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Sammanfattning  

Vi har uppmärksammat att det finns ytterst lite forskning om surfplattan i förskolan och 

specifikt när det handlar om bildskapande. Därför har vi valt att undersöka pedagogers tankar 

och erfarenheter kring surfplattan som ett av barns bildskapande verktyg. Vi belyser de 

möjligheter och problem som pedagogerna tar upp. Vi beskriver också hur pedagogerna 

tänker kring begreppet bildskapande i relation till surfplattan. Våra teoretiska utgångspunkter 

vilar främst i ett sociokulturellt perspektiv samt begreppen mediering och affordance. För att 

ta reda på detta gjorde vi kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Vi har intervjuat sex 

pedagoger med erfarenhet av att arbeta med surfplattan i förskolan.  

 

Resultatet visar att begreppet bildskapande på surfplattan ses på olika sätt. Några pedagoger 

har en bredare bild av vad begreppet kan innehålla, medan andra visar på en smalare syn.  

Att pedagogerna förhåller sig så pass olika kan förstås med begreppet affordance.  

 

De centrala tankarna som kommit fram har kunnat delas in under två större områden: 

”surfplattan som komplement” och ”gemenskap i bildskapande”. En stor möjlighet som 

uppmärksammats handlar om att barn genom nya verktyg får nya sätt att uttrycka sig på. Det 

har även kommit fram att barn får chans att experimentera med material som förskolan annars 

inte har tillgång till. Det ges även utrymme till att för barn enklare redigera bilder och rätta till 

misstag. Eftersom att surfplattan innehåller många verktyg förenklas arbetet med bildprojekt 

och även med dokumentation. Surfplattans enkelhet skapar här möjligheter för barnen att bli 

mer delaktiga i sin dokumentation. Vi har kommit fram till att flera pedagoger anser att 

surfplattan bör ses som ett komplement till mer traditionella verktyg. Detta blir tydligt i 

relation till de problem som har uppmärksammats. Nämligen att den lilla skärmen skapar 

stora problem för barns samarbete i deras bildskapande. Ett annat problem är att alla appar 

inte har multitouch-funktion vilket resulterar i att det kan vara svårt för flera barn att skapa 

samtidigt.  

 

Nyckelord – Surfplatta, iPad, Bildskapande, Förskola, Verktyg, Komplement, Möjligheter, 

Problem, Uttryckssätt, Samarbete, Dokumentation, Bildprojekt, App, Stylus 
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Inledning  
Det pågår idag en aktuell debatt om surfplattan ska finnas i förskolan och hur den påverkar 

barnen. Det finns olika åsikter kring detta ämne från bland annat lärare, läkare, föräldrar och 

politiker. Samtidigt som fler förskolor inför surfplattor i verksamheten kan vi i debatten kring 

detta se att många, framförallt föräldrar, är relativt negativt inställda. Vi kan läsa att det i olika 

bloggar, forum och facebookgrupper finns en oro för att barnen blir mer stillasittande och att 

den nya tekniken tar över istället för att användas som ett komplement
1
. Vi vill dock 

poängtera att det finns många, speciellt pedagoger som har erfarenhet av att jobba med 

surfplattan i sitt yrke som har en positiv inställning till det. Problemet vi ser här är att de 

åsikter som ställs mot varandra i denna fråga är oftast av en personlig karaktär och ofta utan 

pedagogisk kunskap som bakgrund. Vår uppsats har vuxit fram ur vårt intresse för barns 

bildskapande och för surfplattan som ny teknik.  

 

I den aktuella läroplanen för förskolan står det att förskolan ska sträva efter att varje barn 

”utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material 

och redskap” (Lpfö 98/2010, s 10). Detta är ett starkt argument för användning av surfplattor 

inom bildskapandet. Vidare i läroplanen beskrivs det att barn utvecklas genom att få skapa 

och kommunicera med ”olika uttryckssätt såsom bild, sång och musik, drama, rytmik, dans 

och rörelse” (Lpfö 98/2010, s 7). Vi har valt att använda begreppet bildskapande i vår studie. 

Med detta vill vi försöka avgränsa barns skapande till skapandet och användandet av bilder. 

Vi har uppmärksammat att läroplanen är ett av få tunga argument som lärare kan styrka sin 

planering för arbetet med surfplattor i. Tom Daccord (2012) tar upp i sin artikel ”5 Critical 

Mistakes Schools Make With iPads (And How To Correct Them)” en problematik med att lärare 

har svårt att motivera det ökade användandet av iPad i skolan. I skollagen (SFS 2010:800) står 

det att ”utbildningen [i förskola och skola] ska vila på en vetenskaplig grund och beprövad 

erfarenhet” (SFS 2010:800, kap 1 §5). Med detta i grunden är det möjligt att vara kritisk mot 

                                                           
 

1 Några exempel: Frida Pettersson Nordmark 2012 http://www.svt.se/nyheter/sverige/barnlakare-varnar-for-

surfplattor , en bloggdiskussion http://hannadidrikson.blogg.se/2012/october/ipad-tankar.html , En 

facebookgrupp https://www.facebook.com/groups/paddagogik/  

http://www.svt.se/nyheter/sverige/barnlakare-varnar-for-surfplattor
http://www.svt.se/nyheter/sverige/barnlakare-varnar-for-surfplattor
http://hannadidrikson.blogg.se/2012/october/ipad-tankar.html
https://www.facebook.com/groups/paddagogik/
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surfplattan i förskolan eftersom det är ett så pass outforskat område. Det går att mena på att 

surfplattan inte är tillräckligt beprövad och att det inte finns någon forskning på hur 

användandet påverkar barnens lärande. I vårt arbete har vi valt att inrikta oss på frågan ”hur?”. 

Som vi kan se i debatten om datorer och surfplattor i förskolan så finns frågan ”om” med i 

många sammanhang. Karin Forsling (2009) skriver att det inte finns någon mening med att 

fråga om IKT
2
 och medier ska användas i skolan. Forsling (2009) och Berner Lindström 

(2012) säger att det inte heller finns någon mening med att fundera på om vi ska utveckla en 

digital kompetens. Forsling beskriver vidare att: ”Det är bara frågan om hur” (Forsling 2009 s, 

8). 

 

Det finns i nuläget väldigt lite forskning på hur surfplattan kan användas i förskola. Den 

forskning som vi kan hitta består nästan enbart av examensarbeten och få av dessa har inslag 

av bildämnet. Trots detta beskriver läroplanen att ”[m]ultimedia och informationsteknik kan i 

förskolan användas såväl i skapande processer som i tillämpning” (Lpfö 98/2010, s 7). Med 

bakgrund i detta och att det samtidigt pågår en het debatt med främst personliga åsikter i 

grunden så vill vi belysa pedagogers erfarenheter och tankar kring barns bildskapande på 

surfplattan.  

 

Begreppsförklaring 

Vi förklarar här några av de centrala begrepp som kommer att återkomma genom vår studie. 

Detta för att ge läsaren en grundförståelse för några nyare begrepp inom området.  

 

Surfplatta  

En surfplatta är en bärbar dator som har en tryckkänslig skärm. De flesta har multitouch-

funktion vilket betyder att skärmen kan känna av flera fingrar på samtidigt. De är oftast 

mindre än en vanlig bärbar dator. Surfplattan har oftast inga fysiska tangenter men det 

förekommer hos vissa märken. Eftersom att de är mindre än vanliga datorer är de lätta att ha 

med sig men de ses fortfarande mer som ett komplement till datorn än en ersättare (Techterms 

                                                           
2
 Informations- och kommunikationsteknik 
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2011). I dagens läge finns det många synonymer till surfplattan. Det kan till exempel vara 

pekplatta, lekplatta, lärplatta eller iPad. Vi är väl medvetna om att iPad är ett märke från 

Apple och att det även finns andra märken på surfplattor, till exempel Samsung, Acer eller 

Sony. Begreppet iPad används på ett helt annat sätt i talspråk än vad de andra märkena gör 

och detta har gjort att ordet iPad har blivit som en synonym till surfplattan trots att det 

egentligen inte är det. Vi har valt att använda oss av att skriva ordet surfplatta i vår studie för 

att vi anser att det är ett mer neutralt ord än att använda sig av ett specifikt märke. De gånger 

vi nämner iPad är det för att någon annan har valt att använda sig av just det märket i sin 

praktik eller forskning.  

 

App 

App är en förkortning av det engelska ordet application eller applikation på svenska (Hessel 

2010). En applikation är ett mjukvaruprogram som kan installeras i olika tekniska verktyg 

såsom datorer (Techterms 2008) eller mobiltelefoner (Hessel 2010). Ordet applikation 

kommer ifrån att varje program som installeras har ett specifikt användningsområde för den 

som är användare (Techterms 2008).  

 

Stylus 

Stylus är ett verktyg som används på tryckkänsliga skärmar. Den liknar en vanlig penna men 

är oftast gjord i plast, men finns också i gummi eller trä. De används för att bland annat slippa 

använda fingrarna för att inte skada och smutsa ned skärmen eller för att få mer precision 

(Wisegeek 2012). 

 

IKT  

IKT är förkortningen av Informations- och kommunikationsteknik. Britt Östlund (1999) 

beskriver det som teknik där vi med text, tal eller bild kommunicerar, överför, lagrar och 

bearbetar information. Östlund säger att vanliga sådana tekniker är exempelvis telefon och 

dator. Viktigt att poängtera är att användningen inte är begränsad till en specifik miljö eller 

specifik teknik.  
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Syfte och problemformulering  
Syftet är att ge en förståelse för hur surfplattan som verktyg kan användas i barns 

bildskapande. Vi vill uppmärksamma vilka möjligheter och problem som pedagoger i 

förskolan har erfarit i deras arbete kring barns bildskapande med surfplattan. För att göra detta 

utgår vi från denna huvudfråga: 

 

- Vilka möjligheter och problem upplever pedagoger att surfplattan bär med sig som ett 

av barns bildskapande verktyg? 

 

För att kunna angripa vår huvudfråga anser vi att det först är lämpligt att ta reda på hur 

pedagogerna upplever begreppet bildskapande i relation till surfplattan. Detta gör vi med 

denna underfråga:  

 

- Vad tänker pedagoger att bildskapande på surfplattan kan vara? 
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Tidigare forskning och teoretisk förankring  
Vi valt att presentera tidigare forskning som är till nytta för vår studie. Som vi tidigare nämnt 

finns det lite forskning om bildskapande och surfplattan, så vi har valt att skriva om den 

forskning vi ser som relevant och kan kopplas till detta. Vi förklarar vidare de teoretiska 

utgångspunkter och perspektiv som väger tyngst för vår forskning.  

 

Här under kommer det redogöras för varför det kan anses vara viktigt att erhålla sig en digital 

kompetens och hur det går att se på datorn som ett pedagogiskt hjälpmedel. Vi beskriver 

också en forskning om barns kreativa process när de skapar datorspel. Vidare tas en C-uppsats 

upp som bland annat handlar om bildskapande på surfplattan. Slutligen beskrivs två studier 

som behandlar IT-användning i skola och förskola. 

 

Digital kompetens i förskolan  

En fara i vår växande digitala värld har uppmärksammats och beskrivs som digitala klyftor. 

Det kan handla om klyftor mellan etniciteter, kön, klass, geografi eller mellan generationer. 

Faran beskrivs som att olika grupper inte har samma chans att erhålla en nödvändig digital 

kompetens (Forsling 2009). När det år 2001 beslutades att IT skulle föras in i förskolans 

läroplan så var en tanke att förskolan skulle kunna erbjuda barnen att använda datorer då 

dessa varierade i mängd i hemmen. Alla barn hade inte datorer hemma men i förskolan skulle 

alla ha chans att lära sig använda dem. Idag står datorerna mer oanvända av barn och en 

tolkning som anförs är att detta behov tillfredställs hemma (Forsling 2009).   

 

Forsling (2009) diskuterar om att det kanske är förskollärarna som ställs inför de största 

utmaningarna idag. Med ny teknik menar hon att lärarna tvingas att titta på lärande på ett nytt 

sätt. Vidare pratar hon om att denna nya teknik kan samspela tillsammans med mer 

traditionella verktyg. Både lärare och elever behöver stor kompetens för att arbetet med ny 

teknik ska bli meningsfull. 

 

Elever och lärare måste kunna tro på, men även se möjligheterna som interaktiva 

lärandemiljöer har att erbjuda. Annars kan den nödvändiga kompetensen inte utvecklas 

(Forsling 2009). Forsling skriver att barn i förskolan behöver ha motiverade och datorkunniga 
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pedagoger för att kunna uppmuntras och för att se möjligheterna till att utveckla en 

meningsskapande datorkompetens. Många förskollärare är osäkra i den digitala världen och 

deras osäkerhet kan bidra till att datorn endast blir en leksak istället för att användas som ett 

pedagogiskt verktyg.   

 

Datorn som pedagogiskt hjälpmedel 

Vi har valt att ta med en forskning av Gunilla Jedeskog (1993) som handlar om att använda 

datorn som ett pedagogiskt hjälpmedel. Vi är medvetna om att denna forskning kan uppfattas 

som gammal, men vi anser att detta ändå är relevant. Detta eftersom införandet av surfplattan 

i förskolan kan jämföras med när datorn började användas i ett pedagogiskt syfte. Datorn som 

komplement i undervisningen kan skapa intresse, nyfikenhet och ge stöd för fördjupad och 

utvecklad kunskap. Jedeskog (1993) förklarar att om detta ska ske så behöver lärarna visa 

entusiasm och intresse för datorns användande. Om det sker kan datorns användande ge stöd 

till elevers utveckling inom alla ämnen i skolan. Men vidare skriver hon att om pedagogen 

inte tror på datorns möjligheter så stannar verktyget lätt upp vid att endast användas som en 

skrivmaskin.  

 

Jedeskog (1993) tar även upp att programmen som används kan spela stor roll. Det är viktigt 

att lärarna funderar över och planerar detta noga. Programvarorna bör vara av mer öppen 

karaktär som inte styr eleven för mycket. Här är de didaktiska frågorna hur, när och varför 

ypperliga att ställa sig. Det är viktigt att dessa program kan modifieras eller påverkas av 

läraren för att på bästa sätt passa inlärningen hos de specifika eleverna. Kritik mot 

forskningen inom detta område är att det kan vara svårt att avgöra hur mycket datorn i sig 

egentligen förändrar. Detta eftersom att med införandet av datorn så kan också andra faktorer 

ändras så som att klassen delas in i halvklasser eller att resurslärare tas in. Det beskrivs även 

att lärare är oroliga för att eleverna endast ser övningarna på datorn som ett spel (Jedeskog 

1993). 

 

Kreativitet, mediekultur och informationsteknik 

Jonas Linderoth (2002) har forskat om hur barn skapar datorspel i förskolan. Den handlar om 

ett förhållande mellan informationsteknik, den mediekultur som barn lever i och hur den 

kreativa processen ser ut när barn skapar. Linderoth tar upp att informationsteknologins 
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utveckling gör att barn idag med nya verktyg får andra förutsättningar för att själva skapa de 

estetiska uttryck som de även konsumerar. Genom att förskolan tar in nya digitala verktyg så 

skapas nya möjligheter och problem för att skapa. En möjlighet är att barnen snabbt och 

enkelt kan skapa proffsiga resultat. Ett problem som vidare tas upp i Linderoths forskning är 

att vissa kreativa kvaliteter hos barn kan gå till förlust. Ett exempel han tar upp är att när barn 

skriver i ordbehandlingsprogram tycks barnen bli mer intresserade av hur texten ser ut än vad 

den faktiskt innehåller.  

 

Linderoth (2002) har i sin slutsats kommit fram till fyra faktorer som påverkar barns kreativa 

processer när datorspel skapas. Han tar upp en faktor där han beskriver att kunskaperna om 

verktyget hos den som skapar är viktig. Utifrån resultatet har författaren sett att hur mycket 

barnen kunde om verktyget var avgörande för hur den kreativa processen såg ut. Nästa faktor 

handlar om barns kulturella erfarenheter. De erfarenheter barnen har utifrån andras kreativa 

produkter påverkar deras skapande. Den tredje faktorn beskriver vikten av vilka möjligheter 

och begränsningar verktyget har, men också i vilken kontext barnet befinner sig i tillsammans 

med verktyget. I den sista faktorn han lyfter fram beskrivs att den kreativa processen 

förändras beroende på vilka egenskaper produkten som barnet vill framställa har.  

 

Varför är din iPhone så stor?  

Anna Lundholm Ehn och Erika Olsson (2011) har skrivit ett examensarbete som heter Varför 

är din iPhone så stor? där de forskar om hur förskolan möter nya digitala verktyg, i detta fall 

iPad. Vi har valt att ha med denna uppsats för att det nästan inte finns någon forskning alls på 

surfplattor och bildskapande i förskolan. Detta är ett sätt att visa på att det ändå börjar komma 

lite forskning inom området. Lundholm Ehn och Olsson har valt tre ämnesområden som de 

tittar närmare på, nämligen bildskapande, språk och samspel. I deras resultat visar det sig att 

många barn är vana vid att använda iPhone och att de snabbt kan applicera den kunskapen till 

att användas på en iPad. I arbetet med iPad så uppmuntrade barnen varandra och intresset 

smittade snabbt av sig. Problem som författarna stötte på var att lärarna tycktes ha för lite tid 

för att planera för IKT i deras undervisning. Dessutom beskriver lärarna att det på 

arbetsplatsen saknas digital kompetens och kunskap om IKT. Lärarna visade sig vara positiva 

men också rädda för att inte hänga med i utvecklingen. De beskriver ett exempel från sina 
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observationer där ett barn först får inspiration från ett klistermärke i en app i form av en 

helikopter. Sedan målar barnet en helikopter på iPad, och tillslut tecknar samma sak på papper 

med penna. Författarna tolkar denna aktivitet som att barnen skapar mening genom variation i 

deras skapande.  

 

Studie om surfplattan och barns tidiga skrivande 

Det finns nästan ingen forskning på hur barn påverkas av att jobba med surfplattor i förskolan. 

Speciellt inte längre studier och därför har vi valt att redogöra för en sådan trots att det 

handlar om skriftspråket. I artikeln ”Report says giving iPads to Auburn kindergartners 

increases test scores” beskrivs en förskola i Auburn där barnen fick jobba med iPads under en 

nio veckors period. Sedan gjordes tester, övningar i preskrivande. Till exempel var det 

uppgifter där barnen skulle känna igen bokstavsljud eller skriva bokstäver. Testresultat 

jämfördes med barn som gjorde samma tester men som inte hade haft tillgång till iPads i deras 

förskolegrupp. Testerna visade att på kort tid hade de med iPad ändå fått ett försprång och 

visade högre resultat. Lärarna beskrev att det var roligt att efter så kort tid kunna se vilka 

skillnader tekniken kan göra. Det beskrivs också i artikeln att djupare och längre studier ska 

göras härefter (Washuk 2012).  

 

STEPS-studien 

Steps är en studie som Anna Klerfelt (2012) varit delaktig i. Hon beskriver att steps är en 

förkortning av ”study of the impact of technology in primary schools”. Det är en studie där 27 

EU-länder samt tre andra har deltagit. Resultatet som framkommit vilar på 30 000 enkäter och 

intervjuer av olika pedagoger och skolledare. Men också från fallstudier och 

forskningsrapporter. Syftet med detta projekt var huvudsakligen ”att finna goda exempel på 

när it stödjer barns lärande i pedagogiska verksamheter som förskola, förskoleklass, 

fritidshem och skolans tidigare år” (Klerfelt 2012, s 56). Den svenska delen som Klerfelt själv 

har ansvarat för är finaniserat av Skolverket. Blanda annat visar studien att IT är betydelsefullt 

för bans individuella lärande och även att barns engagemang, medverkan och motivation 

stärks.  
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Sammanfattning av forskningsgenomgång 

Vi har uppmärksammat att det finns forskning om begreppet digital kompetens. Denna 

forskning har varit inriktat på datorn som verktyg. Det har framkommit att en digital 

kompetens är nödvändig för att lärandet med datorer ska bli meningsfullt. Det har också 

forskats på hur datorn kan användas som ett pedagogiskt hjälpmedel i förskolan. Där har 

resultat visat att datorn kan skapa ett ökat intresse för lärande hos barnen men då måste 

pedagogerna visa entusiasm och intresse tillbaka. Vi fann också forskning om när barn 

designar datorspel. Barns kunskaper om datorn visade sig vara vikiga för hur den kreativa 

processen såg ut. I en forskning som berört bildskapande på surfplattan framkommer att 

genom variation skapar barn mening i sitt skapande. I en studie som pågått under en längre tid 

har det visats att skrivutvecklingen hos barn som arbetat med surfplattan blivit starkare än de 

barn som arbetat traditionellt. En internationell studie visar att IT är viktigt för det 

individuella lärandet hos barn.  

 

När det handlar om forskning som behandlar surfplattor kan vi se att det idag finns stora 

kunskapsluckor. Dessa luckor blir ännu större då surfplattan integreras med ämnet 

bildskapande i den specifika miljön som förskolan är.  

 

Teoretiska utgångspunkter 

Nedan beskrivs de teorier som är relevanta för att underlätta förståelsen av vårt resultat och 

våra slutsatser. Först nämns ett sociokulturellt perspektiv som utgör grunden i vår studie. 

Vidare beskrivs begreppet mediering som vi anser är viktigt för att förstå verktygs betydelse 

och funktion. Sedan behandlar vi begreppet affordance som beskriver hur objektets design 

talar till människan. Slutligen tas tankar om ett traditionellt bildskapande upp, samt hur 

dokumentation kan bli pedagogisk.   

 

Sociokulturellt perspektiv 

Det sociokulturella perspektivet grundar sig i Vygotskys tanketraditioner. Ett sociokulturellt 

perspektiv utgår från att lärande sker i samspel med andra. Människan föds in i en värld där 

hon utvecklas genom detta samspel. Kunskap och färdigheter uppstår genom att människor är 
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delaktiga och kommunikativa i interaktion med andra. Språket ses som en viktig faktor som 

används för att skapa och föra vidare kunskap. Genom tidigare generationers erfarenheter kan 

kunskap förmedlas vidare och är viktigt för fortsatt utveckling av både intellektuella och 

fysiska redskap (Säljö 2000).  

 

Kultur är också en viktig aspekt i det sociokulturella perspektivet. Med kultur menas de idéer, 

värderingar och kunskaper samt andra resurser som människan använder sig av i interaktionen 

med omvärlden. Kultur kan ses som både materiell och immateriell. Detta eftersom 

människan utvecklar idéer och kunskaper som vi sedan kan omvandla till fysiska och 

språkliga artefakter. Dessa redskap och verktyg som människan utvecklat är de som har gjort 

det möjligt för oss att bilda system där vi kan samarbeta med varandra (Säljö 2000). För att gå 

djupare in på hur redskapen används i lärandet stödjer vi oss på mediering.  

 

Mediering 

Mediering är ett begrepp som Roger Säljö (2000) tar upp i sin bok Lärande i praktiken – Ett 

sociokulturellt perspektiv. Han beskriver att samspel mellan människor och deras fysiska och 

språkliga redskap är centralt i ett sociokulturellt perspektiv på lärande. När författaren talar 

om fysiska redskap så beskriver han dem som artefakter. Dessa artefakter har mänskliga 

funktioner och kunskaper inbyggda. I sig själva är de endast döda ting men i samspel med 

människor så skapar de nya möjligheter. Säljö (2000) förklarar att den som använder sig av en 

artefakt behöver inte ens förstå kunskapen som är inbyggd, bara hur den ska användas. 

Miniräknaren är ett sådant exempel där du kan räkna väldigt avancerade tal utan att förstå hur 

miniräknaren i sig fungerar. Han ger också ett enkelt exempel på kalendern, som får oss att 

kunna komma ihåg mer än annars möjligt; en protes till vårt minne.  

 

Begreppet medierar kommer från tyskans Vermittlung och betyder förmedla. Ordet antyder att 

vi tolkar världen med hjälp av fysiska och intellektuella redskap. Begreppet syftar på att vårt 

tänkande och våra föreställningar är framvuxna och färgade av vår kultur och dess redskap 

(Säljö 2000). De fysiska redskapen skulle kunna ses som artefakter och de intellektuella 

redskapen kan till exempel vara hur dessa artefakter ska användas. Säljö (2000) beskriver att 

dessa olika typer av verktyg är starkt interagerade med varandra och båda behövs men det är 
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inte nödvändigt att de båda behärskas av samma individ i alla led. Han förklarar vidare att 

kommunikativa sammanhang är oerhört viktiga av många anledningar, en av dessa är för att 

skapa ett samspel mellan de fysiska och de intellektuella redskapen. Säljö (2000) förklarar att: 

”Om vi begränsar förståelsen av tänkandet och lärandet till det som påstås ske inom individen 

(...) förlorar vi ur sikte samspelet med artefakter och med andra människor ”(Säljö 2000, s 

76). Vi skulle alltså förlora de resurser som vi får genom den kulturella utvecklingen (Säljö 

2000).  

 

Roger Säljö (2005) tar upp begreppet EMS (externa minnessystem) som en central del i 

utvecklandet av kollektiv kunskap och färdigheter. Det speciella med EMS är att det finns 

stora möjligheter att bevara och sprida information, utföra olika uppgifter med artefakten och 

även kommunicera med andra människor. Genom EMS så skapas det nya minnesfunktioner 

och även minneskapaciteter i samhället. Säljö (2005) beskriver att information som är mycket 

svårt eller nästintill omöjlig för en individ att lagra i hjärnan, kan lagras i tekniska artefakter 

för att sedan där bestå och förvaras i exakt den form den lagrades.  

 

Affordance 

Affordance är en psykologisk teori som används för att studera hur vi interagerar med objekt 

och varför olika objekt inbjuder till olika ändamål. Det handlar om att vi uppfattar och ser på 

föremål och verktyg på olika sätt beroende på vem vi är och vilken förförståelse vi har. 

Affordance syftar på föremålets faktiska och upplevda egenskaper. För att förtydliga går det 

att förklara så att den person som står framför ett objekt upplever ”affords” hur objektet 

möjligtvis kan användas. Detta säger oss också att affordance hos olika objekt kan se olika ut 

beroende på vem som interagerar med det (Norman 1998). Ett exempel som Donald A. 

Norman (1998) tar upp är att det finns ett skydd eller staket vid tågrälsar. Först användes glas 

till dessa skydd men de slogs sönder av vandalister. Sedan byttes glaset ut mot plywood för 

att minska förstörelsen. Då skrev och karvade vandalisterna in text på skydden istället. 

Norman beskriver att designen på skydden inbjuder till olika aktiviteter ”affords” beroende på 

vem som står framför dem. Det går också att se att dålig design kan skapa problem för 

användaren. Om designen ”affords” inbjuder till att användas på ett sätt som objektet 
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egentligen inte är avsedd för, kan problem uppstå. Ett väl designat föremål gör det enkelt för 

oss att uppleva vad den är avsedd för och vilka restriktioner den har (Norman 1998). 

 

Begreppet affordance utvecklades av James J. Gibson som beskriver att det handlar om 

interaktion mellan objekt och den som upplever objektet. Normans beskrivning av affordance 

är en utvecklad teori utifrån Gibsons. Joanna McGrenere och Wayne Ho (2000) jämför de 

olika beskrivningarna av begreppet. Hon menar på att Gibsons teori påpekar att existensen av 

en affordance är oberoende av personen som interagerar med den. Gibson säger också att om 

den som upplever objektet ändrar sitt syfte eller behov så ändras inte objektets affordance. 

Detta skiljer sig från Normans beskrivning av begreppet. Detta eftersom att Normans 

beskrivning utgår från att personen som interagerar med ett objekt också kan skapa 

affordances och att en affordance behöver inte vara en verklig egenskap hos objektet. Det kan 

alltså vara en upplevelse av hur objektet kan användas fast att det inte är möjligt att använda 

det så (McGrenere & Ho 2000).  

Vi anser att Normans beskrivning handlar mer om hur vi som människor uppfattar och 

upplever ett objekts egenskaper. Vi har i vår studie valt att utgå från hans beskrivning av 

begreppet då vi finner det mer relevant i anknytning till ett sociokulturellt perspektiv.  

 

Traditionellt bildskapande 

Som Ann Granberg (2001) förklarar handlar bild och form om att skapa i två- och 

tredimensionellt perspektiv med färger, linjer och former. Bildskapande bland småbarn (1-3 

år) handlar främst om att bearbeta sina egna erfarenheter och att försöka förstå samband. I 

bildskapandet får barnen möjlighet att uttrycka sig och resultatet är ofta inte det viktigaste för 

de yngsta barnen (Granberg 2001). Eva Änggård (2005) har gjort en studie med äldre barn (4-

6 år) där hon beskriver att strävan efter att göra något fint ofta är viktigt för de äldre barnen. 

Änggård beskriver vidare att barnens samspel med andra barn har stor betydelse när det gäller 

bildskapande. Hon påpekar att det är till stor del genom samhörighet med andra barn som de 

känner mening i att skapa. Både Änggård (2005) och Granberg (2001) beskriver hur barnen 

själva ser bildskapande som en lek. De experimenterar med material och metoder och deras 

bilder skapas ofta med utgångspunkt att användas i lek.  
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Ulla Löfstedt (1999) har i sin forskning bland något äldre barn kommit fram till att de ofta 

kopierar varandras bilder i förskolan. Genom detta skaffar sig barnen ett gemensamt register 

av bilder som ofta används inom just den förskolan. Även Änggård (2005) tar upp att barn 

ofta kopierar varandras bilder och hon tar vidare upp att de också kopierar vuxnas bilder. Hon 

menar på att barnen ser oftast vuxnas bilder som fina och därför blir dessa förebilder.  

 

Pedagogisk dokumentation  

Ann Åberg och Hillevi Lenz Tagutchi (2005) beskriver att för att dokumentation ska bli 

pedagogisk måste barn och lärare föra en dialog med varandra om det som dokumenteras. 

Detta för att uppmärksamma dokumentation så att det inte bara blir en plikt. Det handlar om 

ett förhållningssätt som bygger på lyssnande och kommunikation, om att göra lyssnandet 

synligt och att genom gemensam reflektion använda dokumentation för att utveckla 

verksamheten. Alla människor uppfattar situationer olika och tolkar de på olika sätt. Åberg 

och Lenz Tagutchi tar upp vikten av att pedagogerna reflekterar över detta och därför låter 

alla inblandade ge sin tolkning av dokumentationen. Christina Wehner-Godée (2010) tar upp 

en annan viktig aspekt av pedagogisk dokumentation som är vikten av att göra sig medveten. 

Hon förklarar att vi lätt blir blinda i vår egen kultur och i våra egna handlingar. Därför 

påpekar hon att pedagogisk dokumentation är ett bra verktyg för att få ett annat perspektiv på 

hur vi tänker och handlar. Wehner-Godée beskriver att det är först då som vi faktiskt kan 

ändra våra föreställningar.  
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Metod och material 
Under detta kapitel beskrivs hur vi har gått till väga för att samla in vår data. Vi beskriver vårt 

urval och vilken metod vi har använt oss av. Vidare förklaras hur vi har förhållit oss till de 

forskningsetiska riktlinjerna och forskarens påverkan på studien.  

 

Vår studie är kvalitativ och detta innebär som Andreas Fejes och Robert Thornberg (2009) 

beskriver att det handlar om att utgå från data som är baserad på personers tankar och 

erfarenheter. Vår empiri består av språkliga utsagor som analyseras av oss. Vidare kan vår 

forskning beskrivas som av fenomenografisk karaktär. Detta eftersom att vi studerar 

människors tankar om ett fenomen och söker därmed hur olika människor uppfattar en 

specifik situation som Fejes och Thornberg (2009) pekar på är viktiga inslag i en 

fenomenografisk forskning. Vårt tillvägagångssätt för att ta reda på detta är telefonintervjuer.  

 

Vi vill kort redogöra för att vi hade tänkt göra observationer av när barn jobbar med 

bildskapande på olika sätt på surfplattan. Tanken var då också att intervjua pedagoger på 

samma förskola. Vi fick dock återbud i sista stund och fick därmed forma om vår metod.  

 

Urval  

Vi har valt att intervjua sex pedagoger som har erfarenhet av att jobba med surfplatta i 

förskolan. Detta för att få en djupare bild av vad det finns för möjligheter och problem med 

surfplattan i bildskapandet. Vi vill att personerna ska ha hunnit bearbeta sina tankar kring 

arbetet med surfplattan i förskolan under en längre tid. Vi anser att bilden blir mer trovärdig 

om inte surfplattan är helt nytt för pedagogen. Detta kan i så fall göra att pedagogen t.ex. bara 

ser möjligheter för att det är nytt och spännande, eller bara problem för att det är nytt och 

skrämmande.  

 

Vi började med att söka på internet i bland annat bloggar och forum efter pedagoger som har 

ett intresse för surfplattans användande i förskolan. Vi hittade då en pedagog som är 

handledare inom IKT och som även jobbat länge inom förskolan. Genom den pedagogen fick 

vi kontakt med andra pedagoger som jobbar med surfplattan i sin verksamhet. Vi valde vidare 

att fråga även dessa om de hade kolleger som även de skulle vara aktuella för vår studie. Vi 
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jämför vår urvalsmetod med snöbollseffekten som Martyn Denscombe (2009) beskriver som 

att man genom en person får kontakt med fler. Snöbollseffekten kan vara fördelaktig när man 

snabbt vill få fram ett stort urval med människor som uppfyller de krav som vi som forskar 

har på urvalet (Denscombe 2009). Denna metod skapade snabbt ett urval med personer som 

hade anknytning till vårt ämne. Dock så förde det också med sig vissa problem. Ett sådant är 

det faktum att det blev svårt för oss att beskriva intervjupersonerna överhuvudtaget. Vi hade 

till exempel kunnat ta in aspekter som kön eller utbildning i våra tolkningar. Problemet då är 

att det för deltagarna kan bli lätt att komma på vem som sagt vad och då faller de 

forskningsetiska principerna som vi utlovat. Vi anser dock att i vårt resultat har vi inte behövt 

skildra dessa aspekter för att ändå kunna svara på våra frågeställningar.  

 

Intervjudeltagare  

Vi har intervjuat sex stycken pedagoger i åldrar mellan 29 och 59. Alla är verksamma inom 

förskoleverksamhet och jobbar med barn i åldrarna 1-5 år. Pedagogerna har jobbat olika länge 

med surfplattan, allt från fem månader upp till två år. Deltagarna är barnskötare som har gått 

förskolelyftet, förskollärare, specialpedagoger och IKT-pedagoger. I studien kommer våra 

intervjudeltagare att fingeras som: Kim, Alex, Lois, Nike, Sam och Lee.  

 

Intervjuer  

Vi har valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer i vår studie. Med det menas att 

intervjuaren har bestämt vilket ämne och frågor som ska behandlas och besvaras. Intervjuaren 

är dock öppen och flexibel i vilken ordning frågorna besvaras och låter även den intervjuade 

utveckla sina tankar och idéer kring ämnet (Denscombe 2009). Vi har valt att göra 

telefonintervjuer eftersom vårt urval har bestått av pedagoger i andra kommuner. Örebro 

kommun är ingen ledande kommun i arbetet med surfplattor i förskolan och därför har vi valt 

att söka oss till kommuner som satsar mer på det. Detta medförde att valet blev 

telefonintervjuer eftersom tiden som skulle behövas för att åka till pedagogerna inte fanns.  

 

Under samtliga intervjuer spelade vi in allt med två mobiltelefoner. Vi valde att spela in 

materialet på två telefoner för att försäkra oss om att samtalet inte skulle gå förlorat om en 

telefon krånglade. Vi kan också motivera detta med att vi effektiviserade vår transkribering då 
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vi kunde lyssna igenom halva intervjun var. Vidare menar vi precis som Denscombe (2009) 

att vi fick en närmast fullständig dokumentation av hela intervjun genom att välja att spela in 

den. Ett annat val vi gjorde var att vi båda var närvarande vid alla intervjuer. Detta för att 

kunna hjälpa varandra att hålla oss inom ämnet. Dessutom hade vi större chans att hitta på 

följdfrågor till intervjudeltagaren. 

 

Metod för analys av data  

Fejes och Thornberg (2009) förklarar hur en fenomenografisk analysmodell kan gå till. Vi har 

inspirerats av denna och bestämt att följa den delvis i vårt analysarbete. Detta innebär att vi 

först har transkriberat alla intervjuer. Sedan har vi som Fejes och Thornberg beskriver läst 

igenom intervjuerna och fört anteckningar om sådant som vi fann var intressant. Vi valde 

vidare att jobba fysiskt med papper, sax och överstrykningspennor med motivation att vi får 

en tydligare överblick. Vi jobbade efter tre stora teman: möjligheter, problem och begreppet 

bildskapande. Sedan skapade vi flera underrubriker där vi jämförde och tolkade pedagogernas 

intervjusvar. Slutligen förde dessa underrubriker in oss på tre större områden.  

 

Etiska överväganden 

Vi har tagit del av vetenskapsrådets forskningsetiska principer som handlar om bland annat 

anonymitet och konfidentialitet (Vetenskapsrådet 2011). Detta innebär att vi har anonymiserat 

alla intervjudeltagare så att deras identiteter inte kan röjas. Vi har valt att använda oss av 

fingerade namn genom hela studien. Innan varje intervju fick intervjudeltagarna information 

om att inspelningarna endast kommer att avlyssnas av oss och förstöras då vi blir klara med 

forskningen. Vi var också noggranna med att påpeka att intervjudeltagaren hade all rätt att 

avbryta intervjun när de ville och att intervjun är frivillig.  

 

Validitet inom kvalitativ forskning 

Steinar Kvale och Svend Brinnkman (2009) beskriver att begreppet validitet används inom 

kvalitativ forskning för att kontrollera sanningen och styrkan i yttranden. Om den metod som 

används undersöker det den avsäger sig att undersöka så kan validiteten anses vara god. 

Författarna beskriver vidare att tolkningarna av resultatet ska vara välgrundade och 

utvecklande. Hantverksskickligheten hos forskaren visar sig genom att denna ifrågasätter och 
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ständigt kontrollerar sitt resultat. Det är även viktigt för studiens validitet att forskaren 

teoretiskt tolkar sitt resultat (Kvale & Brinnkman 2009). 

 

I vår studie har vi tänkt på validiteten genom att våra tolkningar och vår diskussion är 

grundade i den data vi fick från våra intervjudeltagare. Samtidigt är vår data satt  i relation till 

olika teorier samt forskning inom området för att bredda förståelsen men också för att 

fördjupa den. Dessutom sökte vi efter tankar och erfarenheter hos pedagoger och därför 

lämpade sig kvalitativa semistrukturerade intervjuer.  

 

Forskarens jag  

Denscombe (2009) tar upp vikten av att reflektera över forskarens ”jag”. Han menar att det är 

viktigt för studien att forskarna reflekterar över sin roll och dess påverkan. Detta eftersom 

forskarens identitet, föreställningar och värderingar alltid kommer att påverka slutresultatet. 

Fejes och Thornberg (2009) nämner att i kvalitativ forskning behöver forskaren tänka igenom 

två förhållningssätt. Det ena är kritiskt tänkande och med det menas att mönster som kommer 

fram i studien hela tiden ifrågasätts och prövas. Det andra är kreativt tänkande som bland 

annat behövs för att upptäcka och skapa kopplingar mellan resultatets delar som framkommer 

i studien. Författarna beskriver vidare att genom kritiskt tänkande är forskaren skeptiskt men 

däremot genom kreativt tänkande ser den möjligheterna.  

 

Eftersom vi valt att göra intervjuer var det nödvändigt för oss att tänka över detta område. Vi 

är medvetna om att våra tankar och föreställningar om ämnet kan ha påverkat slutresultatet. 

Redan innan studien började hade vi ett intresse för barns bildskapande och för surfplattan. 

Detta gjorde oundvikligen att vi var positivt inställda till surfplattan i förskolan och arbetet 

med bildskapande på denna. Vi valde att intervjua pedagoger som hade ett intresse för 

surfplattan i förskolan för att vi ville höra tankar utifrån personer med erfarenhet. Det skulle 

kunna ses som att vi försökte vinkla arbetet mot det positiva till den nya tekniken. Men vi är 

medvetna om detta och genom hela vår studie har vi sökt både möjligheter och problem för att 

ge en nyanserad bild.   



 

   18 

 

Resultat 
Under detta kapitel kommer utdrag ur våra intervjusvar redovisas tillsammans med våra 

kommentarer. Först lyfter vi fram pedagogernas tankar kring begreppet bildskapande på 

surfplattan. Vi har vidare valt att redogöra för möjligheter och problem tillsammans under två 

stora ämnesområden: surfplattan som komplement och gemenskap i bildskapande. Forskarna 

kommer att benämnas som F1 och F2. 

 

Begreppet bildskapande på surfplattan 

Vi har uppmärksammat att begreppet bildskapande i relation till surfplattan tolkas på olika 

sätt. Några pedagoger uttrycker en tanke om att aktiviteten kan innehålla olika delar från flera 

ämnesområden. Ett exempel på detta är Nikes beskrivning: 

 
Nike: eh bildskapande för mig kan ju vara flera olika saker, det kan ju vara eh, att 

man går in i en app och ritar, målar, skriver men det kan också vara dokumentation 

… man kan använda sig av bilder, eh ja filma, eh och använda olika appar till det, 

så tänker jag där 

 

Vi uppmärksammar att Nike har en tydlig idé om vad för typ av aktiviteter som bildskapande 

på surfplattan kan vara. Pedagogen kan här tyckas visa på en självsäkerhet eftersom att de 

olika aktiviteterna snabbt och utan längre pauser tas upp. Detta kan tolkas som att pedagogen 

har bearbetat sina tankar om hur de kan arbeta med bildskapande med den nya tekniken. Ett 

annat brett men något otydligt sätt att tänka kring detta tar Lee upp: 

 

Lee: alltså för mig är …  eh … skapande, skapande är kreativt för mig 

F1: aa 

Lee: att ges utrymme till kreativitet, i, av något slag, åh, på iPaden finns det stora 

möjligheter till det tycker jag och att eh, även i lägre åldrar, kunna, man kan skapa 

med fingrarna på ett sätt 

 

Lee talar om bildskapande som kreativitet och ger inga direkta exempel på vad det kan 

innebära. Även Lois börjar beskriva det som all form av bildskapande men förklarar sedan 

specifikt vad det kan vara: 



 

   19 

 

Lois: jag tänker att den kan innehålla ... eh ja all form av bildskapande, 

fotografering, film, det är sånt här skapande som används ganska mycket på 

förskolan men också att lägga in de här bilderna i olika appar som verktyg, som 

finns som verktyg för bilder där man kan göra om bilden, där man kan använda 

bilden i ett annat sammanhang, där man kan jobba vidare 

 

Lois säger att det kan handla om all form av bildskapande men tar endast upp det som 

fotografering, film och appar för fotoredigering. Vissa pedagoger visar på att det kan vara 

lättare att beskriva bildskapande om de tänker på specifika appar. Kim talar här om en speciell 

app som de använder: 

 

Kim: ja, alltså för det första så tänker jag, jag har jobbat väldigt lite egentligen 

med bildskapande på iPaden men lite granna har vi ju använt den här appen 

DoodleCast
3
 

F1: okej 

Kim: som man, som kan spela in, det blir som animeringar om ni känner till, när 

barnen spelar in så att, eller när de ritar så att när de ritar kan jag få höra vad de 

säger också, för barn ritar ju, eller pratar eller sjunger ofta när de ritar  

 

För att diskutera begreppet utgår pedagogen från appen DoodleCast som innehåller många 

delar av vad bildskapande kan innebära. Kim berättar vidare om appen: 

 
Kim: eh så att det har jag använt lite granna den appen, för att spela in barnen när 

de gör lite olika bilder och sen så kunna liksom sätta ihop det, kanske till en liten 

filmsnutt där man också kan se på barnens utveckling, om man vill eller, aa bara 

för att visa för någon   

 

Vi kan här se att Kim kopplar bildskapande på surfplattan till att också kunna dokumentera 

barns utveckling. Vidare tar även andra pedagoger upp denna koppling: 

 

Alex: eh, dels så är det ju att barnen kan göra sina egna filmer i det, de kan ta kort, 

kort på sig själva och man kan lägga in de då och sen så finns de ju färdiga såna 

där andra bilder man kan göra och göra saker på då, sen så använder ju vi väldigt 

                                                           
3
 https://itunes.apple.com/se/app/doodlecast-for-kids/id469487373?mt=8 
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mycket en app som heter Keynote
4
 och där vi lägger ned då alla barnens olika 

mappar och så samlar man alla barnens bilder och så har man de som en 

dokumentation helt enkelt när man har föräldrasamtal och sånt 

F1:okej  

Alex: sen så har vi använt Imovie
5
 ganska så mycket också som man kan visa på 

föräldramöten, man spelar in olika sekvenser, dels på film och sen så ta kort 

mycket på barnen sen så kan man spela upp en film då på ett föräldramöte  

 

Alex beskriver bildskapande på surfplattan precis som Kim utifrån specifika appar och deras 

användningsområden. Alex tar dock upp bildskapande som skapandet av fotobild, film och 

dokumentationen av dessa. Vi ser en tendens till att Alex anser att bildskapande är något som 

helst ska kunna visas upp, för till exempel föräldrar. En del av det Alex beskriver tänker även 

Sam på när vi frågar om vad bildskapande på surfplattan kan vara:   

 
Sam: ja vi tar ju mycket bilder och tittar och vi, vi har ju tv som vi tittar på bilder 

också 

F2: aa 

Sam: vi kopplar ju upp iPaden mot tv dårå och tittar dels på filmer vi har spelat in 

på barnen och även bilder dårå som vi har tagit på barnen 

 

Sam beskriver att det handlar om att ta och titta på bilder tillsammans med barnen. Utifrån 

våra intervjusvar tolkar vi det som att begreppet bildskapande på surfplattan är svårt att 

definiera. Vi ser att det kan handla om fotografering, fotoredigering, att filma, animering, 

film- och fotovisning, måleri, att rita och att med dessa metoder dokumentera. En del 

pedagoger tar endast upp ett fåtal av dessa begrepp medan andra beskriver flera av dem. Vi 

ser att pedagogerna använder surfplattan till bildskapande med barnen på olika sätt.  

 

 

 

 

                                                           
4
 http://www.apple.com/iwork/keynote/ 

5
 http://www.apple.com/ilife/imovie/ 
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Surfplattan som komplement 

Under denna rubrik beskriver vi hur några pedagoger ser på surfplattan som ett komplement. 

Vi redogör också för hur de har sett att barn jobbar med bildskapande på surfplattan parallellt 

med det mer traditionella bildskapandet. Kapitlet avslutas med att vi tar upp några rädslor som 

pedagogerna beskriver samt några av deras tankar kring att låta barn använda en stylus i sitt 

bildskapande. Vi har i vår studie frågat alla pedagoger om de har erfarenhet av att använda sig 

utav en stylus med barnen i deras bildskapande. Det var ingen som hade erfarenhet av detta så 

därför har vi valt att bara nämna deras tankar kring detta kort.  

 

Som komplement till ett mer traditionellt bildskapande 

Nike och Kim påpekar under intervjuns gång vikten av att se på surfplattan som ett 

komplement i barns bildskapande. Här förtydligar Nike detta med att säga: ”det är ju det att 

man inte får plocka bort, eh, andra saker utan jag tycker det som är viktigt det är att det ska 

vara ett komplement”. Med detta citat kan vi se att Nike tycker att det är viktigt att jobba med 

bildskapande på både surfplattan och på ett traditionellt sätt. Kim förklarar i sin intervju att 

detta ger nya möjligheter. Nike diskuterar en möjlighet som är att kunna jämföra, till exempel 

genom att rita på surfplattan och på papper bredvid. Nike pekar på att detta ger barnen nya 

utmaningar. Ett exempel som Lee tar upp är att barnen provar att göra samma saker på 

surfplattan som de brukar göra i målarrummet. Vi tolkar att det handlar om att barnen får 

chans att jämföra och prova på olika uttryckssätt, material och metoder för att skapa bilder 

både digitalt och traditionellt. Lee tar upp att barnen jämför men talar också om möjligheten 

att kunna utforska. Vi frågar om Lee har tänkt på hur de barn arbetar som är intresserade av 

bildskapande och har i sådana aktiviteter ett gott självförtroende: 

 
Lee: ja och på surfplattan kan de ju få möjlighet att ta de ett steg till och, eh 

använda pennor och sådant där som man kanske inte har tillgång till i vardagen i 

riktiga verkligheten, men att man använder surfplattan som lek för att utforska och 

sen kanske de eh, fortsätter i målarrummet sen 
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Lee pekar på att surfplattan kan ge dessa barn en möjlighet att utveckla sitt bildskapande. 

Pedagogen beskriver att genom att få prova på nya saker kan barnen utvecklas. En aspekt som 

Lee sedan tar upp är att barnen inte ser materialet på surfplattan som det riktiga, utan de ser 

det mer som en lek. Barnen får ta sitt uttryck ett steg längre genom att utforska och 

experimentera med material som de annars inte har tillgång till. 

 

Vi frågar också om pedagogen sett någon skillnad hos barnens självförtroende när det handlar 

om barn som inte har samma intresse för bildskapande. Lee tar upp ett exempel med ett barn 

som har låg självkänsla/självförtroende i relation till sitt bildskapande:   

 

Lee: jag har faktiskt en kille som, som öh, är lite rädd att misslyckas 

F2: mm 

Lee: som gärna inte ... tar fram något material eller ska sitta och rita eller måla 

någonting och så där då är, är han en av de som inte kommer igång med något för 

att han ... aa han, jag tror han har lite låg ... självkänsla eller vad man ska säga att 

inte självförtroendet till att skapa och rita och så 

F1: aa 

Lee: men han har fått sitta några gånger och måla här, på surfplatta alltså, och då, 

tycker jag man ser att när han lyckas här eftersom det finns lite möjligheter att, för 

honom att liksom sudda och göra om åh, och så där, så har han vågat sitta mer 

med papper och penna och färgpennor och tusch och vattenfärger ... mer, upplever 

jag i alla fall 

 

 

Den möjlighet som Lee lyfter fram här är att pojken kan göra misstag utan att förstöra det han 

håller på med, det går lätt att sudda och att göra om. Detta gör att pojken vågar testa för att 

han inte behöver vara lika rädd för att misslyckas. Lee förklarar att pojken sedan vågade testa 

att måla med olika traditionella verktyg så som till exempel vattenfärg. Surfplattan kan tolkas 

ha varit en inkörningsport för pojken till det traditionella bildskapandet.  

 

Kim tar upp ett möjligt problem som skulle kunna inträffa om man som pedagog inte 

kombinerar surfplattan med andra verktyg i bildskapandet:  
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Kim: men det skulle ju vara, kanske vara att man fastnar i tekniken i så fall, att 

man liksom, att man inte kombinerar det som man alltid traditionellt har jobbat 

med i förskolan med tekniken, för jag tycker det är så det blir allra bäst, om man, 

man jobbar på traditionella sätt, men nya också, för att, det eh ger ju nya 

möjligheter 

F2: aa  

Kim: men det skulle väl kunna vara en risk i så fall att man tycker att nu är det så 

roligt med det här nya att då glömmer man bort de här gamla kunskaperna om 

man säger 

 

Kim visar en tendens på att det finns en rädsla att surfplattan ska ta över. Alltså att 

barnen ska finna den nya tekniken roligare än de verktyg de tidigare använt för 

bildskapande. Lee tar upp en liknande rädsla men då när det handlar om att låta 

barnen använda en stylus i sitt bildskapande.  

 

Tankar kring stylus 

Flera pedagoger har inte använt en stylus över huvudtaget, varken själv eller med barnen. 

Som vi tidigare har nämnt har ingen av dem arbetat med stylusen i sin verksamhet. En aspekt 

som flera pedagoger påpekar är att surfplattans styrka ligger i att användaren kan arbeta med 

fingrarna och att då en stylus skulle begränsa. Ett argument en pedagog lyfter för detta 

problem är genom användningen av pennfattningen så blir rörelsemönster större och då känns 

surfplattans skärm för liten. Alex motsäger detta och ser en möjlighet med att barnen kan 

arbeta mer finstilt med en stylus istället för fingrarna. Även Sam tar upp en möjlighet med att 

barnen får träna på penngreppet.  

 

Under diskussionen om att låta barnen använda en stylus tar Lee upp en önskan om att ha fler 

än en surfplatta på förskolan: 

 

Lee: det skulle jag verkligen vilja, vilja testa, åh, åh … helst så att man har ett par 

stycken surfplattor åh … Så att man kan sitta tillsammans åh, åh, och göra de här 

sakerna, det önskar jag, men det, jag hoppas att, att [skratt] de som bestämmer 

också tycker det 
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Vi kan se att Lee vill ha fler surfplattor i förskolan. Vi tolkar uttalandet som att fler surfplattor 

skulle underlätta för dem när de vill sitta fler tillsammans och arbeta med bildskapande.  

 

Gemenskap i bildskapande  

Här under redovisas pedagogernas tankar och erfarenheter om att arbeta med bildskapande 

projekt. Vi kommer att ta upp olika möjligheter och problem kring barns samspel med 

surfplattan. Även hur barnen kan jobba vidare med bilder som på olika sätt behandlas. Samt 

hur surfplattan kan användas för dokumentation och slutligen hur man kan jobba med att utgå 

från barnens intressen i deras bildskapande.  

 

Bildskapande projekt – Att samspela 

Vi har uppmärksammat att några pedagoger tar upp vikten av att barn får möjlighet till att 

samarbeta. Ett sätt att arbeta med surfplattan och bildskapande är inom olika projekt, som 

flera pedagoger pekar på som en möjlighet. Det kan till exemplet vara att arbeta med 

tankekartor som en berättande form: 

 

Lois: jag tänker så här att om man är tillsammans med barn, upptäcker någonting 

man vill jobba med intensivt som man är intresserad, det blir som ett projekt 

kanske ... eh, mm man tar att man har hittat någonting intressant ute i naturen, det 

är ofta så det börjar eller inne och, om du väljer då att jobba med en myra och så 

bestämmer vi oss, tillsammans att de här måste vi lära oss om myror eller det här 

vill jag veta om myror då kan man lägga in en bild i den första bilden på 

tankekartan 

 

Vi ser här att pedagogen och barnen tillsammans kan starta upp ett bildprojekt utifrån barnens 

intressen. Lois förklarar senare i intervjun att genom tankekartor kan flera bildskapande 

aktiviteter skapa ett lärande sammanhang. Pedagogen beskriver olika metoder att använda sig 

utav i arbetet med tankekartan på surfplattan. Detta kan till exempel vara att fota eller att måla 

egna bilder som sedan kan läggas in i tankekartan. Lois tar upp den pedagogiska aspekten av 

att arbeta med tankekartan och menar på att: ”det är både ett sammanhang och ett lärande på 

ett väldigt konkret sätt”. Vi har uppmärksammat att en möjlighet att vidareutveckla detta 
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skulle kunna vara att koppla upp surfplattan mot en projektor som Kim talar om. Kim 

beskriver att detta tycker barnen är roligt och det är ett sätt att få dem att samlas.  

 

Att koppla upp surfplattan till en projektor kan ses som en möjlighet för att kunna visa upp 

och skapa tillsammans. Skärmens storlek har kommit upp under våra intervjuer där speciellt 

en pedagog talar om att skärmens storlek skapar problem i barnens bildskapande. Problemen 

som uppmärksammats handlar om när barn skapar bilder tillsammans på surfplattan:  

 

Kim: när vi jobbar med iPaden så vill vi att barnen ska samarbeta och det är inte 

så där superenkelt egentligen om man ska rita till exempel på iPaden, för den är så 

liten om man ska samarbeta 

 

Vi ser här ett problem om man som pedagog utgår ifrån en tanke att barnen ska få möjlighet 

till att samarbeta i sitt bildskapande. Det här är ett problem då flera barn jobbar tillsammans. 

En möjlighet som Kim diskuterar i sin intervju är att en del bildskapande appar har 

multitouch-funktioner, hon ger exemplet: Doodle Buddy
6
 , där barnen kan jobba tillsammans. 

Kim belyser vidare ett problem när barn skapar bilder tillsammans på surfplattan: 

 

Kim: annars finns det ju fina appar som ritplatta
7
 till exempel är ett jättebra 

program, men där kan bara, där är det ju ingen multitouch-funktion på den, det är 

synd tycker jag.  

 

Problemet Kim lyfter är att vissa appar saknar multitouch-funktioner. Då kan barnen alltså 

inte jobba samtidigt och tillsammans med deras bildskapande.   

 

Att jobba vidare med bilder  

Kim och Lois lyfter flera gånger upp aspekten av ett varierat arbetssätt. Att jobba med 

bildredigering på surfplattan i olika sammanhang är en sådan. Båda beskriver en möjlighet 

med enkelheten hos surfplattan och ger exempel på att barnen enkelt kan göra filmer och 

                                                           
6
 https://itunes.apple.com/se/app/doodle-buddy-for-ipad-paint/id364201083?mt=8 

7
 https://itunes.apple.com/se/app/ritplatta/id358207332?mt=8 
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redigera foton för att skapa en röd tråd. Lois förklarar möjligheten med att kunna göra 

skärmdumpar för att kunna experimentera och redigera det barnen jobbar med: 

 

Lois: man gör sådana bilder av det de håller på med och lägger in i en annan app 

där man kan jobba vidare med den och rita till eller ta bort något och skriva till 

och sen skriva ut bilden 

 

Möjligheten med att enkelt kunna skriva ut bilder tar Alex upp: 

 

Alex: vi tar kort direkt och sen så skickar vi iväg så vi får ut en papperskopia om 

man säger då som barnen själva kan gå och titta på ganska så mycket för deras 

egna dokumentation och så gå tillbaka och titta på vad de har gjort 

 

Flera lärare har som vi redan nämnt en tanke om att bildskapande på surfplattan och 

dokumentation hör ihop. 

 

Dokumentation och att utgå från barns intressen 

Vi har uppfattat att några pedagoger pratar om bland annat dokumentation som bildskapande. 

När de diskuterar möjligheterna med att använda surfplattan för dokumentation så belyser de 

en viktig faktor, nämligen barns delaktighet:  

 
Nike: nu kan ju de vara med och ta korten, de kan vara med och välja bilder, de 

kan vara med när vi skriver om det och … när vi skriver ut det åh, eller skickar 

iväg det eller något, så de blir ju helt klart delaktiga i sin process och kan 

reflektera efteråt, det tycker jag är jättebra  

 

Här ser vi att Nike uppskattar möjligheten att få barnen att bli mer delaktiga i sin egen 

dokumentation. Det kan tolkas som att det blir enklare att arbeta med foton och på så sätt blir 

det enklare att få med barnen i arbetet med dokumentationen. Ett annat resonemang som Kim 

för kring möjligheterna för användningen av surfplattan till dokumentation, är att det går 

fortare att skriva ut foton än om man till exempel använder sig av en kamera. När vi frågar om 

var i förskolans miljö de jobbar med bildskapande på surfplattan så tar Kim och Nike upp att 

det är enkelt att ha surfplattan med sig, så här uttrycker Nike sig om detta:  
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Nike: det är ju flexibelt eftersom vi … gör det barnen tycker … är intresserade av, 

vi lyssnar mycket på det, så det kan ju vara när vi är ute, det kan var i skogen, det 

kan vara när de är ute och leker eller det kan var när vi är inne och har rörelselek 

eller vi plockar fram den när vi, liksom vi har med oss den hela tiden, det är ett 

redskap som liksom hjälper oss hela tiden 

 

Detta medför att det blir ett redskap som kan användas när pedagogen tillsammans med 

barnen snabbt vill fånga upp ett intresse oavsett var de är. Lee nämner ett exempel utifrån en 

situation han har varit med om:  

 
Lee: i somras så var det, då hade vi den väldigt mycket ute, då var de ju galna i 

nyckelpigor ... och då använde vi ju en app där man spelar in och så målar man 

under tiden va, så man, om vi hade hittat några nyckelpigor så, då satt vi och 

pratade om de där nyckelpigorna, och så var de två tjejer, de satt och ritade den 

här nyckelpigan under tiden, så man hör ju ett samtal som, samtidigt som man, 

som dom har skapa, eller bearbetat den här, deras intresse, eller aa de var ju 

väldigt intresserade av den här nyckelpigan och det är ju väldigt spännande att 

höra deras tankar och även lyssna på dem efteråt, reflektera /…/ den är tillgänglig 

i de här situationerna, när det är något som väcker deras intresse, aa det tycker jag 

är bra  

 

Vi uppmärksammar här flera möjligheter som surfplattan bär med sig. Pedagogen trycker på 

att det var ett intresse för nyckelpigorna som snabbt växte och att surfplattan i den stunden 

gav barnen möjligheten att kunna skapa vad de sett och samtidigt dokumentera med hjälp av 

ljudinspelningar. Lee avslutar detta citat med att peka på att det som är bra är att surfplattan är 

tillgänglig i situationer där bildskapande kan uppstå.   
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Resultatdiskussion och slutsats 
Vi ser surfplattan som en medierande artefakt, ett verktyg med inbyggda kunskaper som 

hjälper oss att förstå och hantera världen. Det är utifrån ett sociokulturellt perspektiv och med 

tanken på surfplattan som ett medierande verktyg, som vi har tolkat vårt resultat. Våra 

ämnesområden har under studiens gång sammanflätats. Därför kommer olika ämnen och 

intervjufrågor behandlas över flera delar av diskussionen. Efter diskussionen redogör vi för de 

slutsatser som vi har kommit fram till. Kapitlet avslutas med kritiska reflektioner kring våra 

metodval och förslag på fortsatt forskning.  

 

Begreppet bildskapande på surfplattan 

Vi kan se att begreppet bildskapande på surfplattan definieras olika av de intervjuade 

pedagogerna. Till exempel beskriver Nike utförligt vad det kan innehålla för aktiviteter: 

målning, ritning, filmning och dokumentation genom att använda olika appar. Lee förklarar 

att det handlar om att barnen ska få vara kreativa medan Sam tänker mer på att titta på bilder 

genom att koppla upp den mot en TV. En aspekt till att det kan vara svårt att beskriva är som 

Kim och Alex berättar att vissa appar har inslag av olika ämnesområden. Ett exempel från 

vårt resultat är när Kim talar om appen Doodle Cast som har inslag av bland annat 

ljuddokumentation, animation och måleri. Vi tolkar det som att pedagogerna har svårt att lyfta 

ur begreppet bildskapande och skilja det från andra ämnen eller aktiviteter. Detta kan vara en 

anledning till att det är svårt att definiera begreppet inom denna kontext.  

 

Löfstedt (1999) har gjort en studie som handlar om lärare och deras tankar kring barns 

bildskapande. Även i den kan vi se att det i allmänhet finns skillnader mellan pedagoger och 

deras föreställningar om vad begreppet bildskapande innebär. Löfstedt tar upp tre olika lärares 

förhållningssätt till bildskapande aktiviteter. Den första hon beskriver inriktar sig på hur 

bilden framställs genom olika material och tekniker. Den andra på det mer grafiska och 

bildens innehåll. Den sista pedagogen hon tar upp arbetar mer med barnens känslor och 

sinnesintryck av bildskapandet.  Vi har utifrån våra intervjuer upptäckt att det finns olika idéer 

om vad bildskapande på surfplattan kan vara och vilka bildskapande aktiviteter som 

surfplattan inbjuder till. Löfstedt har sett en spridning i hur pedagoger arbetar med ett 
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traditionellt bildskapande. Detta kan vi även se tendenser av utifrån vår studie där surfplattans 

bildskapande behandlas. En av Löfstedts (1999) slutsatser är att barnen får olika möjligheter 

att utveckla och lära sig arbeta med bildskapande genom pedagogernas skilda förhållningssätt. 

Detta är något som skulle kunna kopplas till vår studie där pedagogernas tankar kring 

begreppet ser så olika ut.  

 

En anledning till att pedagoger arbetar på olika sätt med bildskapande på surfplattan skulle 

kunna vara för att de möjligtvis har olika erfarenheter av teknik såsom surfplattan. Som 

Forsling (2009) tar upp så gäller det att titta på lärande på ett nytt sätt då ny teknik införs i 

förskolan. Hon förklarar att det troligtvis är lärarna som får möta de största utmaningarna och 

att det är viktigt att lärarna utvecklar en digital kompetens för att skapa ett meningsfullt 

lärande. Utifrån vår studie kan vi se att bildskapande på surfplattan blir ett utvidgat sätt att se 

på begreppet. Om vi tolkar detta utifrån begreppet affordance skulle det gå att anföra, att 

surfplattan inbjuder till olika aktiviteter beroende på vilka erfarenheter och digital kompetens 

pedagogerna har. 

 

Surfplattan som komplement 

Framförallt två av de intervjuade pedagogerna tog upp vikten av att använda surfplattan som 

ett komplement i bildskapandet. Lena Gällhagen och Elisabet Wahlström (2011) har skrivit en 

praktisk handbok där förskollärare kan hämta tips till surfplattans olika arbetsområden. De 

talar om surfplattan och hur viktigt det är att det ses som ett komplement och inte någon 

ersättare. De möjligheter som kommer upp i vårt resultat när pedagogerna diskuterar är främst 

att barnen får jämföra, experimentera och utforska olika uttryckssätt. Lee beskriver att barnen 

också får chans att använda sig av och att utforska material som förskolan inte har tillgång till 

annars. Flera av pedagogerna uttrycker sig så att barnen ofta testar att göra liknande saker på 

surfplattan som med mer traditionella verktyg. Barnen testar ofta först att skapa något på 

surfplattan och sedan sätter de sig och jämför med hur det ser ut om de skapar på papper. Våra 

intervjuer säger oss också att barnen kan göra processen omvänt. Detta resultat kan kopplas 

till exemplet om helikoptern ur Lundholm, Ehm och Olssons (2011) uppsats. I exemplet är det 

en pojke som först skapar med en helikopter som motiv på surfplattan och sedan målar han 
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även helikoptern på papper. I Lpfö 98/2010 kan vi läsa att barns lärande och utveckling 

främjas om de får möjlighet att kommunicera och skapa genom olika uttrycksformer. Vi kan 

med hjälp av surfplattan som ett komplement se att det skapas nya möjligheter för barn i 

förskolan att uttrycka sig på. Detta kan vi motivera med ett uttalande från Lindström (2012) 

där han menar på att programvaror för olika ändamål ”är redskap som förändrar villkoren för 

att uttrycka sig” (Lindström 2012, s 26). 

 

I vårt resultat har vi uppmärksammat att villkoren kan förändras för både de barn med svagare 

självförtroende och de med starkare för sitt bildskapande när de skapar med hjälp av tekniska 

verktyg. Lee tar upp en spännande aspekt när det diskuteras om de med starkare 

självförtroende. Pedagogen uttrycker sig som att de inte ser materialet i bildskapandet på 

surfplattan som det ”riktiga”. Linderoth (2002) beskriver att datorn möjliggör en dimension i 

bildskapandet som inte andra verktyg klarar av. Han förklarar att tekniken möjliggör att 

barnen kan pröva olika färgsättningar när de skapar digitala bilder. Denna dimension utgörs 

utav enkelheten i att pröva olika färger men också att lika lätt ångra dem. Författaren tar upp 

ett exempel med en flicka som prövar olika bruna nyanser för att färglägga hennes bild. 

Barnet testar ett tiotal olika nyanser innan hon bestämmer sig. Exemplet visar på att barnet 

kan reflektera och medvetet välja färgsättning till sin bild. Linderoth jämför här med att arbeta 

med traditionella verktyg som till exempel vattenfärg där färgsättningen blir mer 

slumpmässig. Utifrån Linderoths forskning tyder vårt resultat på att barn vågar experimentera 

mer när de arbetar med bildskapande på surfplattan. Då behöver de inte vara rädda för att 

slösa på material eller förstöra sin bild.  

 

En pojke och hans strategi 

I läroplanen för förskolan står det att ”[a]lla barn ska få erfara den tillfredställelse det ger att 

göra framsteg [och] övervinna svårigheter” (Lpfö 98/2010, s 5).  Ett exempel från vårt resultat 

är där en pedagog har uppmärksammat att en pojke med dåligt självförtroende/självkänsla har 

vågat börja skapa genom surfplattan. Detta har lett till att pojken har börjat våga skapa bilder 

med mer traditionella verktyg. Möjligheten som pedagogen påpekar är att pojken kan sudda 

och lätt göra om vilket gör att han kan känna att han lyckas. Änggård (2005) beskriver att barn 

använder olika metoder för att skapa bilder som de finner tilltalande. Hon påpekar också att 
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barnen vill uppnå en kompetens att skapa fina, vuxna bilder. En av de olika strategierna som 

Änggård tar upp är att de tränar på att rita samma motiv många gånger. Andra metoder är att 

barnen kopierar de teckningar som gjorts av skickligare barn och de använder sig av olika 

sorters mallar. Utifrån vårt exempel tolkar vi att den pojken har hittat en strategi som får 

honom att känna att han kan skapa tilltalande bilder. Strategin han använder är då att måla i en 

app som gör det lätt för honom att rätta till misstag.  

 

Vi har här uppmärksammat att pedagogen, Lee har hjälpt pojken att hitta ett verktyg som 

stärker hans självförtroende för sitt bildskapande. Klerfelt (2012) beskiver att undersökningen 

som är gjord av STEPS visar att IT är viktigt för barns individuella lärande. Hon förklarar 

vidare i studien att det finns fördelar med ett IT-baserat lärande för både de barn som har det 

lätt i skolan men också för de som har svårigheter. Vi ser i vår studie att både barn med ett 

starkt och de med ett svagare självförtroende för sitt bildskapande kan ha nytta av den nya 

tekniken. Denna tolkning går att styrka genom de studieresultat som Klerfelt (2012) skildrar i 

studien STEPS. Vi kan utifrån exemplet med pojken tänka oss ett problem som skulle kunna 

uppstå. Detta att om pojken fastnar i att använda strategin av att sudda och göra om så kan det 

hända att han inte lyckas gå vidare och färdigställa sina bilder.  

 

Det nya blir för roligt 

Vi har i vår studie märkt att det finns en rädsla hos pedagoger att surfplattan ska ta över det 

mer traditionella bildskapandet. Kim beskriver att skapandet på surfplattan kan hos barnen ses 

som roligare. Utifrån pedagogens beskrivning tolkar vi att detta inte har hänt men att det finns 

en oro för att det skulle kunna inträffa. Vi frågar oss då vad det är pedagogerna egentligen är 

rädda för? Lindström (2012) förklarar att sättet vi lär oss på och våra kunskaper förändras i 

och med att nya teknologier utvecklas. En jämförelse han tar upp är att papper och penna är 

helt självklara och accepterade verktyg för att lösa problem. Digitala verktyg är dock 

fortfarande inte accepterade i skolan på samma sätt. Vi kan inte veta varför denna rädsla 

uppstår men en tolkning som vi gör är att människan fortfarande är rädd för att den digitala 

tekniken ska ta över. Denna tolkning gör vi utifrån Lindström som beskriver att digitala 

teknologier avlastar människans intellektuella arbete och där han frågar sig: ”vad som utgör 

gränsen mellan det intellektuella arbetet vi utför själva och det som verktyget gör” (Lindström 
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2012, s 26). Resultatet vi har fått fram antyder på att pedagogerna är rädda för att barnen inte 

ska behöva tänka själva. När det handlar om bildskapande kan vi tänka oss att rädslan handlar 

om att tekniken serverar barnen för mycket.     

 

Många av pedagogerna har inte tänkt på att låta barnen arbeta med en stylus i bildskapandet. 

De beskriver att styrkan hos surfplattan är att den går att styra med fingrarna. Vi kan koppla 

detta till Normans begrepp affordance. Resultatet antyder på att surfplattans design inbjuder 

till att arbeta med fingrarna istället för en stylus.  

 

Gemenskap i bildskapande 

I Lpfö (98/2010) kan vi läsa att arbeta tematisk främjar barns sammanhängande och 

mångsidiga lärande.  En pedagog tar upp en möjlighet som är att jobba med surfplattan utifrån 

barns intressen. Lois lyfter fram ett exempel som handlar om arbetet med tankekartor där flera 

bildskapande metoder tillsammans kan skapa ett gemensamt innehåll. Pedagogen förklarar 

också att för barnen blir det genom skapandet av tankekartor på surfplattan ett konkret 

sammanhang och lärande. Genom att göra detta skapas ett bildprojekt där barnen får 

möjlighet att sammanfläta olika aktiviteter genom ett och samma verktyg. I en intervju med 

en förskollärare tar Gertrud Svensén (2012) upp att förskolläraren menar på att det är lättare 

för barnen att använda olika tekniker på surfplattan. Det eftersom nu kan ett verktyg användas 

istället för flera så som kamera, videokamera och dator. Vi ser i vårt resultat flera pedagoger 

som också tar upp denna möjlighet. Vi tolkar detta som att det på surfplattan kan vara enklare 

att arbeta med bildprojekt eftersom många funktioner och mycket material finns tillgängligt. 

Det är dock viktigt som Linderoth (2002) beskriver att barnen har goda kunskaper om 

verktyget i fråga. Vi kopplar detta till vikten av att barnens utveckling av en digital 

kompetens. Linderoth förklarar att det är viktigt för barnen ska klara av att själva eller 

tillsammans med pedagoger initiera realistiska projekt. Alltså att skapa projekt som de 

faktiskt kan genomföra utifrån en medvetenhet om de möjligheter och begränsningar som 

verktyget har. Vi har uppmärksammat att flera pedagoger tar upp möjligheten med att enklare 

kunna arbeta varierat. Med detta menas till exempel att arbeta i projekt eller tematiskt men 

också att arbeta vidare genom olika appar. En möjlighet som Lois och Kim tar upp är att 
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enkelt kunna redigera bilder. Att arbeta med bildredigering av olika slag kan vara ett sätt för 

att jobba vidare med bilder, för att skapa sammanhang och en röd tråd i en aktivitet.  

 

Liten skärm skapar problem 

Många av de möjligheter och problem som pedagogerna tar upp antyder att de i sin 

verksamhet utgår från ett sociokulturellt perspektiv. Vi ser att pedagogerna har en vilja att 

barnen ska få möjlighet till att samarbeta kring sitt bildskapande. Det är också i relation till 

den tanken som vi har uppmärksammat det största problemet. Surfplattans skärm skapar 

problem för barns samarbetsförmåga när de ritar och målar. Kim förklarar att det kan vara 

svårt att rita tillsammans då skärmen är så pass liten. I en studie som Änggård (2005) har gjort 

framkommer det att bildskapande aktiviteter ses av barn som främst en social aktivitet. Detta 

är en slutsats som Änggård drar utifrån 32 av 35 observationer där det framkommer att barnen 

sitter tillsammans när de skapar bilder. I över hälften av dessa fall är det minst tre barn som 

deltar i bildskapandet. Det är tydligt att skärmens storlek skapar problem då vi kan se att barn 

helst samarbetar kring sitt bildskapande. Vi kan koppla detta ytterligare till den önskan Lee tar 

upp om att förskolan borde ha fler än en surfplatta. Kring en surfplatta kan det finnas 

svårigheter med att samarbeta i bildskapandet.  

 

Som vi tidigare nämnt har de intervjuade pedagogerna redogjort för att surfplattan bör 

användas som ett komplement till andra verktyg för bildskapande. Problemet som tas upp här 

tolkar vi som ett tydligt exempel på att äldre verktyg inte ska bytas ut. Vi ser att surfplattan 

har begränsningar som andra verktyg inte har, till exempel för samarbete. Ytterligare ett 

problem som kommer fram är att vissa ritappar inte har någon multitouch-funktion. Detta 

innebär alltså att barnen inte kan trycka på skärmen samtidigt. Det är viktigt att pedagogerna 

skapar sig en överblick över de appar som finns så att de kan tillsammans med barnen välja 

appar som är lämpliga för förskolan. Här återkommer vi till hur viktigt det är att lärarna 

utvecklar en digital kompetens. En möjlighet för att få många barn att kunna samspela runt 

surfplattan trots skärmens storlek beskriver Kim, nämligen att koppla upp den mot en 

projektor. Även Gällhagen och Wahlström (2011) tar upp att en projektor kan användas för att 

tillsammans till exempel kunna titta på fotografier från utflykter.  
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Vi ser att surfplattans skärm skapar problem. Men detta gör det inte omöjligt för barnen att 

samarbeta. Det kräver dock som att pedagogen tänker ut andra sätt som barnen kan samarbeta 

på. Utifrån en föreläsning av Tobias Gyllensvärd (2011) där han visar hur barnen arbetat med 

animationer kan vi se att det finns andra sätt att samarbeta på surfplattan än att alla deltagare 

trycker på skärmen samtidigt. När han visar hur en animation kan skapas ser vi att barnen kan 

ha olika roller i den skapande processen. Till exempel kan något barn ansvara för att ta korten, 

medan ett annat flyttar på objekten.   

 

Barns delaktighet och surfplattans tillgänglighet 

Som vi kommit fram till i resultatet har några pedagoger kopplat ihop bildskapande på 

surfplattan med dokumentation. Nike tar upp barns delaktighet som en viktig faktor i 

dokumentationen. Detta antyder på att Nike arbetar med pedagogisk dokumentation. 

Pedagogen menar att genom surfplattan uppstår en möjlighet där barnen kan få vara delaktiga 

i sin egen dokumentation. Klerfelt (2012) beskriver att det i STEPS-studien har framkommit 

att IT påverkar barns engagemang, motivation och deltagande på ett positivt sätt. I Lpfö 

(98/2012) står det att barnen ska vara med och ges utrymme till att utvärdera dokumentation. 

Åberg och Lenz Taguchi (2005) beskriver vad begreppet pedagogisk dokumentation innebär. 

För att dokumentationen ska bli pedagogisk så måste det diskuteras och reflekteras över. Vi 

ser att en möjlighet som lyfts fram i intervjuerna är att med surfplattan kan barnen på ett 

enkelt sätt vara med i dokumentationen och till exempel ta kort och välja vilka bilder som ska 

vara med. Det kan vara lättare för barnen att komma ihåg och reflektera över det de har gjort 

då de själva är delaktiga i dokumentationsprocessen. Lee tar upp ett exempel där några barn 

blir intresserade av nyckelpigor. De målar på surfplattan samtidigt som målningsprocessen 

och deras röster spelas in, dokumenteras. Här skulle surfplattan kunna ses som ett EMS, ett 

externt minnessystem som Säljö (2005) beskriver. Utifrån den tanken så kan vi förstå 

möjligheten som Lee beskriver ytterligare. Pedagogen skulle omöjligen minnas allt som 

barnen diskuterar eller hur processen såg ut. Skulle pedagogen välja att anteckna skulle 

säkerligen en hel del försvinna. 

 

Nike beskiver att de försöker lyssna efter vad barnen är intresserade av. Då surfplattan kan 

finnas tillgänglig i många situationer och i olika miljöer beskrivs en möjlighet med att kunna 
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fånga upp barnens intressen. Löfstedt (1999) tar upp ett exempel där barnen väljer de material 

som finns närmast tillgängliga för att måla. Även om materialet, verktygen inte passar ihop 

såsom vaxkritor och glatta papper väljer barnen dessa. Om barn ska få möjlighet att använda 

surfplattan som ett bildskapande verktyg måste den också finnas synlig, tillgänglig. Änggård 

(2005) beskriver att barn arbetar nästan alltid med bildskapande vid ett bord och de miljöer 

där detta sker är oftast fördefinierade. Änggård (2005) skriver också att materialet på hennes 

studerade förskolor finns på hyllor för barnen själva att ta ned. Vi ser här en tendens till att 

bildskapandet på surfplattan sker i en miljö som inte är fördefinierad. Medan det traditionella 

sker mer eller mindre på specifika platser i förskolans miljö. 

 

Lee förklarar att surfplattan är tillgänglig i de situationer där ett barns intresse väcks. 

Exemplet med nyckelpigan visar oss att barnens intresse snabbt kunde fångas upp med hjälp 

av surfplattan. Förskolans läroplan skriver att ”[verksamheten] ska utgå ifrån barnens 

erfarenheter, intressen, behov och åsikter” (Lpfö 98/2010, s 9). Eftersom att surfplattan är lätt 

att ha med sig kan vi se att den skapar en möjlighet att barnen kan få arbeta med bildskapande 

i den stund där intresset väcks. Detta oavsett var de befinner sig.  

 

Slutsatser 

När det handlar om att jobba på surfplattan med specifika ämnen såsom bildskapande så är det 

svårt att urskilja detta ämne från andra. Det kanske på surfplattan är svårt att arbeta med ett 

enskilt ämne åt gången. När vi började med vår studie tänkte vi att vi skulle ta reda på hur 

pedagoger tänker om när barn skapar bilder på surfplattan. Vi tänkte på ett mer traditionellt 

sätt att måla och rita med färg och form men vi upptäckte att bildskapande på surfplattan i 

förskolan kan vara så mycket mer. Resultatet visar på att pedagogerna har olika tankar om vad 

bildskapande på surfplattan kan vara. Vissa beskriver att bildskapandet kan innehålla flera 

olika saker så som till exempel rita, måla, dokumentera, använda sig av bilder och filma i 

olika appar. Några pedagoger har en smalare bild och tänker på särskilda appar som innehåller 

olika bildskapande inslag. Andra tänker till exempel på att fota och titta på bilder. Vi har sett 

att när bildskapande diskuteras i relation till surfplattan så utvidgas begreppet. Med ny teknik 

har vi upptäckt att begreppet bildskapande håller på att förändras. Det går lättare att förstå 
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pedagogernas olika tankar om bildskapande på surfplattan utifrån begreppet affordance. Vi 

ser att surfplattan kan inbjuda till olika användningsområden utifrån vem det är som möter 

verktyget.  

 

En aspekt som kommit fram är att barnen med surfplattan får möjlighet till att utforska, 

experimentera och jämföra olika uttryckssätt. Det framkommer även att de kan experimentera 

med material som förskolan annars inte har tillgång. Vi kan se tendenser till att både barn som 

har starkt och svagt självförtroende genom surfplattan ges möjlighet till att utveckla sitt 

bildspråk. I och med att det är lättare att ändra misstag och att materialet inte är det riktiga så 

tyder det på att barnen vågar experimentera mer på surfplattan än i ett mer traditionellt 

bildskapande. Att barn inte uppfattar materialet på surfplattan som det riktiga är ett nytt 

område där vi endast skrapat på ytan. Detta är ännu inte tillämpbar kunskap men vi anser att 

det skapats en grund för ett nytt forskningsområde. En möjlighet som har tagits upp är att det 

visat sig vara enkelt att jobba med ett varierat arbetssätt. Med det menas att man kan jobba 

med olika bildprojekt och utifrån olika teman. Orsaken till att det är enkelt, är för att 

surfplattan har många bilskapande verktyg inbyggda i sig där det finns tillgång till olika 

material.  

 

Vi har uppmärksammat att vissa pedagoger har en rädsla för att surfplattans bildskapande ska 

ta över det mer traditionella bildskapandet. Detta på grund av att barnen skulle tycka att den 

nya tekniken är roligare. Vi kan se att pedagogerna utgår från ett sociokulturellt perspektiv där 

de ofta trycker på vikten av att barn får möjlighet till att samarbeta. Detta görs dels när de 

diskuterar surfplattans möjligheter för barns bildskapande men det blir kanske ännu tydligare 

då de lyfter olika problem. Ett av de största problemen som vi har uppmärksammat är att 

barns samarbete kring bildskapandet försvåras då surfplattans skärm ses som för liten. 

Kunskapen om detta problem är något som vi inte har hittat hos andra forskare. Vi anser 

vidare att den kunskapen är viktig för förskollärare att ha med sig när dessa planerar 

bildskapande aktiviteter. Surfplattan kan kopplas upp mot en projektor för att få fler barn att 

kunna samarbeta kring den. Ett annat problem som kan göra det svårt för barn att rita och 

måla tillsammans på surfplattan är att vissa appar inte har multitouch-funktion. Vi har här 
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uppmärksammat hur viktigt det är att pedagogerna har en god digital kompetens för att kunna 

navigera genom alla de appar som finns.  

 

För barnen kan surfplattan möjliggöra delaktighet i deras egen dokumentation. Detta tyder på 

att det är enklare för barnen att reflektera över sitt lärande men också för läraren att arbeta 

med pedagogisk dokumentation. En stor möjlighet som framkommit är att barnens intressen 

kan fångas upp i den stund de väcks. Detta eftersom surfplattan kan vara tillgänglig i stort sett 

i alla situationer där bildskapande aktiviteter kan initieras. Flera pedagoger tar upp vikten av 

att se surfplattan som ett komplement i barns bilskapande. De möjligheter som vi har kommit 

fram till säger oss att surfplattan skapar nya möjligheter för barn att uttrycka sig på. Dock 

pekar de problem som vi har uppmärksammat på att surfplattan måste ses som ett 

komplement till de traditionella verktygen för barns bildskapande. Det vi ser här kan kopplas 

till vad Madeleine Klebergs (2006) beskriver som mediers identitetskris. Kleberg förklarar att 

nya medier alltid hamnar i en identitetskris då det är osäkert hur det nya verktyget kommer att 

förhålla sig till de äldre.  

 

Vi har således sett att begreppet bildskapande på surfplattan kan inbjuda till flera olika sorters 

skapande aktiviteter. Utifrån detta kan vi anta att förskolor i Sverige arbetar med surfplattan 

och bildskapande på olika sätt, kanske till och med olika mellan avdelningar på samma 

förskola. Vi har också uppmärksammat att bildskapande på surfplattan skapar flera nya 

möjligheter och även att barn med skilda typer av relationer till sitt bildskapande utnyttjar 

dessa möjligheter på olika sätt. Det kan också uppfattas så att de problem som har lyfts fram 

blir problem om pedagogen och barnen har en tanke om att bildskapande ska vara socialt och 

i gemenskap med andra.   

 

Sammanfattningsvis vill vi förtydliga att dessa resultat tyder på att pedagoger och barn 

uppfattar och använder surfplattan som ett bildskapande verktyg på olika sätt. Vi vill också 

påstå att samtalet mellan pedagoger och barn är en förutsättning för att det nya verktyget ska 

kunna användas på bästa möjliga sätt. Dels för att sprida vetskap om de möjligheter som 

surfplattan skapar men också hur vi kan arbeta kring de problem den för med sig. Säljö (2000) 

beskriver i slutet av sin bok Lärande i praktiken att den med mer kunskap och den med 
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mindre aldrig får sluta samtala. Vidare skriver författaren att det är i interaktion mellan 

människor som deras färdigheter och kunskaper får liv. Till sist poängterar Säljö att 

"[m]öjligtvis är det den enda tes som håller oavsett vilket redskap människan utvecklar (Säljö 

2000, s 250).  Avslutningsvis vill vi påpeka att inget verktyg passar alla människor eller alla 

aktiviteter. Men fler verktyg borde rimligtvis ge oss större möjlighet att hitta det som passar 

var och en. 

 

Metoddiskussion – kritiska aspekter 

Som vi nämnt blev inte vår metod som vi tänkt från början. Eftersom att våra tankar på 

bildskapande till en början förde oss in på måleri/att rita så hade våra observationer varit mer 

riktade mot detta. Det skulle kunna ha skapat ett annorlunda resultat. En möjlighet med 

observationer hade varit att vi själva kunde sett möjligheter och problem vilket också var vår 

tanke från början. 

 

Vi försökte i vår studie att hitta pedagoger med erfarenhet av att arbeta med surfplattan. De 

hade olika mycket erfarenhet av bildskapande på surfplattan. I efterhand känner vi att vårt 

urval av pedagoger kunde ha haft ännu mer erfarenhet av specifikt bildskapande på 

surfplattan. Om vi från början bestämt oss för att enbart göra intervjuer hade vi haft tid till att 

söka upp pedagoger med mer erfarenhet av surfplattan. Vi hade också kunnat använda en 

annan urvalsmetod istället för snöbollseffekten. Då hade till exempel pedagogers kön eller 

ålder kunna tolkas och diskuteras i relation till de möjligheter och problem som framkommit.  

 

Vi kan se att våra telefonintervjuer gav oss djupgående tankar från pedagogens perspektiv 

kring barns bildskapande på surfplattan. Telefonintervjuer har varit kritiserade men enligt 

Denscombe (2009) så har trovärdigheten för att samla in data genom telefonintervjuer blivit 

mer och mer accepterade. Det är i dagens läge när det gäller forskning mer tillåtet och även 

mer trovärdigt att använda sig av telefonintervjuer än vad det var förr i tiden. Han menar 

vidare att människor är lika ärliga under en intervju via telefon som när man intervjuar ansikte 

mot ansikte. Denscombe (2009) tar vidare upp att en intervjufärdighet kan anses vara att titta 

på icke-verbal kommunikation. Om vi intervjuat pedagogerna på deras arbetsplatser hade vi 
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fått möjlighet till att tolka deras kroppsspråk och ansiktsuttryck. Detta kunde ha förenklat 

förståelsen för oss av deras intervjusvar. Vi anser att genom telefonintervjuer kunde vi lägga 

fokus på att verkligen lyssna på vad respondenterna sa och ställa viktiga följdfrågor.  

 

Vi menar på att den analysmodell vi använt oss av var relevant och ett bra val. Vi fick en 

tydlig överblick av våra intervjuer. Detta gjorde det enkelt att se vad som var viktigt för vårt 

resultat samt att skapa kategorier i arbetet. Fejes och Thornberg (2009) beskriver att 

analysmodellen är bra när flera forskare arbetar ihop. Detta eftersom man kan analysera och 

samtala om relevanta kategorier tillsammans. Vi anser att detta har varit bra i vårt arbete då vi 

tillsammans har skapat vårt resultat. I och med detta går det att mena på att validiteten blir 

starkare skriver Fejes och Thornberg.  

 

Det går inte att säga vilken metod som skulle ha varit mest lämplig eftersom resultatet troligen 

skulle ha skiljt sig markant. Visst hade det varit spännande att göra observationer men vi blev 

ändå positivt överraskade av våra intervjuer. Det eftersom vi fick en bred och djup bild av vad 

bildskapande på surfplattan kan innebära och vilka möjligheter och problem erfarna 

pedagoger har upplevt.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

   40 

 

Förslag på vidare forskning  

I vår studie hade ingen av pedagogerna arbetat med en stylus tillsammans med barnen. Det 

skulle vara intressant att införa verktyget stylus på några förskolor. Då kunde barnen få arbeta 

både med fingrar och med en stylus i sitt bildskapande och sedan kunde dessa metoder 

jämföras. Vi har uppmärksammat att vissa barn kan få bättre självförtroende för sitt 

bildskapande genom att arbeta på surfplattan. Detta eftersom att det är enkelt att göra om och 

rätta till misstag. Detta är ett ämnesområde som både känns viktigt och intressant för vidare 

forskning. Det har även kommit fram att barnen kanske inte ser materialet på surfplattan som 

det ”riktiga”. Vilket tyder på att de vågar experimentera mer. Här skulle det gå att forska 

vidare på vilken skillnad barn ser på fysiska och digitala material. Att göra barnintervjuer vore 

i en sådan fråga aktuella. Vi har förstått att det finns en rädsla för att ny teknik ska ta över 

äldre verktyg. Till exempel att bildskapande på surfplattan blir för roligt och då vill inte 

barnen längre måla med mer traditionella verktyg. Ett forskningsområde som då blir aktuellt 

är vad denna rädsla egentligen bygger på?  
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Bilaga 1 

 
Intervjuguide 

Område 1 – Lärarens bakgrund 

Hur gammal är du? 

Vad har du för utbildning? 

Hur ser din yrkeserfarenhet ut? Hur länge har du arbetat med surfplattan i din verksamhet? 

Område 2 – Bildskapande på surfplattan 

Vad tänker du att bildskapande på surfplattan kan vara? 

Vilka möjligheter och problem ser du med att använda surfplattan i förskolan för barns 

bildskapande? 

Kan du se någon skillnad på barnens självförtroende för sitt bildskapande om du jämför att 

jobba på surfplattan med att jobba traditionellt? 

Vilka möjligheter och problem har du sett/skulle du kunna tänka dig uppstå med att barnen får 

använda en penna/stylus på surfplattan i sitt bildskapande? 

Var i förskolans miljö sker bildskapandet med surfplattan? Varför? 

 

 

 


