten och arbetar med liknande material.  

 

Att det blev just fyra pedagoger som intervjuades beror på att detta varit ett lagom antal för att 

få en tillräckligt bred uppfattning kring studiens frågeställningar utan att det blivit för mycket 

information att hantera och bearbeta efteråt. Eftersom att frågeställningarna varit riktade mot 

ett pedagogperspektiv på datorplattan är det endast intervjuer och inte observationer det 

insamlade empiriska materialet.  

 

4.3 Genomförande 

Genomförandet av intervjuerna skedde under den tid och plats som pedagogerna valde. 

Intervjuerna genomfördes under en veckas tid och varje intervju varade mellan 15 och 30 

minuter. Intervjuerna skedde under pedagogernas arbetstider och på deras förskolor. Varje 

intervju spelades in med en app på en lösenordskyddad smartphone.  

 

4.4 Bearbetning av intervjumaterial 

När det insamlade materialet analyserades och bearbetades har det genomförts transkribering, 

sedan har det varit upprepade omläsningar av det transkriberade materialet, utifrån detta 

gjordes sedan en detaljerad kategorisering för att slutligen arbeta fram mer djupgående 

mönster i materialet på ett systematiskt sätt liksom Esiasson, Gilljam, Oscarsson och 

Wängnerud (2012, s. 315) beskriver. Under transkriberingen har de intervjuade pedagogerna 

tilldelats en varsin siffra för att undvika avslöjanden om vem som sagt vad. I studiens resultat 

delges inte allt som sagts under intervjuerna utan endast det som varit relevant för studien. 

 

Vid analysering av det insamlade materialet har pedagogernas svar kategoriserats och därmed 

har fyra kategorier kommit fram som används som överskrifter i studiens resultatdel. Sedan 

har några relevanta situationer och citat från intervjuerna valts ut för att tolkas och analyseras 

med hjälp av studiens teoretiska perspektiv och begrepp. I analyserna ligger kopplingar till 

och fokus på att på olika sätt besvara studiens frågeställningar. För att ge de intervjuade 

ytterligare anonymitet har citaten inte skrivits av precis som de sagt för att göra det svårare att 

se vem som sagt vad via deras sätt att tala.  
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Den analyseringsmetod som valts till denna studie är det som Bryman (2012, s. 575) kallar för 

”Basic operations in qualitative data analysis” som översatt betyder grundläggande funktioner 

i kvalitativ dataanalys. Bryman (2012, s. 575) talar här om kodning och menar att detta är 

startpunkten för de flesta former av kvalitativ dataanalys. Vid kodningen av dataanalysen kan 

den som analyserar ställa sig frågor som: vilka allmänna kategorier kan denna data 

kategoriseras som? Vad representerar denna data? Vilket typ av svar på en fråga om ett ämne 

kan denna data betyda? m.fl. Bryman (2012, s. 276-277) skriver sedan om de steg som krävs 

för en sådan kodning av materialet. När materialet sedan ska förvandlas till fragment har det i 

denna studie använts den metod som Bryman (2012, s. 277) skriver om att efter tid har de 

noteringar som gjorts om det insamlade materialet förvandlats från anteckningar till så kallade 

koder. Bryman (2012, s. 578) tar även upp vilka nackdelar sådan här kodning har och vad som 

är viktigt att tänka på i genomförandet av detta. T.ex. menar Bryman (2012, s. 578) att vanlig 

kritik mot kodning som denna är att det finns en risk att förlora kontexten av vad som sägs, 

genom att plocka delar av materialet ur dess kontext, som t.ex. delar av en intervju, kan den 

sociala miljöns påverkan förloras. Detta är något som varit viktigt att ha i åtanke under 

bearbetningen av det insamlade materialet under denna studie. Genom att ha i åtanke att 

intervjuerna hade kunnat se annorlunda ut, att intervjukunskaperna utvecklats och att 

transkribering och avkodnings kunskaperna utvecklats. 

 

4.5 Forskningsetiska anvisningar 

För att kunna försäkras om att de som deltar i studien har förståelse för varför just de är 

ombedda att delta och vad som är syftet med studien har informationsbrev till personerna som 

intervjuats delats ut och muntlig information lämnats. Ett tydliggörande för deltagarna att det 

är okej att avsäga sitt deltagande i studien utan att lämna vidare motivering har gjorts vid 

intervjuerna och kontaktuppgifter till studiens författare och handledare har lämnats ut så att 

de när som helst kunnat höra av sig vid funderingar.  

 

4.5.1 Informationskravet 

Enligt Vetenskapsrådet (2002, s. 7) ska forskaren informera de som berörs av forskningen om 

den aktuella forskningsuppgiftens syfte. Forskaren ska informera vad uppgiften och vilka 

villkor som gäller för uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare (Vetenskapsrådet, 2002, s. 

7). Därvid ska de också informeras och upplysas om att deras deltagande är frivilligt och att 

de har rätt att avbryta sin medverkan (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7). Den information som 

delges de deltagande ska omfatta alla de inslag i undersökningen som kan tänkas påverka 
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deras villighet att delta (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7). Detta krav har uppnåtts genom att både 

muntligt och skriftligt delge deltagarna den information som för dem är relevant och som kan 

påverka deras deltagande. Studiens informationsbrev (se bilaga 1) innehåller de delar och den 

information som behövs för att uppnå informationskravet.  

 

4.5.2 Samtyckeskravet 

Vetenskapsrådets (2002, s. 9) samtyckeskrav innebär att deltagande i en undersökning själva 

har rätt att bestämma över sin medverkan. Uppgiftslämnarens och undersökningsdeltagarens 

samtycke ska inhämtas av forskaren, i de fall då de undersökta är under 15 år eller om 

undersökningen är av etiskt känslig karaktär ska även samtycke inhämtas av vårdnadshavare 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 9). Detta har under denna studie skett muntligt innan 

genomförandet av intervjuer samt efteråt för att försäkras om att deltagarna har förstått och 

känner sig trygga med den information som delgetts. Deltagarna i undersökningen ska 

självständigt få bestämma om, hur länge och vilka villkor de ska delta på (Vetenskapsrådet, 

2002, s. 10). Utan att de medför negativa följder för de deltagande ska de kunna avbryta sin 

medverkan (Vetenskapsrådet, 2002, s. 10). Detta har tydliggjorts i informationsbrevet (bilaga 

1) och en försäkran om att deltagarna förstått detta har gjorts innan intervjun börjat. När det 

kommer till beslutstagande om att delta eller avbryta sin medverkan ska de som deltar inte 

utsättas för påtryckning eller påverkan, det ska heller inte finnas ett beroendeförhållande 

mellan förskolan och undersökningsdeltagare/uppgiftslämnare (Vetenskapsrådet, 2002, s. 10). 

Genom att inte genomföra intervjuer med personer som kan påverkas av privata möten eller 

relationer har detta krav uppnåtts.  

 

4.5.3 Konfidentialitetskravet 

Vetenskapsrådet (2002, s. 12) skriver att konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om 

personerna som deltar i undersökningen ska ges största konfidentialitet och personuppgifter 

ska förvaras så att obehöriga inte kan ta del av detta. De uppgifter som gör personer 

identifierbara ska antecknas, lagras och avrapporteras på ett sådant sätt att enskilda människor 

inte kan identifieras av utomstående (Vetenskapsrådet, 2002, s. 12). Detta gäller i synnerhet 

uppgifter som kan vara etiskt känsliga och det ska vara praktiskt omöjligt för utomstående att 

komma åt uppgifterna (Vetenskapsrådet, 2002, 12). Detta har under studien genomförts 

genom att ta emot så lite personlig information om deltagarna som möjligt och den 

information som delgetts har förvarats på en lösenordskyddad dator och smartphone. Detta 
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har tydliggjorts för deltagarna i studien och försäkran om att deltagarna varit införstådda med 

detta har gjorts.  

 

4.5.4 Nyttjandekravet 

Nyttjandekravet är enligt Vetenskapsrådet (2002, s. 14) att insamlade uppgifter om enskilda 

personer endast får användas för forskningsändamål. Information och uppgifter som samlats 

in för forskningsändamål får inte användas eller lånas ut för kommersiellt bruk eller andra 

syften som inte är vetenskapliga (Vetenskapsrådet, 2002, s. 14). Detta hänger ihop tydligt med 

det tidigare kravet om behandling av personuppgifter och förhållningsättet ser likadant ut till 

detta krav.  
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5. Resultat 

I detta kapitel kommer studiens resultat att redovisas. Först kommer de intervjuade 

pedagogernas bakgrund att klargöras. Sedan kommer resultatet att tolkas med utgångspunkt i 

den teori och tidigare forskning som valts för studien och studiens frågeställning. Resultatets 

kategorier, som är användning av datorplattan, datorplattan som dokumentationsverktyg, 

datorplattan för nöje, datorplattan för lärande och datorplattan för att utveckla socialt samspel, 

är relaterade och indelade utifrån studiens frågeställning.    

 

5.1 Pedagogernas bakgrund, kunskaper och tidigare erfarenheter av dator och 

datorplattan 

 

Pedagogerna är alla utbildade på någon nivå till att arbeta i förskola, antingen som 

barnskötare eller förskollärare. Åldern på pedagogerna varierade mellan 26-63. De har olika 

mycket erfarenhet av arbete i förskolan den som arbetat kortast har arbetat i ca. fyra år och 

den som arbetat längst har arbetat i ca. 40 år.  

 

Pedagogernas bakgrund 

 

 

 Förskola 1 Förskola 2 
Pedagog 1 Pedagog 2 Pedagog 3 Pedagog 4 

Antal barn 16 – 17 16 – 17 16 – 17 16 – 17 

Ålder på 

barngrupp 

 3 – 4 år 3 – 4 år 1 – 4 år 1 – 4 år 

Antal plattor 2 st. 3 st. 2 st. 3 st. 

Tabell 1.1 Pedagogernas arbetssituation 

 

 

 Förskola 1 Förskola 2 
Pedagog 1 Pedagog 2 Pedagog 3 Pedagog 4 

Erfarenhet av 

dator 

Ja Ja Ja Ja 

Deltagit i 

kurser om 

datorplattan 

Nej Ja Ja Nej 

Fått kunskap 

genom eget 

intresse 

 

Ja 

 

Ja 

 

Ja 

 

Nej 

Skaffar 

kunskap om 

datorplattan i 

 

 

Nej 

 

 

Ja 

 

 

Nej 

 

 

Nej 
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förskolan via 

sociala medier 
Tabell 1.2 Pedagogernas kunskaper kring datorplattan 

Pedagogernas personliga syn på datorplattor var gemensamt att det är framtiden och därför 

bör det arbetas med datorplattor i förskolan. Ett argument som nämndes till att arbeta med 

datorplattor i förskolan var även att det ingår i många barns intressevärldar som ska tillvaratas 

i förskolans verksamhet. Alla svarade även att den bör användas som ett komplement och att 

den inte får ta över andra delar av verksamhetens syfte som t.ex. utveckling av social 

kompetens och att vi bör vara uppmärksamma på men inte skrämmas av de risker som 

påpekats kan finnas med att sitta för länge vid skärmar. 

 

5.2 Användning av datorplattan i förskolan  

Hur användningen av datorplattan i förskolan ser ut kan bero på pedagogernas egna 

erfarenheter och intressen. Det som framkommit i alla intervjuer var att pedagogerna spelar en 

central roll för barns användning av datorplattan.  

 

Pedagog 1: - Barnen får ju ut mer av det om det finns ett syfte med det och när man finns där som 

ett stöd, om man till exempel jämför med dom som inte är intresserade eller kunniga. 

 

Enligt pedagog 1 får barnen ut mer av användandet om det finns ett tydligt syfte och en tanke 

bakom det som sker med datorplattan. Pedagog 1 menar att om det kan finnas ett stöd vid 

aktiviteter med datorplattan kan det uppfattas som att det blir en skillnad för barnens lärande 

då en stöttande pedagog kan skapa en proximal utvecklingszon (Vygotskij, 1999, s. 229). En 

annan pedagog resonerar kring hur pedagogers känslor och agerande kan reflekteras på 

barnen. 

 

Pedagog 2:  - Sen att man inte är rädd för att trycka, för det är ju många och tror att den ska 

gå sönder när man trycker. Men när vi har ett annat tänk och är mer avslappnade får ju 

barnen ut mer av det också. 

 

Pedagog 2 menar att kunskap ger trygghet och därmed avslappning och att om pedagogen 

känner sig trygg med att använda och hantera datorplattan överförs detta och öppnar upp för 

barnens möjligheter till att använda och utforska datorplattan.  
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Pedagog 3 tog också upp hur hens glädje till användandet förs över på barnen vid aktiviteter 

med datorplattan och sa: 

 

Pedagog 3:  -Jag tror att eftersom att jag tycker att det är kul så tycker dom att det är kul. 

Jag sprider det tror jag, vi använder det till exempel när vi ska städa så har vi en app med 

tärning så får de hämta så många saker som tärningen visar och sen har vi haft sånger med 

den appen också. Det blir ju lättare för barnen att använda det som verktyg när jag är öppen 

för det.  

 

Pedagog 3 menar på att eftersom att hen har så stort intresse själv och tycker att det är kul att 

arbeta med datorplattan så överförs detta på barnens inställning till att använda datorplattan. 

Detta menar pedagog 3 underlättar barnens användande och möjliggör för dem att använda 

det som ett verktyg om pedagogerna själva är öppna för det. Pedagog 4 pratade lite om hur det 

kan se ut när pedagogerna inte är lika intresserade av datorplattan och prioriterar andra 

aktiviteter och lärande. 

 

Pedagog 4: - Det är klart att det påverkar. Om jag till exempel tycker att det är viktigare att 

dom tränar socialt samspel med varandra så påverkar det ju hur mycket jag tar fram och 

använder plattan. Sen kanske den kan användas till sånt också naturligtvis men det gäller väl 

att vi utforskar och lär oss mer om det själva först antar jag. 

 

Pedagog 4 menar på att det påverkar barnens möjligheter om pedagogen anser att det är mer 

prioriteringsbart att barnens ska träna t.ex. socialt samspel. Detta påverkar då också hur 

mycket hen tar fram datorplattan och tillåter barnen att använda den. Pedagog 4 menar även 

på att datorplattan kan användas till att träna annat såsom socialt samspel, men att det då är 

viktigt att pedagogerna har kunskap om verktyget som sådant själva först. 

 

Uppfattningen om huruvida datorplattan kan ha betydelse för barns lärande eller inte bör spela 

in när det kommer till pedagogers och barns användning av datorplattor i förskolan. Denna 

uppfattning tycks se olika ut och därför ombads pedagogerna berätta hur de resonerar kring 

datorplattans betydelse för barns lärande och pedagog 3 tog upp att datorplattan kan vara ett 

kompletterande verktyg. 
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Pedagog 3: - Jag tror att det är mycket bra och jag tror att det är ett hjälpmedel för dom 

som kanske inte skriver och så utan då kan dom ha möjlighet att göra istället, för alla barn 

lär ju sig lite olika fort och så. 

 

Pedagog 3 menar på att datorplattan kan användas som hjälpmedel och komplettera 

verksamhetens aktiviteter. Pedagog 3 menar att eftersom att barn lär sig olika snabbt och i 

olika ordning kan datorplattan hjälpa till att balansera kunskapsnivån i barngruppen och 

utmana alla barn utifrån deras egen kunskapsnivå likt det Vygotskij (1999, s. 229) menar när 

han talar om den proximala utvecklingszonen. Pedagog 4 tog upp relationen mellan 

datorplattan och barn i behov av stöd. 

 

Pedagog 4: - Jag tror som sagt att det kan vara ett komplement och jag märker ju med 

barnet som är i behov av stöd som vi har att det verkligen fyller ett sådant syfte där.   

 

Pedagog 4 menar här på att datorplattan kan komplettera lärandet för alla barn men 

framförallt hjälpa till och stötta lärandet hos barn i behov av stöd och att hen ser ett tydligt 

syfte med att använda datorplattan till detta. 

 

Det står inte mycket om IKT eller digitala verktyg i förskolans läroplan men det finns delar 

där begreppen kan tolkas in. Därför ombads pedagogerna att reflektera över hur avdelningarna 

använder datorplattan i syfte att uppnå strävansmålen som står i styrdokumenten om digitala 

verktyg, om de satte in datorplattan som en del av detta begrepp. 

 

Pedagog 1: -Jag tänker mycket på att en vuxen ska finnas med, men när inte hela 

arbetslaget är med på tåget så blir det inte så mycket arbete med det. Det blir inte av när det 

bara är en som får dra hela projektet eftersom att det inte går att arbeta med om det bara är 

en. Man kan säga att jag har detta mål i mitt tänk men inte arbetslaget.  

 

Det pedagog 1 menar är att det är viktigt att en vuxen ska finnas med när barnen använder 

datorplattan men att det kräver att hela arbetslaget är villiga att använda datorplattan på 

samma sätt. Pedagog 4 pratade om hur det kan se ut när dessa mål inte får så stor plats i 

verksamheten. 
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Pedagog 4:  - Ja vi är ju rätt dåliga på att arbeta med dessa mål men det har ju lite med vår 

inställning och kunskap kring datorplattan att göra. Eftersom att vi måste vara trygga med 

den för att barnen ska få möjlighet att använda den, eftersom att jag inte kan så mycket så tar 

jag ju heller inte fram den.  

 

Pedagog 4 menar på att hen inte tycker att dessa mål får så stor plats i deras verksamhet. Detta 

menar pedagog 4 beror på att ingen i arbetslaget känner sig tillräckligt trygg med datorplattan 

för att använda den tillräckligt ofta i varierande sammanhang. 

 

För att få en uppfattning om vad pedagogerna ser som sitt uppdrag att förmedla till barnen när 

det kommer till användning av datorplattan fick de resonera kring detta. Pedagog 1 tog då upp 

hur det kan vara viktigt att vara noggrann med begrepp. 

 

Pedagog 1:  - Det känns viktigt att vi lär dom att det är ett lärandeverktyg, och att man inte 

säger spela utan jobba med plattan. 

 

Pedagog 2 nämnde också att det känns viktigt att benämna datorplattan med jobba istället för 

spela och en tolkning av detta är att pedagogerna menar att det är viktigt för dem att förmedla 

till barnen att datorplattan kan användas som ett verktyg för lärande och kunskap och inte att 

den kan användas som en spelmaskin. Pedagog 3 pratade om vilka möjligheter som finns med 

datorplattan. 

 

Pedagog 3: - Ja att man kan lära sig av den och att man inte kan ha den ensam utan man 

måste dela och samarbeta t.ex. vid tea partyt. Det blir ju mer samarbete med datorplattan än 

vid datorn. Så kan man ju använda den vid samling och visa och jag tycker att det är en del 

av verksamheten och det tror jag beror på att det är ett eget intresse för mig. 

 

Pedagog 3 menar på att det är viktigt att förmedla att datorplattan är något som går att 

använda till att lära sig och att det går att lära sig samarbete med hjälp av datorplattan. 

Pedagog 3 menar också på att hen med hjälp av sitt eget intresse för datorplattans olika 

möjligheter också har lättare för att integrera användandet i verksamheten och därmed 

förmedla de olika användningsområden som är möjliga med den till barnen. Pedagog 4 tog 

upp det som går att förmedla med hur datorplattan kan ses i samband med andra aktiviteter. 
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Pedagog 4:  - Det känns viktigt att förmedla att det finns en verklighet och att den inte ska 

glömmas bort och att man inte får missa det. 

 

Pedagog 4 menar på att det kan vara viktigt att inte låta datorplattan och dess funktioner ta 

över verkligheten, utan att det är viktigt att förmedla att det finns en värld utanför det digitala 

som inte får påverkas för mycket av användning av datorplattan. 

 

5.3 Datorplattan som dokumentationsverktyg 

Något som var gemensamt för pedagogerna var att de berättade att datorplattan mest används 

till dokumentation. Det var ingen som kände att de har tid till att använda datorplattan med ett 

enskilt barn särskilt ofta.  

 

Pedagog 1:  - Jag använder datorplattan mest till dokumentation och inte så mycket med 

barnen. Piccollage använder jag mest, fotar för temaarbeten och sen kan man skriva ut och 

hänga upp på väggarna. Jag försöker göra pedagogiska dokumentationer med fotona efteråt 

men eftersom våra barn inte kan uttrycka sig så mycket verbalt så blir det inte så mycket 

återberättande.  

 

Enligt pedagog 1 används datorplattan mest till dokumentation. Den dokumentation som sker 

med datorplattan är främst fotografering som sedan kan användas till pedagogisk 

dokumentation, men detta blir p.g.a språkliga svårigheter inte så ofta. En annan pedagog 

berättar hur de på den avledningen använder datorplattan. 

 

Pedagog 4:  - Vi använder datorplattan främst till att fotografera barnen. Ibland men det är 

sällan att vi sitter så dom får spela eller lägga pussel eller använda den till något sånt. Men 

jag har en tanke om att man ska använda den mer på det viset. Vi använde plattan som en 

morot för ett barn under en inskolning en gång och då fungerade den som ett verktyg för det. 

 

Pedagog 4 beskriver att datorplattan på hens avdelning inte används i så många varierade 

sammanhang, utan mest som kamera för fotografering. Däremot om det finns ett uttryckligt 

behov av att använda den som ett lärandeverktyg eller som belöning så har datorplattan 

använts till det också. Pedagog 4 menar att hens tankar om lärandet med datorplattan kan se ut 

på ett annat sätt och att det kan ske i samband med att den också används i andra sammanhang 
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men att den på avdelningen just nu främst ses och fungerar som ett verktyg för dokumentation 

och fotografering.  

 

När det kommer till hur datorplattan används för dokumentation berättade pedagogerna 

mycket om de olika apparna som kan användas för det. En anledning till att datorplattan 

används till dokumentation sa pedagogerna berodde på att den är lättillgänglig och att de med 

hjälp av datorplattan kan underlätta den vardagliga dokumentationen.  

 

Pedagog 1: - Jag uppskattar att det är så lättanvänt. Om man gör en dokumentation då till 

exempel och så är plattan knuten till skrivaren här nere så kan man ju snabbt skriva ut det 

och slippa sätta in en sladd i datorn och så kan man sätta upp det sen bara.  

 

Pedagog 1 menar här att genom att använda datorplattan som ett verktyg för dokumentation så 

underlättas arbetat med det. Inom förskolan är det mycket som ska dokumenteras och därför 

kan användning av datorplattans möjligheter hjälpa till att effektivisera sådana uppdrag. Detta 

tar pedagog 1 tillvara på och använder datorplattan till detta syfte i stor utsträckning.  

 

Användningen av datorplattan kan planeras in i verksamheten och därmed integreras och 

användas till olika tematiska aktiviteter. För att få reda på hur pedagogerna arbetar med 

datorplattan på planerade aktiviteter ombads de att resonera kring de planeringar av 

användandet som sker. Alla pedagoger berättade då att de planerade användandet av 

datorplattan och att den då planeras att användas till temaarbeten.  

 

Pedagog 2:  - Jag använder iBooks och iMovie när vi haft temaavslutningar. Sen håller jag 

på och testar KeyNote och om vi ska digitalisera barnens portfolior. Men man är ju lite 

kluven för dom tycker ju att det är jätteroligt att sitta och bläddra i dom där pärmarna när 

dom är fysiska också.  

 

Pedagog 2 berättar här att hen jobbar på att digitalisera barnens dokumentationer och 

portfoliopärmar men att hen känner en konflikt mellan att föra utvecklingen med IKT-verktyg 

i förskolan framåt med uppfattningen om att barnen är intresserade av att bläddra i fysiskt 

dokumentationsmaterial. Detta kan skapa ett dilemma menar pedagog 2, men eftersom att det 

ännu bara är under test kan pedagog 2 inte veta säkert vad barnen skulle föredra om de fick 

möjligheten att jämföra.  
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5.4 Datorplattan som används för nöje 

Datorplattan kan även användas för spel och underhållning. Datorplattan kan t.ex. användas 

till memory, sortering, pussel och spel. För att få en inblick i hur användandet av datorplattan 

som detta bads pedagogerna reflektera kring hur det ser ut när barnen använder datorplattan 

för ett nöjesfullt lärande. Något som framgick då var att när ett barn använder datorplattan så 

är det vanligt att många andra barn också kommer dit och vill använda den.  

 

Pedagog 4:  - Det blir som en magnet men det kan ju bero på att vi inte tar fram den i det 

sammanhanget så ofta, skulle man göra det mer naturligt skulle det kanske inte reagera så. 

 

Pedagog 4 menar på att barnen sällan får använda datorplattan ostört och att detta kan bero på 

att datorplattan lätt blir en samlingspunkt för barnen, när den är framme. Pedagog 4 resonerar 

kring vad detta kan bero på och menar att det kan vara för att den blivit introducerad på fel 

sätt i barngruppen och att positioneringen av datorplattan kan påverkas av att den sällan 

används i ett sådant syfte. Pedagog 3 berättade om vilka appar som barnen tycker är roliga att 

använda och hur urvalet av appar fungerar. 

 

Pedagog 3:  - Toca tea party spelar de gärna och de mer kreativa apparna och sen är det 

några övningsappar som pussel och bornholm som dom använder mest. Vi ser ju till att alla 

vill ha den appen vi laddar ner och att vi tittar på hur den fungerar själva först. Vi diskuterar 

det mellan arbetslagen på förskolan eftersom det är ett lösenord som gäller för alla plattor. 

 

Pedagog 3 nämner här olika sorters appar som barnen föredrar att använda sig av i förskolan. 

Dessa appar framgår vara appar för lärande och kreativt skapande. Pedagog 3 menar på att 

apparna är omsorgsfullt utvalda för att passa den pedagogiska verksamheten och att alla ska 

känna sig trygga med att barnen använder appar som leder till ett lärande och som har ett 

syfte. 

 

5.5 Datorplattan som pedagogiskt verktyg för barns lärande 

I och med att datorplattan framförallt används som ett dokumentationsverktyg skiljer sig även 

barnens möjligheter till att använda datorplattan och vad de använder den till. Gemensamt för 

alla intervjuer är den positiva inställningen till datorplattan som ett pedagogiskt verktyg i 

förskoleverksamheten. I de genomförda intervjuerna framgår det att datorplattan ses som ett 
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stöd i barnens lärande. Pedagogerna ombads att resonera kring hur de uppfattar att barnens 

användande av datorplattan kan bidra till lärande. Något som alla då nämnde var att barnen 

främst använder kreativa appar eller övningsappar vid de tillfällena.  

 

Pedagog 3: - Sen har vi ju pussel och sen har vi ju Bornholm med rim och ramsor och 

sådär. Och så har vi sagor så man kan läsa sagor tillsammans med barnen. Sen lyssnar vi 

mycket på sånger och tittar på babblarna.  

 

Pedagog 3 berättar här att deras avdelning har ett syfte och en tanke med att arbeta med dessa 

kreativa och övningsappar för att bidra till barnens lärande. De appar som nämns kan 

användas i grupp och med ett enskilt barn och pedagog 3 uppfattas försöka variera situationer 

för användandet. En annan pedagog pratade om en annan app för lärande. 

 

Pedagog 2: - Jag har ju tagit hem Tripp-trapp-träd för den tycker dom ju om. Och då tycker 

dom ju det är roligt att göra de här formerna, så kommer det fram insekter. Det finns ju 

jättemycket bra i den med rim och dans och så och små filmer.  

 

Pedagog 2 menar här på att barnen visat uppskattning när de använt sig av en app som 

innehåller mycket av de delar som uppfyller läroplanens strävansmål t.ex. matematik och 

språk. Genom att använda appen till detta uppstår ett lärande som pedagog 2 uppfattar att 

barnen finner underhållande och roligt. Pedagog talade mer om att träna språk med hjälp av 

datorplattan. 

 

Pedagog 2: - Men sen har man ju använt den nån gång när ett barn som inte talar svenska 

kommer så har jag tagit fram den och tittat efter sagor på barnets modersmål. Sen det här 

med att träna språk också. Sånna appar försöker vi använda och tecken som stöd - appar.  

 

Pedagog 2 menar här vidare på att datorplattan används till att utveckla barns språk. Detta 

gäller både barn med svenska som modersmål och barn som inte har svenska som modersmål. 

Datorplattan används också vid arbete med tecken som stöd. 

 

5.6 Datorplattan för att utveckla socialt samspel 

Datorplattan kan även bidra till utvecklandet av socialt samspel. Genom att visa hur 

samarbete med datorplattan fungerar och hur ett turtagande kan krävas i vissa situationer finns 



 

25 

 

möjligheter till att utveckla och stimulera det sociala samspelet mellan barn och barn samt 

barn och pedagog. Något som pedagogerna tog upp kring detta var dels att ett turtagande 

krävs då många barn vill använda datorplattan samtidigt. 

 

Pedagog 3:  - Ja att man kan lära sig av den och att man inte kan ha den ensam utan man 

måste dela och samarbeta. Det blir ju mer samarbete med datorplattan än vid datorn. Så kan 

man ju använda den vid samling och visa och jag tycker att det är en del av verksamheten och 

det tror jag beror på att det är ett eget intresse för mig. 

 

Det pedagog 3 menar är att möjligheterna för samarbete är större med en datorplatta än en 

dator och det är viktigt att förmedla detta i och med att det är en del av datorplattans många 

möjligheter. Pedagog 3 säger att det går att förmedla att datorplattan är något som går att lära 

sig av och att det går att lära sig att samarbeta med hjälp av datorplattan. Pedagog 3 berättar 

att hen med hjälp av sitt eget intresse för datorplattans olika möjligheter också har lättare för 

att integrera den i verksamheten och därmed förmedla olika användningsområden och 

förhållningssätt med den till barnen pedagog 3 berättar att det går att använda datorplattan i 

flera olika sammanhang när det ses som en del av verksamheten. En annan pedagog tog upp 

att hen tagit del av andra sätt att använda datorplattan i leken där barnen tränar socialt 

samspel. 

 

Pedagog 2:  - Jag har läst att en del använder den mer i leken än vad vi gör. Dom kan t.ex. 

låta barnen använda den som kassa apparat när de leker affär och låter barnen använda den 

själva liksom. Och att den får ligga framme som vilken leksak som helst det gör tyvärr inte vi 

så mycket.  

 

Pedagog 2 menar här att användningen av datorplattan kan se annorlunda ut och vara mer 

fokuserat på barnens utveckling av socialt samspel via lek. Genom att tillåta användning av 

datorplattan som en del i leken skulle den bidra och integreras mer i det spontana sociala 

samspelet som sker i verksamheten. 
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6. Diskussion och analys 

I detta kapitel presenteras först metoddiskussionen. Sedan analyseras och diskuteras studiens 

resultat. Det som resultatet kommer att stödjas och styrkas med är tidigare studier, teoretiskt 

perspektiv och styrdokument. Sedan följer en slutsats och förslag på vidare forskning. 

 

6.1 Metoddiskussion 

Eftersom att intervjuarens vana att genomföra intervjuer kan påverka resultatet, bör faktumet 

att de intervjuer som genomförts senare kan ha blivit mer utförliga, då vanan att intervjua 

blivit större, has i åtanke. Det som Bryman (2012, s. 224) tar upp som kan vara viktigt att 

tänka på är att om intervjuaren ska ge förslag på svar vid en öppen fråga så bör samma förslag 

ges till alla som intervjuas. Att förslag på svar givits till pedagogerna upptäcktes vid 

bearbetningen av första materialet och därmed kunde samma förslag tas med till nästa 

intervju.  

 

Eftersom det är fyra stycken pedagoger som intervjuats utifrån de urvalskriterier som funnits i 

studien innebär det att andra pedagogers reflektioner, tankar och åsikter valts bort. Det är 

viktigt att ha i åtanke att om det hade varit fyra stycken andra pedagoger som intervjuats hade 

resultatet kunnat se annorlunda ut.  

 

Resultatet hade även kunnat se annorlunda ut om alla deltagande hade haft lika mycket 

erfarenheter och kunskap kring datorplattan i förskolan. Dock gavs en större möjlighet att 

analysera hur mycket pedagogerna tycker att deras egen bakgrund med datorplattan påverkar 

deras egen inställning till den som ett verktyg för lärande. Resultatet hade blivit annorlunda 

om det varit gruppintervjuer. Bryman (2012, s. 213) menar att det vid en gruppintervju finns 

större möjligheten att tillsammans diskutera frågorna. Mer slutna frågor som vid en 

strukturerad intervju hade kunnat ge en bredare uppfattning om hur förskollärare i allmänhet 

ser på datorplattan i förskolan. Bryman (2012, s. 210) skriver att strukturerade intervjuer med 

stängda frågor innebär att intervjuaren läser samma frågor på exakt samma sätt till varje 

person som intervjuas för att undvika olika reaktioner vid intervjuerna. Frågorna vid en 

strukturerad intervju är ofta väldigt specifika och har ibland även färdiga svarsalternativ 

(Bryman, 2012, s. 210). Detta hade dock inte skapat möjlighet att besvara studiens 

frågeställning på en lika djup nivå. Eftersom att slutna frågor inte ger samma möjligheter till 

reflektion såsom öppna frågor. Även om det empiriska materialet hade kunnat vara bredare, 
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genom andra metodval, så passar den metod som använts bra utifrån studiens frågeställning. 

Eftersom det är pedagogernas resonemang som är i fokus så passar ett öppet klimat, som 

intervjuerna har haft, för att höra och synliggöra pedagogernas reflektioner kring datorplattan 

i förskolan. 

 

6.2 Resultatdiskussion och analys 

Här kommer studiens resultat att diskuteras och analyseras utifrån frågeställningen. För att 

tydliggöra kommer även denna del att vara tematiserad utifrån de rubrikerna som finns i 

resultatet. 

 

6.2.1 Pedagogernas bakgrund 

Resultatet som det insamlade materialet gav när det kommer till pedagogernas bakgrund och 

hur de resonerar kring tidigare erfarenheter av användningen av liknande artefakter är bl.a. att 

datorns plats i förskolan har förändrats. Från att ha varit ett pedagogiskt verktyg likt det som 

Ljung-Djärf (2004, s. 17) förklarar datorn som, till att idag mer användas till att titta på video 

och spela upp sånger. 

 

Resultatet pekar på att när pedagoger resonerar kring sina kunskaper om datorplattan ser det 

mycket varierande ut. Pedagogerna resonerar och reflekterar om att användningen skulle bli 

bättre om de själva fick mer kompetensutveckling där de lär sig behandla datorplattan som ett 

pedagogiskt verktyg, till skillnad från de kurser de gått nu som mestadels behandlat olika 

sorters appar. Det behov av kompetens som pedagogerna i denna studies resultat visar, då 2 av 

4 gått en kompetensutvecklande kurs kring användandet av datorplattor, diskuterar även 

Marklund (2014, s. 251) då det studieresultatet visat att pedagoger kommunicerar på 

diskussionsforum på internet för att utveckla sin kunskap kring datorplattan som pedagogiskt 

verktyg. Marklund (2014, s. 251) diskuterar även att en viktig del som studieresultatet visar är 

att pedagogerna blir mer och mer beroende av flexibla formar av professionell utveckling ju 

mer lärande teknologi introduceras i den pedagogiska verksamheten.  

  

6.2.2 Användning av datorplattan i förskolan 

Resultaten av hur pedagogerna resonerade kring hur användningen av datorplattan ser ut, 

visar på att en god organisering och genomtänkta val av appar är viktigt för att underlätta 

användning och det som nämndes kring nedladdning av appar går att koppla till Nilsens 

(2014, s. 9) studie om ”appträsket”.  Pedagogerna resonerar även kring deras egen kunskap 
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om appar och menar på att deras egen bakgrund och kunskap spelar in när det kommer till 

barnens möjligheter vid användandet av datorplattan. Genom att vara medvetna om dessa 

faktorer, som val av appar och egna kunskaper, kan pedagogerna på ett lättare sätt arbeta 

tematiskt med appar. Ändå verkar det inte vara något som sker speciellt ofta i verksamheten.  

 

Säljö (2000, s. 81) och Kultti (2012, s. 28) tar upp samspel mellan artefakter och intellektuella 

redskap och en koppling till denna studie, utifrån det, är att om datorplattan skulle användas 

som både sekundär och tertiär artefakt och som en del av det tematiska arbetet, skulle 

datorplattan och appar som tillverkade artefakter kunna bidra till utveckling i flera sociala 

sammanhang. Vygotskijs (1999, s. 229) proximala utvecklingszon spelar vid nedladdning av 

appar en stor roll. Genom att den proximala utvecklingszonen innebär att barn lär sig i 

samspel med andra behöver pedagogerna, för att kunna ge barnen möjlighet att utvecklas, ha 

en kunskap om artefakten själva. 

 

Enligt denna studies resultat används datorplattan mest av pedagogerna själva i förskolan och 

inte lika mycket av barnen. Detta kan ses som problematiskt eftersom att, liksom Ljung-Djärf 

(2004, s. 17), Marklund (2014, s. 238) och Kjällander (2016, s. 13–14) tar upp, bör förskolan 

sträva efter att minska ett kunskapsgap mellan barn som har tillgång till en datorplatta hemma 

och de som inte har det. Resultatet visar även på att pedagogerna själva resonerar kring detta 

och nämner att erfarenheterna kring datorplattan ser olika ut från barn till barn, men att det är 

vanligt att barnen kan hantera den. Att datorplattan används mestadels av pedagogerna är 

inget konstigt men att barnens användande framstår som så begränsat som studiens resultat 

visar, gör att detta kunskapsgap inte kan minskas med hjälp av förskolornas aktiviteter med 

datorplattan. Detta kan bero på det som pedagogerna tar upp om att de inte finns tillräckligt 

med utrymme för barnen eller att det är för många andra faktorer såsom språk som sätter 

hinder för ett samarbete mellan pedagoger och barn.  

 

Enligt Säljö (2000, s. 81) bidrar artefakter tillsammans med kommunikation till utveckling 

och därmed kan datorplattan i förskolan ses som en faktor som kan bidra till människans 

intellektuella kunskaper, men detta kräver då även att datorplattan inte bara används utan att 

även de kommunikativa och socialiserande möjligheterna aktiveras, liksom pedagogernas 

egna resonemang i resultatet lyder. Pedagogerna har berättat och resonerat kring 

dokumentationspraktiken och hur den har förenklats, effektiviserats med hjälp av datorplattan 
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och även gjorts mer lätthanterlig. Detta kan vara en anledning till att datorplattan används 

mest som ett dokumentationsverktyg och mer sällan som ett lärandeverktyg. 

 

Resultatet av denna studie pekar på att det finns ett resonemang från pedagogerna som 

innebär att det är viktigt att vara deltagande i barnens användande av datorplattan. Kanske 

leder detta deltagande till ett övervakande istället för stöttande? Ett övervakande skulle 

innebära att barnen istället inte helt utforskar de möjligheter som datorplattans appar kan 

tillhandahålla och bidra med i barnens egen kreativitet. Liknande diskussion har även 

Kjällander och Moinian (2014, s. 19) när de skriver om att barn förändrar appars syften och 

gör om det till det som passar dem själva genom att trotsa vuxna auktoriteter. När det kommer 

till att vara en deltagande pedagog vid användandet av datorplattan tyder mycket på att det 

kan vara mycket värt att vara medforskande pedagog. Dock tyder studiens resultat på att 

pedagogernas egen kunskap och erfarenhet av datorplattan kan förhindra eller förbättra 

barnens tillgång till datorplattan överhuvudtaget. Pedagogerna resonerade kring detta och 

menade på att både rädsla, intresse och kunskap spelar in när det kommer till hur datorplattan 

används i förskolan.  

 

Pedagogernas resonemang om att det är viktigt att vara deltagande vid barnens användande av 

datorplattan kan också kopplas ihop med det som Wertsch (2007, s. 180) skriver om 

mediering. En uppfattning är att pedagogerna finner det väsentligt att förmedla kunskaper och 

information om hur datorplattan kan användas genom en explicit mediering. Genom denna 

explicita mediering (Wertsch, 2007, s. 180) kan pedagogerna förmedla vad barnen ska 

använda datorplattan till och hur de ska använda den och denna information och kunskap kan 

stanna kvar hos barnet. Gibsons (1979, s. 129) teori om affordance menar på att våra 

möjligheter att agera med objektet påverkas av både miljön och av beteende, liksom 

pedagogerna själva menade på spelar in i hur datorplattan används, när det kommer till deras 

egen kunskap, erfarenhet och intresse. 

 

Resultatet antyder att pedagogerna lägger vikt vid hur användandet av datorplattan benämns 

utifrån verksamhetens syfte. Pedagogerna berättar att det känns viktigt att barnen ser 

datorplattan som ett verktyg för lärande och säger jobba med datorplattan istället för att spela. 

Detta resonemang kan ställas mot det som framkommit ur Kjällander och Moinians (2014, s. 

19) studie där resultatet visar att barnen förändrar och anpassar apparnas funktioner till sina 

egna behov, oavsett vad vi vuxna försöker förmedla. Detta menar Kjällander och Moinian 
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(2014, s. 19) också är viktigt för att barnen då de ges möjligheter till att utmana relationen 

mellan vuxna och barn. Därför kan en relevant fråga i detta sammanhang vara om den 

benämning som vuxna ger användandet av datorplattan spelar någon roll när det kommer till 

barnens användande? Kjällander och Moinian (2014, s. 29) nämner att digitala spel ofta 

kritiseras, liksom begreppen spela enligt denna studies resultat, och påstås hämma kreativitet. 

Men de menar att deras empiriska undersökningar visar på att barnen är kreativa i sitt 

användande när de själva gör om apparnas design till att passa dem själva trots att appen 

klassas som spel (Kjällander & Moinian, 2014, s. 29).  

 

Detta går att koppla ihop med Gibsons (1979, s. 129) affordances eftersom att dessa måste 

uppfattas för att kunna påverka. Han menar att miljön både bidrar till möjligheter men också 

begränsar dessa, detta kan går även att applicera på appar och deras affordances. Enligt 

Gibson har människan möjlighet att förändra sin miljös affordances. Även att vi inte behöver 

urskilja egenskaperna hos ting innan vi lär oss syftet med dessa utan att observatören själv kan 

skapa affordances. Liksom barnen kan göra oavsett hur pedagogerna benämner användandet.  

 

Om vi ser på vårt sätt att vara och tänka utifrån det sociokulturella så är dessa grundade från 

kultur och redskap, både fysiska och intellektuella, inom kulturen (Säljö, 2013, s. 43–44). 

Eftersom att språk och kommunikation kan ses som ett av dessa intellektuella redskap, och 

därmed även ses som ett av de viktigaste redskapen (Säljö, 2000, s. 81–82), kan en parallell 

dras till varför det uppfattas som viktigt utifrån pedagogernas resonemang om att benämna 

aktiviteter med datorplattan på ett visst sätt. En filosofisk tanke kring detta är det som 

Wertsch (2007, s. 180) tar upp om den implicita medieringen som, till motsats mot den 

explicita medieringen, är svårare att se och upptäcka. Denna transparens gör att det enligt 

Wertsch (2007, s. 180) inte behöver vara tillgjort eller avsiktligt introducerad i en aktivitet 

utan en del av en redan pågående kommunikation. Kanske är det detta som gör att vi 

egentligen inte behöver benämna datorplattan på ett visst sätt utan, till skillnad från 

pedagogernas resonemang, gör att aktiviteter med datorplattan kan ha flera olika benämningar 

utifrån de möjligheter som är tillgängliga? Varför ska vi inte säga spela när det ibland är det 

som görs? Kanske ska benämningen på användandet av datorplattan utgå från det som skapas 

med datorplattan och inte av att datorplattan används överhuvudtaget? 
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6.2.3 Datorplattan som dokumentationsverktyg 

Studiens resultat visar att datorplattan främst används till dokumentation. Resultatet visar 

även att de appar som pedagogerna sa sig använda mest var dokumentationsappar såsom t.ex. 

piccollage och KeyNote. Nilsen (2014, s. 8) diskuterar också att datorplattan främst används 

till dokumentation och menar på att detta kan bero på att det sedan 90-talet har växt fram en 

dokumentationspraktik i förskolan, detta kan vara en av anledningarna till att datorplattan 

enligt denna studie används mycket till dokumentation. 

 

Resultatet tyder även på att pedagogerna uppskattar att datorplattan är så pass lättillgänglig 

när det kommer till användandet. De menar på att när det används som ett dokumentations 

verktyg är det bekvämt och lätt att skriva ut bilder för att använda till dokumentation och i 

vissa fall kan det även användas till pedagogisk dokumentation. Tyvärr kan språkförhinder 

eller tidsbrist komma i vägen för att en pedagogisk dokumentation ska ske. Nilsen (2014, 

s.10) skriver om hur pedagogerna i sin studie ser på saken och de menar också att datorplattan 

används till dokumentation. Detta sker genom, som denna studie visar, att den används till 

fotografering och filmning. Deltagarna i Nilsen (2014, s. 10) studie understryker liksom 

pedagogerna i denna att datorplattan är lättanvänt som dokumentationsverktyg då den är så 

lätthanterlig. Detta skulle kunna underlätta för barnen att bli delaktiga i 

dokumentationsprocesser och på så vis använda datorplattan i det syftet.  

 

Säljö (2000, s. 81-82) menar att människan skapar och använder sig av artefakter för att skaffa 

sig kunskaper om sin omgivning för att ges möjlighet till att vara den del av den. 

Dokumentationer i förskolan kan ses på samma sätt. I förskolan dokumenteras verksamheten 

för att synliggöra vad som sker för att skapa en förståelse för det. Genom detta kan 

verksamheten sedan utvecklas med hjälp av datorplattan som konstgjord artefakt. Genom att 

använda datorplattan på detta sätt blir det även tydligt att detta hänger ihop med Gibsons 

(1979, s. 143) teori om affordances. Om datorplattan används som ett dokumentationsverktyg 

med uppsåtet att utveckla och variera verksamheten används den alltså som en artefakt för att 

ändra människans affordance i förskolan.  

 

6.2.4 Datorplattan som används för nöje 

Resultatet pekar mot att barnen ibland använder datorplattan till spel och att pedagogerna 

omsorgsfullt väljer ut vilka appar barnen ska ha möjlighet att använda vid en sådan situation. 

Detta kan vara bra i enlighet med det som Petersen (2015, s. 165) skriver om hur apparnas 
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utformning kan påverka användandet av datorplattan och kan bidra med möjlighet till 

samarbete och interaktion mellan människor. Ljung- Djärf (2004, s. 17) tar upp att datorn kan, 

liksom datorplattan, positioneras som en spelmaskin men även tillämpas som ett pedagogiskt 

verktyg. Resultatet i denna studier tyder också på att pedagogerna anser att deras egen 

uppfattning och användning av datorplattan påverkar hur barnen använder den. Därför är det 

viktigt att pedagogerna visar hur och när datorplattan kan användas. En pedagog menar på att 

detta kan visa sig när barnen väl ska använda datorplattan, en pedagog menar på att det kan 

upplevas som att datorplattan blir som en magnet. Detta, tror pedagogen, skulle kunna 

förändras om barnen fick se datorplattans användningsområden oftare och i fler situationer. 

Ljung-Djärf (2004, s. 20–21) diskuterar om pedagogers kunskaper kring de möjligheter en 

dator har spelar en stor roll när det kommer till hur datorn tillämpas i förskolans verksamhet. 

Detta kommer även fram i denna studiens resultat då pedagogerna menade att deras eget 

intresse och attityd till datorplattan underlättar användandet av den, medan några andra 

menade på att deras syn på datorplattan och deras intresse för andra kunskaper och aktiviteter 

i verksamheten kom emellan barnens utforskande och användande av datorplattan.  

 

Genom att titta på hur barnen använder datorplattan, oavsett om det är i spelsammanhang eller 

annat, skapas möjligheter att titta på barnets utveckling utifrån Vygotskijs (1999, s. 230) teori 

om att försöka se barnets närmaste utvecklingszon. Då finns även chansen att ge barnet 

möjlighet att, som Vygotskijs (1999, s. 230) tes lyder, göra mer och lösa svårare uppgifter i 

samarbete och under handledning än vad det kan på egen hand. Detta gör även att det är 

viktigt att datorplattan ses som en artefakt och att den används som ett verktyg som kan 

användas av människan för att skaffa sig kunskaper om sin omgivning och för att ges 

möjlighet till att vara en del av den såsom Säljö (2000, s. 81–82) förklarar begreppets 

innebörd. 

 

6.2.5 Datorplattan för som pedagogiskt verktyg för lärande 

Resultatet antyder att datorplattan används som ett verktyg för lärande och att detta kan se 

olika ut på olika förskolor. T.ex. kan lärandet ske genom att använda olika övningsappar eller 

genom att stötta barnen i deras språkutveckling. Det går också att se i resultatet att 

pedagogerna resonerar kring att datorplattan bör användas som ett komplement till lärande 

men heller inte ta över eller ersätta annat lärande. Detta kräver dock att barnen ges tillräckligt 

med utrymme med datorplattans många möjligheter och appars olika affordances och 
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medieringar för att undvika att det istället blir ett missunnande av barnens lärande om 

teknologiska redskap och hur dessa kan användas och utvecklas.  

 

I enlighet med det sociokulturella perspektivet (Vygotskij, 1999, s. 230) kan barnet här istället 

ses som lärande och kreativt och ges möjlighet att utvecklas i interaktion med omvärlden. Om 

pedagogerna inte ger barnet en explicit mediering av datorplattan skulle barnen genom ett 

aktivt deltagande i sociala sammanhang och samarbete vid aktiviteter med datorplattan kunna 

skapa kunskap tillsammans med andra och därmed blir positionerat som aktivt, utforskande 

och meningsskapande vid aktiviteter med datorplattan.  

 

 

6.2.6 Datorplattan för att utveckla socialt samspel 

 

Resultatet tyder på att datorplattan ses som en vanligt förekommande artefakt i barnens 

vardag. Det framkommer även tydligt i resultatet att pedagogerna resonerar kring att 

datorplattans möjligheter till utveckling av socialt samspel är stora. Resultatet visar att i och 

med datorplattans mobilitet och möjligheter till samarbete använder pedagogerna datorplattan 

i fler sådana sammanhang än de tidigare gjort med datorn. Den uppskattning som framgår i 

resultatet att pedagogerna känner till datorplattans effektivitet och lättillgänglighet vid deras 

användande diskuterar även Nilsen (2014, s. 8) och menar på att detta beror på att datorplattan 

p.g.a sin mobilitet uppfattas som ett mer miljöanpassat digitalt redskap som lämpar sig bättre 

för gemensamma aktiviteter än större digitala redskap såsom stationära eller bärbara datorer.  

 

Kommunikation och socialt samspel behövs för att kunna bidra till att datorplattan får en plats 

som ett verktyg för lärande. Studiens resultat visar att detta är en viktig faktor för 

pedagogerna. I sitt användande av datorplattan med barnen visar resultatet att pedagogerna ser 

det som viktigt att förmedla att datorplattan är ett verktyg för lärande och inte en artefakt för 

endast underhållning och spel. Det blir därför ett tydligt resultat att pedagogerna spelar en stor 

roll när det kommer till barnens användande oavsett om de ska använda datorplattan till spel 

eller lärande. Nilsen (2014, s. 98) har också sett att pedagogerna spelar en stor roll när det 

kommer till barnens användande men att barnen och pedagogerna ofta har olika syn på vad 

den ska användas till. Petersen (2015, s. 147) menar på att barnens agency med datorplattan är 

att spela spel medan pedagogernas syn är mer didaktiskt och fokuserad på ett lärande. 

Petersen (2015, s. 165) beskriver det som att apparnas lämplighet och möjlighet påverkar 

barnens användande av apparna i sig. Därför kan en syn på datorplattan som ett verktyg för 
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utveckling av socialt samspel och samarbete vara väldigt lönsamt i förskolan i och med att det 

är ett av förskolans tydliga uppdrag. I Lpfö 98 (rev. 16, s. 6-7) står det att barn söker och 

erövrar kunskap genom bl.a. socialt samspel.  

 

Inom Vygotskijs (1999, s. 229) proximala utvecklingszon framgår det att barn utvecklas 

lättare genom samarbete än på egen hand. Detta är mycket viktigt att ha i åtanke både när det 

kommer till barnens utveckling av kunskap kring datorplattans innehåll men också när det 

kommer till vilket effektivt verktyg datorplattan kan vara för att skapa samarbeten mellan 

barn och barn samt barn och pedagoger.  

 

6.3 Slutsatser 

Det som denna studie visat kan bidra till förskolans verksamhet är att pedagogers användande 

och attityd till datorplattan påverkar barnens användande av den. Även om pedagogers sätt att 

använda datorplattan på beror på fysiska fenomen, eget intresse eller rädsla för artefakten så 

påverkat detta hur mycket tillgång barnen har till att utforska och upptäcka olika sätt att 

använda den på. Detta gör att denna studie bidrar till en förståelse för att pedagoger behöver 

få mer kunskap om datorplattan både praktisk och teoretisk om de ska finnas en möjlighet till 

att kompensera för den kunskap som inte alla barn får hemifrån kring datorplattan. Det 

behöver förtydligas, både från styrdokument och från lokal verksamhetsutveckling, vilken roll 

datorplattan som artefakt bör ha i förskolan. När det kommer till studiens resultat i förhållande 

till det sociokulturella perspektivet så tänker jag först och främst på att de intervjuade var 

överens om att deras eget sätt att se på datorplattor påverkade barnens möjligheter till att 

använda den. Detta går hand i hand med det sociokulturella perspektivet och begreppet 

mediering. Om inte pedagogerna själva har kunskap och ett förhållande till datorplattan finns 

det heller inte något utrymme för en proximal utvecklingszon eller ens möjlighet för barnen 

att utforska datorplattans möjligheter. Behandlas inte datorplattan som en artefakt som är 

tillåten för barnen att utforska och använda så finns det heller inget utrymme för barnen att 

skapa kunskaper om den. Deras affordance med datorplattan blir att de inte används i annat 

syfte än det den används till hemma också på förskolan där uppdraget egentligen är ett annat. 

När det sedan kommer till vilket förhållningssätt som pedagogerna tycker att de bör förmedla 

till barnen så behövs den här medieringen om att datorplattan är en artefakt, ett verktyg, som 

skapats för att bl.a. underlätta, lära och underhålla i vår vardag och i vårt samhälle. En 

tolkning av resultatet kan vara att det är som några av de intervjuade säger, datorplattan tillhör 

barnens värld, det är en naturlig del i deras vardag som de växer upp med. Medan många av 
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de som arbetar i förskolan knappt växt upp med dator som en del av vardagen och därför blir 

kanske datorplattans affordance inte ett lärande utan ett utforskande även hos pedagogerna. 

Därför blir kanske inte medieringen och den proximala utvecklingszonen endast från den 

vuxnes håll utan att både barn och vuxna, vid till skillnad från mycket annat i förskolans 

verksamhet, samarbetar och lär sig om denna artefakt tillsammans utan att den ene parten vet 

mer än den andra. Båda parterna ingår i den proximala utvecklingszonen på samma villkor. 

Petersen (2015, s. 165) menar att situationens uppbyggnad alltid kan påverka hur barnens 

användande ser ut även om också apparna kan påverka och detta och detta visar sig i denna 

studies resultat. Jag tror att pedagoger i förskolan behöver uppmärksammas om hur deras eget 

användande och attityd till datorplattan lär ut och överförs till barnens kunskap kring den som 

artefakt. 

 

6.4 Förslag på vidare forskning 

Efter genomförande av studien kommer många funderingar och frågor på vidare forskning 

fram. En del av studiens resultat som öppnade upp för fler frågor var hur pedagogers eget 

förhållningssätt och kunskapsbakgrund påverkar deras möjligheter att uppnå de strävansmål 

som styrdokumenten har och även hur dessa tolkas i verksamheten. Hur kan pedagoger 

utveckla arbetet med datorplattan utifrån barnens närmaste utvecklingszon om de själva är på 

samma kunskapsnivå eller till och med inte är på samma nivå som barnen? Kan andra vanliga 

egenskaper och kunskapsmål som verksamheten ska sträva efter påverkas av att datorplattan 

används mer i verksamheten, eller kan den ses som ett komplement? 
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Bilaga 1 - informationsbrev 
 

Information till förskolepedagoger inför undersökande studie om digitala verktyg i 

förskolan  

 

Hej!  

Jag heter Maria Persson och studerar till förskollärare på Högskolan Dalarna. Jag är nu inne 

på min sista termin och ska därför genomföra en undersökande studie till mitt examensarbete. 

Av denna anledning tillfrågas du härmed om deltagande i denna undersökning som behandlar 

förskolepedagogers förhållningssätt till datorplattor. Mer specifikt är studiens syfte att 

utforska hur pedagogers förhållningssätt till datorplattor ser ut och synliggöra pedagogernas 

uppfattning om datorplattor i förskolans verksamhet.  

 

Ditt deltagande i denna undersökning är helt frivillig. Du kan när som helst välja att avbryta 

ditt deltagande utan närmare motivering. Undersökningen kommer att presenteras i form av 

ett examensarbete på Högskolan Dalarna.  

 

Genomförandet kommer innebära att du som pedagog i förskolan blir intervjuad av mig. 

Varför just du blivit utvald beror på att du arbetar inom förskola och genom detta har 

erfarenheter kring hur arbetet med datorplattor i verksamheten ser ut för dig och dina 

kollegor. Det är fyra förskolepedagoger som kommer att intervjuas och under intervjuerna 

kommer jag att ställa frågor som behandlar erat egna förhållningsätt till datorplattor och hur ni 

använder dessa i verksamheten.  

 

Intervjuerna kommer att ske under den tid och förhållande som ni deltagare önskar. Jag 

kommer att avidentifiera de deltagande i undersökningen och jag har skrivit under 

tystnadspliktspapper som gäller för hela den berörda kommunen. Det material som samlats in 

under undersökningens gång kommer, när arbetet anses vara godkänt, att destrueras. De som 

kommer ha tillgång till det insamlade materialet kommer enbart att vara jag som är författare 

av examensarbetet och det kommer att förvaras på en lösenordsskyddad dator och en 

lösenordsskyddad telefon. När arbetet är färdigt och anses vara godkänt kommer det att finnas 

möjlighet att ta del av den färdiga produkten. 
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Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga: 

 

Maria Persson  

telefon nr: 07X-XXX XX XX 

email: XXX@du.se 

 

Maryam Bourbour 

Högskolan Dalarna 

email: XXX@du.se 

telefon nr: 07X-XXX XX XX 

 

Bilaga 2 - intervjufrågor 
Intervjufrågor: 

Vad har du för utbildning? 

Hur gammal är du? 

Hur länge har du arbetat inom barnomsorg? 

Hur ser barngruppen du arbetar i ut? 

 

Hur många datorplattor har ni på förskolan? 

Hur använder ni datorplattan på din avdelning? 

Vilka sammanhang används datorplattan i? 

Hur planeras användandet av datorplatta in i verksamheten? 

Hur ser ditt arbete med datorplattor ut? 

 

Har du tidigare erfarenheter av liknande artefakter i förskolan, dator? 

Vad är din personliga syn på datorplattor?  

Hur ser dina kunskaper kring datorplattor ut?  

Hur tror du att din egna uppfattning och kunskap kring datorplattor påverkar barnens 

möjligheter att använda det i verksamheten?  

Hur tycker du att samhällets diskurser kring användandet av datorplattor påverkar ert arbete 

med det i förskolan? 

 

Hur ser relationerna till datorplattan ut? 

Vilken betydelse har de för barns lärande? 

Varför har den betydelse för barns lärande? 

 

Vilka appar använder ni? 
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Hur gör ni om det är appar som ni själva inte kan hantera? 

Hur använder barnen i förskolan datorplattor?  

Hur ser en vanlig situation med datorplattan ut? 

 

Vad är roligt med datorplattor? 

Vad är tråkigt med datorplattor? 

Vad är bra med datorplattor? 

Vad är dåligt med datorplattor? 

 

Hur tycker du att ni här på förskolan förhåller er till det som står i styrdokumenten om digitala 

verktyg om du tänker att datorplattor är en del av detta? (och då syftar jag främst det som står 

på s. 7 att ”multimedia och informationsteknologi kan i förskolan användas såväl i skapande 

processer som i tillämpning” men också att det på sidan 7 även står att ”Barnen ska få 

stimulans och vägledning av vuxna för att genom egen aktivitet öka sin kompetens och 

utveckla nya kunskaper och insikter. Detta förhållningssätt förutsätter att olika språk – och 

kunskapsformer och olika sätt att lära balanseras och bildar en helhet.”). 

Vad tycker du att ert uppdrag som pedagoger i förskolan är att förmedla till barnen när det 

gäller datorplattor?  

 


