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SAMMANFATTNING 

Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om hur pedagoger förhåller sig till och 

upplever användandet av pekplattor i förskoleverksamheten för ett- till treåringar, samt bättre 

förstå om och i sådana fall på vilka sätt pekplattor kan möjliggöra ett lärande för dessa barn. 

Studien är en kvalitativ undersökning som bygger på individuella intervjuer med sex 

pedagoger från två olika förskolor där de har tillgång till pekplattor i verksamheten. Resultatet 

av studien visar att pekplattor kan vara bra verktyg att använda i förskoleverksamheten för 

både pedagoger och barn. För pedagogerna utgör pekplattorna ett lätthanterligt 

dokumentationsverktyg eftersom de har flera funktioner och är lätt att ta med på olika 

aktiviteter. Studien visar att pekplattorna kan användas för att främja ett lärande hos de yngre 

barnen. Pedagogerna framhåller att barnen i förskolan tränar sig att samarbeta genom att 

använda sig av pekplattor som verktyg vilket också står i överensstämmelse med tidigare 

forskning. Studien visar även att barnen tillägnar sig flera läranden när de använder sig av 

pekplattor, exempelvis språket, matematik och teknik. En förutsättning för att barnen ska 

tillägna sig ett lärande finner vi är att det bör erbjudas bra applikationer och att pedagogerna 

behöver vara närvarande och utmana barnen. Trots att pekplattorna verkar vara bra att 

använda i förskoleverksamheten får de inte ta tid från andra aktiviteter, därför anser vi att 

pedagogerna bör styra tiden barnen får använda pekplattorna. Studien visar även att 

pedagogerna anser att de behöver få mer kunskap i att använda pekplattor så att de kan 

användas som pedagogiska verktyg för barnens lärande. 

 

Nyckelord: pekplatta, iPad, applikation, förskoleverksamhet, lärande, pedagogik. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

FÖRORD 

Vi vill tacka de pedagoger som har ställt upp i vår studie och som genom att dela med sig av 

sina erfarenheter och kunskaper gjort det möjligt för oss att kunna genomföra vårt arbete. 

 

Vi vill även tacka vår handledare Niclas Ekberg, som har varit ett stöd och som genom 

konstruktiv kritik handlett oss under arbetets gång. 
 

Slutligen vill vi också rikta ett stort tack till våra familjer och kollegor som har stöttat oss 

igenom den här studien och även till oss själva för ett fantastiskt samarbete och för det stöd vi 

har gett till varandra. 

 

 

Agneta Bjurström 

Gabriella Holmgren 
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INLEDNING 
Många förskolor har idag tillgång till pekplattor vilka är ett relativt nytt lärandeverktyg för 

barnen men också för pedagogerna. I och med att pekplattor alltmer börjar användas i 

förskolorna har det ökat möjligheten för de yngsta barnen att använda sig av den tekniken. På 

pekplattor drar man och pekar på skärmen vilket gör dem lättare att använda än vanliga 

datorer för de yngsta barnen. 

Vi arbetar på två olika förskolor och har många års yrkeserfarenhet. På de förskolor vi arbetar 

har vi inte använt oss av pekplattor i verksamheten med de yngsta barnen. Därför är vi 

intresserade av att studera vad andra pedagoger har för erfarenheter och hur de använder sig 

av pekplattor. Vi vill även undersöka om pedagogerna anser att användandet av pekplattor 

kan möjliggöra ett lärande för de yngsta barnen. Under vår verksamhetsförlagda utbildning 

fick vi se när barnen använde sig av pekplattor och blev då intresserade av att närmare 

undersöka pedagogernas erfarenheter av att använda pekplattor i förskoleverksamheten. 

I Skolverkets (2010) Läroplan för förskolan Lpfö 98, reviderad 2010 står det att vi ska ge 

barnen förutsättningar till ett livslångt lärande. Förskolan ska ge barnen möjlighet och 

kunskap att följa med i utvecklingen av ny teknik. För att vi ska kunna arbeta efter 

läroplanens mål och riktlinjer måste vi ha tillgång till och kunna erbjuda barnen dagens 

teknik.   

 

Under arbetets gång har vi båda bearbetat litteraturen, diskuterat och tolkat det vi har läst 

sedan har vi tillsammans skrivit arbetet. Vi har tagit ett lika stort ansvar för alla delar i detta 

arbete. 
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SYFTE 
Syftet är att bidra med kunskap om hur pedagoger förhåller sig till och upplever användandet 

av pekplattor i förskoleverksamheten för ett- till treåringar samt bättre förstå om och i sådana 

fall på vilka sätt pekplattor kan möjliggöra ett lärande för dessa barn. 

 

Frågeställningar 
Hur använder sig pedagogerna av pekplattor i förskoleverksamheten? 

Vilka erfarenheter har pedagogerna av att använda pekplattor i förskoleverksamheten? 

Hur kan pekplattor användas i förskoleverksamheten för att främja de små barnens lärande? 

 

 

 

 

 

 

 

BEGREPPSFÖRKLARINGAR 
IKT - står för informations- och kommunikationsteknik. Förr innehöll IKT-undervisningen 

mest programmering och ordbehandling. Nu innefattar undervisningen även internetsurfning, 

informationssökning och e-post (Alexandersson, Linderoth och Lindö 2001). 

Pekplatta/surfplatta - en pekdator med avancerade funktioner som även kan kopplas upp mot 

internet (www.ne.se). 

iPad/padda - en pekplatta/surfplatta från varumärket Apple som lanserades 2010. I Sverige 

kallas den ofta för Padda (www.ne.se). 

Applikation – Förkortas oftast app och är ett tillämpningsprogram som kan laddas ner på 

pekplattor och smartphones. Applikationerna finns i alla möjliga kategorier (www.ne.se). 

Toddlare - kommer från engelskans toddler och avser barn från ett år och upp till tre års ålder. 

Betydelsen av toddler kommer från barnens typiska kroppsrörelser utifrån den åldern samt hur 

de samspelar med varandra genom att använda sig av kroppen (Løkken 2008). 

Digitala verktyg - Digitala lärande redskap som exempelvis surf/pekplatta, dator, tv, telefon. 
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PERSPEKTIV PÅ DIGITAL TEKNIK OCH LÄRANDE 
I dagens samhälle utvecklas ständigt ny teknik. Tekniska Museet i Stockholm beskriver 

datorns utveckling i Sverige från 1950-talet. Från början var den en stor och otymplig maskin 

som bara företag och myndigheter använde sig av. Efter hand minskade datorerna i storlek 

och priserna sjönk, detta gjorde att privatpersoner kunde börja köpa dem och det blev vanligt 

med datorer i hemmen. På senare år har lagringen av data förbättrats och det har gjort att 

datorerna kan användas till fler användningsområden. Under de senaste 10 åren har datorerna 

utvecklats från att vara stora och otympliga till att bli lättare och platta. År 2010 kommer iPad 

eller pekplattan som kan liknas vid en pekdator, den är liten och fungerar genom att man bara 

pekar på skärmen (Datorns historia, u.å). 

Utvecklingen har inte bara bestått i framtagandet av mindre, snabbare och billigare apparater, 

utan har i stor utsträckning också kretsat kring nya kommunikationssystem och strukturer. 

Appelberg och Eriksson (1999) påtalar att det var militärens behov av ett nätverk som skulle 

tåla hårda påfrestningar som ledde till att Internet började utvecklas under 1960-talet. Det 

skulle vara ett utvecklat nätverk mellan flera datorer som skulle göra det möjligt att ta sig 

fram i nätverket även om vissa delar av det förstördes. Så småningom började universitet och 

högskolor över hela världen att kommunicera med varandra via Internet. Under 1990-talet 

blev det möjligt för alla som hade telenät att använda sig av Internet. Ny teknik har ofta 

tillkommit som leksaker eller marknadsnöjen. Det har ofta varit den roande funktionen i den 

nya tekniken som varit en drivkraft för utvecklingen och det är lusten att leka med spel som 

för många har varit den första kontakten med en dator (Appelberg & Eriksson, 1999). 

Det vanligaste sättet att koppla upp sig mot Internet fram till slutet av 1990-talet var att 

använda modem som ringde till en server via telefonnätet. Med tiden kom de flesta att övergå 

till fasta förbindelser, vanligen ADSL som även den går via telefonnätet, men har en större 

bandbredd. I början av 2000-talet kom mobiltelefoner som med hjälp av GSM-tekniken kunde 

koppla upp sig mot Internet. Idag används en snabbare teknik, som 3- och 4G (Internets 

historia, u.å).  I slutet av 2000-talets första decennium är Internet väletablerat i nästan alla 

länder och det används regelbundet av ungefär 39 procent av jordens befolkning. I Sverige 

använder över 80 procent av befolkningen Internet varje dag (Internetstatistik, u.å). En 

bidragande orsak till varför pekplattor utvecklats och vunnit så stor spridning är att det har 

blivit så billigt att använda sig av Wi-Fi och 3- och 4G för att koppla upp sig trådlöst mot 

Internet. 

I denna studie har vi använt oss av tidigare forskning som mer handlar om datorer och hur den 

används i förskolan. Vi breddar med att använda forskning om IKT där Ljung-Djärf (2004) 

och Alexandersson, Linderoth och Lindö (2001) beskriver barnens användande av datorer. Vi 

har inte funnit särskilt mycket vetenskaplig forskning runt pekplattor och dess användning i 

förskoleverksamheten och det kan bero på att pekplattan är ett relativt nytt tekniskt 

hjälpmedel. Det finns dock några vetenskapliga artiklar som är av nyare datum och av dessa 

har vi använt oss av Geist (2012) och Shifflet, Toledo och Mattoon (2012). För att få mer 

insikt och kunskap om hur pekplattor kan användas i förskoleverksamheten har vi också 

använt oss av mer mediepedagogiskt relaterad litteratur av Olsson (2013) och Gällhagen och 

Wahlström (2011) trots att den inte utgör en vetenskaplig publicering.  

http://www.tekniskamuseet.se/1/194.html
http://sv.wikipedia.org/wiki/Internets_historia
http://sv.wikipedia.org/wiki/2000-talet_(decennium)
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Digitala verktyg 
Dysthe (2003) hävdar att människor delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter och kan 

använda sig av olika artefakter så att ett lärande kan ske. Artefakter är olika typer av verktyg 

som barnen kan använda sig av i sina läraktiviteter. Strandberg (2006) beskriver hur 

människan alltid har använt sig av olika artefakter och att de har tillkommit genom att 

människan genom tiderna har utvecklat dem efter sina behov. 

Strandberg (2006) påtalar att den digitala informations- och kommunikationsteknologin är 

mer än en enskild artefakt. Han beskriver den som en hel verktygslåda som på kort tid har 

förändrat samhällets kommunikation och idag är en integrerad del i vår kultur. Den har blivit 

en del av barnens liv och den ska användas vid lärande som man använder andra artefakter. 

IKT är utformad med ikoner som gör att man inte behöver använda textade koder för att 

kunna använda sig av den och detta är lärmetoder som små barn har lätt att lära sig använda 

(Strandberg, 2006). 

När det gäller IKT-utveckling i förskolan och skolan belyser Alexandersson et al. (2001) tre 

motiv där det första motivet är inlärningsaspekten. Den ger en ökad variation och en 

förändring av arbetssätten.  Det andra motivet är arbetslivsaspekten och med den anses att 

förskolan och skolan förväntas förbereda barnen för deras framtida arbetsliv. Det tredje och 

sista motivet är demokratiaspekten. Barnen i förskolan och skolan ska av pedagogerna ges 

samma förutsättningar för utbildning inom IKT. Även Appelberg och Eriksson (1999) 

framhåller att det är pedagogernas ansvar att alla barn i förskolan ges lika möjligheter att 

använda informationsteknik.   

I dagens samhälle anser Lindö (2009) att det krävs kompetenser för att kunna använda sig av 

teknologiska verktyg. Hon anser att datorn kan användas som ett literacy-verktyg genom att 

barnen får använda sig av den. Barn som vid tidig ålder tillåts att använda datorn och ges 

möjlighet att bli förtrolig med ett ordbehandlingsprogram upptäcker skriftspråket innan de 

själva kan skriva (Lindö, 2009). 

Digitala verktyg är värdefulla för barnen därför att de är självmotiverande, tillåter en ingång 

till lärande, är utmanande och spännande om dessa används på rätt sätt (Geist, 2012; Johnson 

& Christie, 2009). Vidare finner Geist (2012) att lämpliga applikationer för barnen kan 

uppmuntra lek, samarbete och innehåll för barn i alla nationer på grund av dess tillgänglighet 

och popularitet. 

Barn och digital teknik i förskolan 
I sin avhandling beskriver Ljung-Djärf (2004) hur förskolans pedagoger ser på hur barnen 

använder datorn i förskolan. Vilka möjligheter barnen erbjuds till att använda den, i fråga om 

vad de vill göra på datorn och om det sker tillsammans med andra barn eller pedagoger. 

Främst visar studien att datorn beskrivs som en sak att leka med. Ljung-Djärf påtalar att 

pedagogerna anser att det är viktigt att barnen får komma i kontakt med datorer i förskolan ur 

ett framtidsperspektiv, men också för att de lär sig något och har någonting att göra. 

I datoranvändandet pågår tre olika aktiviteter vilka är att få tillåtelse, disciplinering och 

lugnande aktivitet. Tillåtelse får barnen när de har väntat på sin tur. Disciplinering kan vara att 
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barnen inte lyder eller bråkar och då inte får tillåtelse att sitta vid datorn. Om det är bråkigt 

och busigt kan datorn användas som en lugnande aktivitet (Ljung-Djärf, 2004). Hon anser 

vidare att det är pedagogerna som styr när det är lämpligt för barnen att använda datorn och 

hur mycket tid barnen tilldelas att använda sig av den. Datorn används ofta under det som 

kallas den fria leken, men det betyder inte att barnen själva kan bestämma om och hur de ska 

använda sig av den. Till stor del är det frivilligt för barnen att själva bestämma om de vill 

använda sig av datorn (Ljung-Djärf, 2004). 

Ljung-Djärf (2004) beskriver tre olika positioner som uppträder vid barnens samvaro runt 

datorn. Dessa positioner är ägarpositionen där ägaren är den som förväntas spela och för att 

behålla sin position måste ägaren vara verksam vid datorn annars kan andra göra anspråk på 

att få spela. Deltagarposition har den som sitter bredvid ägaren och som kan komma med 

förslag och hjälp till ägaren. Åskådarposition har det barn som inte är aktivt delaktig i 

spelandet utan är publik. Genom att vara publik får barnet tillfälle att se och lära sig hur spelet 

går till utan att behöva känna sig okunnig inför de andra. 

När barnen får använda sig av datorn i förskoleåldern ser de datorn som ett naturligt 

hjälpmedel, ungefär som att använda pennor, papper och saxar, framhåller Appelberg och 

Eriksson (1999). Små barn är ofta nyfikna och vågar prova använda och trycka på datorns 

knappar även om de inte förstår vad som står på knapparna. Appelberg och Eriksson anser att 

man kan se var barnen befinner sig i sin utveckling på olika områden när de använder sig av 

datorn. I sina studier har de funnit att då barnen använder datorn för att utveckla och få nya 

kunskaper inom olika områden lär de sig samtidigt att hantera datorn. Vidare påtalar 

Appelberg och Eriksson att de små barnen måste få tid att lära sig de nya färdigheterna, de 

måste få prova om och om igen. De hävdar också att de sätt på vilka barnen interagerar vid 

datorn ändras allteftersom de blir bättre på att samarbeta i grupper. 

Enligt Appelberg och Eriksson (1999) hjälper barnen varandra i förskolan och lär sig att vänta 

på sin tur. Tysta eller blyga barn i olika åldrar verkar också ha lättare att hitta varandra när de 

samarbetar vid datorn än vad de har vid andra aktiviteter. Genom att barnen ofta samtalar och 

diskuterar när de samarbetar vid datorn utvecklas deras språk. Barn i förskoleåldern tänker 

ofta högt och pratar för sig själva när andra hör på, Vygotskij benämner detta för egocentriskt 

tal (Appelberg & Eriksson, 1999). Leken har en betydande roll för barns utveckling och 

inlärning under förskoleåldern, barn lär sig även i leken och inte bara vid speciella 

inlärningstillfällen. Det är de vuxnas förhållningssätt till hur viktig de tycker att leken är som 

avgör om leken vävs in i verksamheten. Några argument till att små barn ska tillåtas att leka 

med datorn är att leken utgör ett väsentligt inslag i förskolebarnens liv som roar och engagerar 

barnen. Leken styrs av en inre motivation och genom leken får barnet kunskaper om 

omvärlden och om sig självt. För att barnen ska tycka att det är roligt och kunna se hur de kan 

använda sig av datorn nu och i framtiden är det viktigt att de får leka och skapa med datorn 

utifrån sina egna intressen och förutsättningar (Appelgren & Eriksson, 1999). 
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Barn och pekplattor 

Om vi vänder blicken från datorn i allmänhet mot pekplattan i synnerhet påtalar Olsson 

(2013) att den är ett fantastiskt didaktiskt verktyg som sätter igång olika lärprocesser hos 

barnen och gör lärandet lustfyllt. 

“Användandet av lärplattan ger barnen möjlighet att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna 

uppfattningar samt, efter förmåga, bidra till att utveckla ordförråd och begrepp, att kunna 

berätta, förklara, uttrycka sig, lösa problem, argumentera och kommunicera” (Olsson, 2013, s. 

15). 

När pekplattan kombineras med matematik sätter den, enligt Olsson (2013) igång en 

matematisk process hos barnen. De utvecklar en grundläggande förståelse för matematik på 

ett lustfyllt sätt och övar sig på problemlösningar. 

I en artikel av Shifflet, Toledo och Mattoon (2012) står det att när barn använder pekplattor 

som verktyg i förskolan blir de bättre på att samarbeta med varandra och att 

beteendeproblemen sinsemellan minskar. De utbyter idéer, hjälper varandra att hitta 

applikationer och frågar varandra om det de inte förstår. Vidare framhåller Shifflet et al. 

(2012) att barnen gärna skapar ett gemensamt konstverk när de använder pekplattorna som 

bildverktyg jämfört med när de gör vanliga teckningar, då är de mer mån om sina egna 

konstverk. Shifflet et al. (2012) anser att tekniken kan och ska ge möjligheter för barnen att 

skapa, lösa problem, tänka och ta beslut. Forskningsfrågan som ställdes i början av Shifflets et 

al. (2012) studie handlade om pekplattor är bra att använda i verksamheten med barnen. I 

slutet av studien hade forskningsfrågan ersatts av hur pekplattor ska användas i verksamheten 

och hur ofta. Shifflet et al. (2012) och Geist (2012) poängterar dock att tekniken inte får ta 

över de vanliga aktiviteterna i förskolan. Det måste finnas en hälsosam balans mellan 

skärmlek och vanlig lek. 

I sin undersökning som gjordes i USA om två-åringar och pekplattor skriver Geist (2012):  

”As early as the age of 2, children easily and naturally interact with the touch screen interface 

in a way that is different from a traditional computer. Children’s ability to work and explore 

independently with the device is much greater than with traditional computers” (s. 30). 

Geist (2012) framhåller att många som jobbar med toddlare vet att deras kapacitet ofta 

underskattas, men användningen av pekplattor hjälper dessa barn att släppa loss kreativiteten 

och deras intellektuella potentialer. 

Om tidigare forskning som gjorts påtalar Geist (2012) att föräldrar och lärare är rädda för att 

barnen bara vill hålla på med pekplattor, istället för att utföra andra aktiviteter, men då 

rekommenderar American Academy of Pediatrics att små barn ska spendera max en till två 

timmar per dag framför skärmar och med skärmar menas tv, dator, telefoner och pekplattor. 

Samspel och engagemang 

Alexandersson et al. (2001) hävdar att dagens datorer bidrar till att barnen i förskola och skola 

får en större variation i undervisningen och ett mer lustfyllt lärande. Forskningen som 

Alexandersson et al. (2001) har gjort pekar på att barnens sociala samspel ökade när de satt 
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flera barn samtidigt vid datorerna. Författarna belyser tre former av samspel vid datorn, 

samspel via handledning, samspel via samverkan och samspel i grupp. De förklarar samspel 

via handledning att det är de barn som har mest erfarenhet kring aktiviteten vid datorn som 

visar de andra barnen hur de ska göra, men den rollen kan lätt ändras i och med att barnen är 

bra på olika saker. Samspel via samverkan är när barnen har ungefär samma kunskaper om 

datorn och båda vill visa hur de kan göra, i en sådan situation kan det uppstå konflikter. 

Samspel i grupp är när många barn samlas runt datorn och alla hjälps åt med uppgifterna. 

Barnen upplever aktiviteter vid datorn som en gemensam lek där alla får utbyte av varandra. 

Forskarna noterar att aktiviteter vid datorn främjar för samarbete och utbyte av erfarenheter 

och tankar. Att datorn är mer motiverande och engagerade barnen mer än vanliga 

arbetsuppgifter konstaterades också. Aktiviteter vid datorn upplevs mer som lek än som 

skolarbete (Alexandersson et al., 2001). 

Pedagogens förhållningssätt 
Pedagogernas stöd till barnen vid datorn är betydelsefullt framhåller Klerfelt (2007) i sin 

studie. Pedagogens roll är betydligt mer än att bara vara den som reparerar eller organiserar 

ett kösystem. I ett sociokulturellt perspektiv är barnens lärande beroende av samspel med 

andra och med verktyg som kan skapa tillfällen och platser för interaktion, datorn kan vara ett 

sådant verktyg om den blir använd på rätt sätt. Vidare anser Klerfelt att de barn som arbetar 

med dator kan ses som agenter eftersom de interagerar tillsammans med varandra och delar 

med sig av sina kunskaper. Barnets användande av datorn förändras i takt med att dess 

kunskaper om hur datorn kan användas ökar. 

I Gällhagen och Wahlström (2011) får vi många exempel hur pedagoger kan använda 

pekplattor till barnens aktiviteter utifrån läroplanens mål. De tillstyrker att pekplattor är bra 

verktyg för att barnen ska få träna turtagning och samarbete: 

“I kombination med en aktiv pedagog blir surfplattan ett fantastiskt verktyg som gör lärandet 

modernt och lustfyllt. Men surfplattan ska inte fungera som en ersättning för något annat, utan 

som ett bra komplement!” (Gällhagen och Wahlström, 2011, s. 4). 

Vidare anser Gällhagen och Wahlström (2011) att pekplattor även är bra verktyg för 

pedagogerna när de används till att dokumentera verksamheten för att synliggöra barnens 

lärande. 

Alexandersson et al. (2001) finner det viktigt att pedagogerna är närvarande och stöttar och 

hjälper barnen när de är i färd med att lära sig hantera de digitala verktygen. I en 

projektrapport av Aglassinger, Strindholm, Kallin och Rudnik-Norling (2012) framhåller 

författarna det betydelsefulla med en närvarande pedagog vid barnens användning av 

pekplattor. För att det ska uppstå lärande situationer kan pedagogen ibland behöva vara med i 

samspelet men ibland kan det räcka med att pedagogen finns med i bakgrunden. Barnen lär 

sig inte automatiskt bara för att man använder så kallade pedagogiska applikationer utan det 

är när pedagogen utmanar barnens tänkande och ställer frågor som det uppstår lärprocesser. 

Det sker ett lärande även om det är en till synes dålig applikation som används genom att 

pedagoger och barn samverkar. Aglassinger et al. (2012) påtalar vidare att det är viktigt att 

pedagogerna ser till att pekplattorna inte bara blir ett tidsfördriv utan att arbetet med 
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pekplattorna kan kopplas till läroplanen. Arbetet på pekplattorna kan hjälpa barnen att förstå 

och koppla ihop det de gör på den med verkliga händelser och upplevelser. Det är viktigt att 

konkretisera kunskap för barnen och när de får den genom egen erfarenhet stannar den kvar 

längre. 

Fördelen med pekplattor är, enligt Aglassinger et al. (2012) att den kan användas på många 

olika sätt: Pekplattor kan tas med på utflykter, användas vid inomhusaktiviteter, pedagogerna 

kan använda dem på planeringen, samt att det på pekplattor även finns Internet. Författarna 

anser också att för de yngre barnen är pekplattorna mycket bra verktyg, eftersom barnen kan 

använda sig av de olika programmen med hjälp av ett finger redan innan de har utvecklat 

penngrepp och öga-hand-koordination. 

Hildén (2005) framhåller att när pedagogerna använder datorn i leken tillsammans med 

barnen så tillför de ett lekredskap. Hon påtalar att barnen ska utvecklas och lära sig genom att 

leka och att läroplanen för förskolan framhåller lekens betydelse för barnens lärande. Av den 

anledningen ska arbetet vid datorn överensstämma med förskolans målsättning. Leken vid 

datorn ska planeras och det är viktigt att det finns en intresserad vuxen med som introducerar 

och leder barnen så att det blir ett positivt utbyte av arbetet med datorn, fortsätter Hildén. Hon 

hävdar vidare att förskolan ska sätta upp mål för barnens arbete med datorn och att de 

enskilda förskolornas mål kan variera från ren förströelse till en aktivitet som ger ett lärande. 

Det är de mål som de vuxna sätter upp som påverkar valet av datorprogram och det är 

programmen som avgör om barnen ska leka själva vid datorn, tillsammans med en kamrat 

eller med en vuxen (Hildén, 2005). 

Hildén (2005) poängterar betydelsen av att organisera leken vid datorn och att den vuxna som 

ska leda arbetet lär sig hur det aktuella programmet fungerar. När barnen sedan har lärt sig att 

hantera datorn och programmet på egen hand är det betydelsefullt att det finns en vuxen i 

närheten som kan hjälpa barnen om de får problem. När barnen blir trygga i sitt 

datoranvändande kan de börja hjälpa varandra och genom att placera datorn så att flera barn 

kan använda den samtidigt får barnen möjlighet att samspela och att föra en dialog 

tillsammans (Hildén, 2005). Enligt Alexandersson et al. (2001) leker barnen när de använder 

sig av datorspel. Lekens syfte är att roa och det är en aktivitet som sker här och nu. 

Alexandersson et al. (2001) poängterar, i likhet med Hildén (2005), att när barnen leker med 

datorspel förhåller de sig inte alltid till de syften som finns i programmet. Barnen försöker 

inte att klara av programmets mål utan de använder programfunktioner för att skapa roliga 

upplevelser eller att göra fel för att få höra ett roligt ljud eller se en animation. 

Pedagogernas förhållningssätt till användandet av datorer kan delas in i tre olika kategorier 

enligt Ljung-Djärf (2004). I den skyddande miljön har barnet tillgång till dator men ska 

samtidigt skyddas från den eftersom datorn anses ta tid från viktigare aktiviteter. Det sker 

genom att det är pedagogen som bestämmer hur mycket barnet får använda sig av datorn. I 

den skyddande miljön lämnas barnet att sitta ensam vid datorn och förväntas spela och själv 

lära sig hur datorn och programvaran fungerar. Eftersom pedagogerna inte befinner sig i 

närheten avbryts spelandet relativt fort om barnet får problem som det inte själv kan lösa. I 

den stödjande miljön har barnen möjlighet att använda dator och det är deras intresse och 
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behov som avgör hur de använder den. Pedagogerna finns med och stödjer och uppmuntrar 

barnen. Miljön runt datorn erbjuder interaktion och möjlighet att lära tillsammans med andra. 

Den vägledande miljön erbjuder engagerade pedagoger som utmanar alla barn utifrån deras 

intresse och behov. Pedagogerna inspirerar även de barn som inte själva visar så stort intresse 

av att använda sig av datorn (Ljung-Djärf, 2004). 

Sociokulturella teorier 
I studien utgår vi från ett sociokulturellt perspektiv på lärande, vilket främst bygger på den 

ryske psykologen och pedagogen Lev Semjonovitj Vygotskijs teorier. Dessa teorier beskrivs 

av Strandberg (2006) som en pedagogik där människor gör något tillsammans. Det är med 

andra ord inte endast det som händer inne i individernas huvud som anses vara av betydelse. 

Istället ser Vygotskij, enligt Dysthe (2003), interaktion och samarbete med andra som 

grundläggande för allt lärande. Vidare påtalar Dysthe att sociokulturell inlärningsteori betyder 

att det finns olika sätt att tillägna sig ett lärande. Också Hundeide (2006) visar på det sociala 

och kulturella sammanhangets betydelse för individens lärande. Genom att barnet föds in i en 

social värld som påverkas av kulturella och historiska skeenden påverkas även barnets 

utveckling. 

Dysthe (2003) beskriver att lärande är socialt, det vill säga att lärandet sker genom samverkan 

och interaktion med andra och att det sker i olika situationer och sammanhang. Strandberg 

(2006) framhåller att det är genom barnens aktiviteter i olika miljöer och kulturer som de får 

ett lärande. Han betonar även rummets betydelse för barnens lärande. Då barnen har tillgång 

till olika rum blir det möjligt för barnen att utöva olika aktiviteter som ger ett lärande. Barnen 

behöver även tillgång till rum för att kunna ha egen tankeverksamhet och arbeta med sig 

själva (Strandberg, 2006). 

Det som händer i de pedagogiska rummen, genom olika handlingar och förändringar i barnens 

aktiviteter, utvecklar barnens lärande (Nordin-Hultman, 2011). I enlighet med Nordin-

Hultmans poststrukturella synsätt blir barnen på olika sätt till utifrån de miljöer och de 

aktiviteter de blir erbjudna. Hon påtalar vidare att barnen positionerar sig genom att välja hur 

de ska förhålla sig till annorlunda sätt att handla, vara och tänka. Pramling-Samuelsson, 

Sommer och Hundeide (2011) framhåller att interaktion och samarbete mellan barn i deras 

lekar gör att de blir mer medvetna om sig själva men också mer medvetna om sina kamrater. 

En lek kräver att barnen kan spela en roll och samtidigt hålla reda på sina kamraters roller i 

leken. De måste på så sätt kunna fokusera på flera saker samtidigt under leksituationen.  

Dysthe (2003) påtalar att det kan vara genom att använda språket tillsammans med andra, som 

förståelse för olika temaområden uppstår. Även Strandberg (2006) betonar samspelet och det 

gemensamma aktiviteternas betydelse och förespråkar en förskoleverksamhet där 

pedagogerna skapar många samspel för barnen, både med andra barn och vuxna, för att på så 

sätt lägga en stadig grund för barnens utveckling och lärande. När barnet letar upp en kamrat 

eller en vuxen som kan hjälpa barnet att lösa ett problem som det inte själv har förmågan att 

lösa, bidrar det till barnets utveckling, en utvecklingszon. Det är genom att barnen samarbetar 

och leker med varandra som relationer och lärande sker. Strandberg säger vidare att: 

”Utvecklingszonen är fiffiga kompisars lust att hjälpa varandra” (2006, s. 54). 
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Förordningar i styrdokument 
I Skolverkets allmänna råd, Skolverket (2005), kan vi läsa rekommendationer ifråga om hur 

lagar, förordningar och föreskrifter kan tillämpas. Ett allmänt råd talar om hur man bör handla 

och syftar till att påverka utvecklingen i en bestämd riktning, samt måste utgå från en 

författning. Skolverkets allmänna råd om förskolans kvalitet bestäms av skollag, Läroplanen 

för förskolan (Lpfö, 98/2010) och FN:s konvention om barns rättigheter samt baseras även på 

forskning, tidigare erfarenheter och kunskaper. 

 

Lpfö 98/2010 (Skolverket, 2010) fastslår att förskolans verksamhet ska ta tillvara på och 

stärka barnets intresse och nyfikenhet för nya kunskaper och erfarenheter. Genom en öppen 

miljö som är inbjudande och innehållsrik ska verksamheten ta tillvara på barnens intresse för 

lusten att lära. I dagens samhälle förändras informationsflödet i snabb takt vilket gör det 

nödvändigt att kunna söka ny kunskap, kommunicera och samarbeta.  Lpfö 98/2010 

(Skolverket, 2010) säger att i förskolan ska multimedia och informationsteknik användas i 

både skapande processer och i tillämpning. 

 

I Lpfö 98/2010 (Skolverket, 2010) utformas mål och riktlinjer samt förskolans uppdrag och 

värdegrund. Några av målen som vi anser kan kopplas till vår studie är de skallkrav Lpfö 

98/2010, enligt vilka förskolan åläggs att sträva efter att barnen utvecklar olika förmågor. Ett 

sådant krav rör barnets förmåga att ”urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik 

fungerar”. Ett annat tar fasta på barnets utveckling av förmågan att ”bygga, skapa och 

konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap”. Av dessa citat framgår att de i 

vissa avseenden skulle kunna inbegripa pekplattor. Ytterligare krav är att barnen: ”utvecklar 

talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, 

ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra” samt att barnen: ”utvecklar sin 

förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av 

egna och andras problemställningar” (Skolverket, 2010, s.10). Genom att använda sig av 

pedagogiska applikationer på pekplattan kan dessa mål möjliggöras. Följande citat anser vi 

också har relevans för användningen av pekplattan i förskoleverksamheten: 

 

“Förskolan ska lägga grunden till att barnen på sikt kan tillägna sig de kunskaper som 

utgör den gemensamma referensramen som alla i samhället behöver” (Skolverket, 

2010, s. 6).    
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Metod 
Vi har använt oss av kvalitativ forskningsmetod genom att vi genomfört intervjuer med 

pedagoger som har tillgång till pekplattor i verksamheten. Patel och Davidson (2003) anser att 

forskaren ska välja den teknik som bäst kan ge ett svar på den egna frågeställningen i 

förhållande till den tid forskaren har till förfogande. Intervjuer bygger på att de utvalda 

individerna är villiga att svara på intervjufrågorna och att forskaren kan motivera dem att 

besvara frågorna (Patel & Davidson, 2003). För att motivera våra intervjupersoner klargjorde 

vi syftet med vår intervju i förväg. Syftet med kvalitativ intervju anser Patel och Davidson är 

att försöka ta reda på vad den intervjuade personen uppfattar och har för åsikter i aktuellt 

undersökningsområde. Detta innebär att det inte i förväg går att formulera svarsalternativ för 

intervjupersonen och därmed anser Patel och Davidson vidare att den kvalitativa intervjun 

riktas mot en abduktiv eller induktiv arbetsmetod. Induktiv metod är när forskaren formulerar 

en teori utifrån insamlad information och abduktiv metod när teorier formuleras utifrån 

insamlad information och sedan testas på nya fall (Patel & Davidson, 2003). 

Det är viktigt att vi kan etablera en relation mellan oss och intervjupersonen. Det får vi genom 

att vara uppriktigt intresserade, visa förståelse och att inte döma eller kritisera. Vi måste tänka 

på att det är inte bara orden vi säger utan även gester och ansiktsmimik som kan avläsas av 

den intervjuade, fortsätter Patel och Davidson. Kvalitativa intervjuer har ofta en låg grad av 

standardisering det vill säga att frågorna ställs så att intervjupersonen kan svara med egna ord. 

Om frågorna i en kvalitativ intervju ställs i en bestämd ordning har den en hög grad av 

strukturering, men om frågorna ställs som det bäst faller sig i intervjun har den en låg grad av 

strukturering. En kvalitativ intervju kan ses som ett samtal mellan den som intervjuar och den 

som blir intervjuad (Patel & Davidson, 2003). 

I den kvalitativa intervjun sker enligt Kvale och Brinkmann (2009) ett socialt samspel mellan 

forskaren och den som blir intervjuad. Det är i det samspelet som forskaren ska försöka förstå 

intervjupersonens livsvärld och hur personen uppfattar olika teman i denna. Genom att 

forskaren registrerar det som intervjupersonen säger och är observant på dennes tonfall och 

kroppsspråk kan forskaren sedan försöka att formulera och beskriva vad intervjupersonen 

uttrycker. Forskaren bör också lyssna till vad intervjupersonen säger mellan raderna och vara 

uppmärksam på sina egna antaganden och hypoteser under intervjun så att inte resultatet 

påverkas. Den kvalitativa intervjuns mål är inte att komma fram till entydiga svar utan det är 

forskarens uppgift att klargöra vad eventuella motsägelser i intervjupersonens uttalanden 

beror på. En intervju kan ses som en lärprocess både för den som intervjuar och 

intervjupersonen. Frågorna som ställs kan göra att personerna ser nya sammanhang som de 

inte tidigare varit medveten om och därför kan deras beskrivning ändras under en intervju. 

Eftersom intervjun är en interaktion mellan två människor kan resultatet påverkas av hur 

relationen är mellan de två personerna. En väl genomförd intervju kan vara en positiv 

upplevelse för intervjupersonen genom att denne kan få nya insikter och att någon tar sig tid 

att lyssna (Kvale & Brinkmann, 2009).  

Det vi i dag kallar intervjuer har sina rötter från Sokrates dialoger i antikens Grekland, enligt 

Bjørndal (2005) och under de senaste decennierna har de börjat användas som vetenskaplig 

metod. Intervju är en form av ett samtal mellan samtalsparterna där det ges möjlighet att ta del 
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av intervjupersonens tankar och upplevelser. I intervjun kan forskaren få en förståelse för 

intervjupersonen och upptäcka detaljer som annars kunde ha förbisetts. Det finns dock några 

nackdelar med intervjuer enligt Bjørndal, vilka är att intervjuer kan vara tidskrävande 

eftersom de ska förberedas, genomföras och bearbetas. Forskaren måste också tänka på att 

inte påverka intervjupersonen med egna uppfattningar. 

Urval 
Vår studie vilar på kvalitativa intervjuer som genomförts med pedagoger vid två förskolor i en 

kommun i norra Sverige. Förskolorna består av fyra respektive två avdelningar. På förskolan 

med fyra avdelningar finns det två avdelningar med barn i åldern tre till fem år och två 

avdelningar med barn i åldern ett till tre år. Antalet barn på avdelningarna med tre- till 

femåringar är ungefär tjugo barn och på avdelningarna med ett- till treåringar ungefär tolv 

barn, även om antalet barn kan variera. På förskolan med två avdelningar är fördelningen av 

barn ungefär detsamma. De har en avdelning med tre- till femåringar och en avdelning med 

ett- till treåringar. Vi valde att utföra intervjuerna på just dessa förskolor på grundval av vår 

kännedom om att pekplattor användes i den pedagogiska verksamheten. 

Förskolan med fyra avdelningar har använt sig av pekplattor i ungefär sex månader. Förskolan 

med två avdelningar fick erbjudande för två år sedan från kommunens IT-kontor om att bli en 

projektförskola för pekplattor vilket de antog. Några av de pedagoger som vi intervjuade är 

sedan tidigare kända för oss, men inte alla. 

Genomförande 
Vi började med att ta reda på vilka förskolor som hade tillgång till och använde sig av 

pekplattor i verksamheten. Detta gjorde vi genom att prata med pedagoger på olika förskolor 

och därigenom fick vi kännedom om dessa två förskolor. Efter att vi valt ut två förskolor som 

använde sig av pekplattor tog vi kontakt per telefon med dessa förskolor. Vi kontaktade en 

pedagog på respektive förskola för att informera om vår studie och ställa frågan om vi kunde 

komma och intervjua tre pedagoger som arbetar med barn i åldern ett till tre år. Pedagogen 

som vi kontaktade talade med sina kollegor och förklarade att vi ville genomföra intervjuer 

med dem. De var positiva till intervjuerna och dag och tid bestämdes utifrån pedagogernas 

önskemål. 

Intervjuerna genomfördes på respektive förskola i ett avskilt rum som hade utsetts av 

pedagogerna. Innan vi startade intervjun presenterade vi ett brev där vi talar om syftet med 

intervjun, vi talar om konfidentialiteten, att de deltar frivilligt och att de kan avbryta om de så 

önskar. Pedagogerna bekräftade muntligt att de accepterade att bli intervjuade och de 

godkände även att vi skulle få spela in intervjuerna på en bandspelare. Vi genomförde tre 

intervjuer på varje förskola med tre pedagoger. Varje intervju tog mellan tjugo till trettio 

minuter att genomföra. Vi använde två dagar till intervjuerna, vi intervjuade på en förskola en 

dag och på den andra förskolan ett par dagar senare. 

Vid genomförandet av intervjuerna använde vi oss av bandspelare som Svenning (2003) anser 

är ett bra verktyg. Det går snabbare än papper och penna och blir ett mer naturligt samtal som 

är fokuserat på undersökningspersonerna. När man spelar in intervjuerna framhåller Svenning 



 
 

13 
 

att man inte går miste om något, vilket vi dock anser vara en förskönande omskrivning av den 

bandande intervjuns dokumentationsmöjligheter. Eftersom vi inte får med pedagogernas 

mimik och kroppsspråk på bandspelaren när vi intervjuar så har vi dessutom fört anteckningar 

under intervjuerna. En av oss har intervjuat pedagogerna och den andre av oss har fört 

anteckningar, vilket gör att den som intervjuar kan koncentrera sig på vad pedagogerna säger. 

I de personliga intervjuerna leder frågorna oftast till nya samtalsämnen som 

försökspersonerna tar upp och då får forskaren ändra i sitt material (Svenning, 2003). 

Forskningsetik 
I vår studie utgår vi ifrån de fyra etiska principer som Vetenskapsrådet (2002) fastslår. Dessa 

är informationskravet där vi informerar deltagarna om studiens syfte, att det är frivilligt att 

delta och att de när som helst kan avbryta sin medverkan om de så önskar. Samtyckeskravet 

innebär att det är de som deltar som själva bestämmer över sin medverkan och kan avbryta 

denna närhelst de önskar. Konfidentialitetskravet innebär att de medverkandes namn fingeras 

och studien innehåller ingen information som kan avslöja deras identitet. Nyttjandekravet där 

uppgifterna som samlas in endast får användas i studiesyfte och inte får spridas till tredje part. 

Före vår intervju med pedagogerna lämnade vi ut ett brev där vi beskriver syftet med studien 

samt beskriver att intervjuerna spelas in på bandspelare och att dessa kommer att förvaras på 

en plats som bara vi har tillgång till. Efter bearbetning av materialet kommer det inspelade 

materialet att raderas. Vi talade också om att intervjuerna är konfidentiella det vill säga att det 

bara är vi som känner till vem som har deltagit i intervjuerna. Vi kommer inte att använda 

deltagarnas namn eller att nämna förskolorna vid namn så att någons identitet kan avslöjas. I 

brevet framgår också att deltagandet är frivilligt och att de när som helst kan välja att avbryta 

sin medverkan i studien. 

 

Bearbetning av materialet 
Efter intervjuerna transkriberade vi materialet samma dag som intervjuerna genomfördes. Att 

transkribera innebär vanligtvis att inspelade intervjuer avlyssnas och skrivs ut i en text 

(Bjørndal, 2005). Genom att överföra en inspelning till en text kan kommunikationen bli 

tydligare för intervjuaren och det blir lättare att se de mönster som kommer fram. Det kommer 

också att visa saker som annars kunde ha förbisetts. Vi lyssnade igenom intervjuerna 

tillsammans. En av oss skrev ner svaren på frågorna på dator medan den andre skötte 

bandspelaren. Vi turades om med uppgifterna. 

Innan transkriberingen bör intervjuaren bestämt hur detaljerad informationen ska skrivas ned 

(Bjørndal, 2005). Vi har i stort sett skrivit ut intervjuerna ordagrant, i något enstaka fall har vi 

skrivit om talspråket till skriftspråk i utskriften. Där vi har ändrat språket har vi som Kvale 

(1997) säger föreställt oss hur intervjupersonerna själva skulle ha uttryckt sig i skrift. För att 

vara säkra på att det vi skrivit ner och intervjupersonernas svar stämde överens lyssnade vi 

igenom alla intervjuer flera gånger. Bjørndal (2005) påtalar att nackdelen med transkribering 

kan vara att det är tidskrävande för forskarna. 
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Analys 
Den kvalitativa analysen enligt Svenning (2003) är att forskaren utifrån ett litet underlag 

försöker få en djupare förståelse för det valda forskningsområdet. Svenning påtalar att i all 

analys strävar vi efter att hitta mönster. Han framhåller vidare att processen är cyklisk och 

med det menas att forskaren går igenom materialet flera gånger för att hitta nya infallsvinklar. 

 

Vi började vår analys med att gå igenom allt material för att få en helhet och för att försöka 

finna mönster i intervjusvaren. För att få struktur i vår analys valde vi att använda oss av 

Words formatmallar där vi delade in svaren i åtta olika kategorier som svarade mot våra 

intervjufrågor. Kategorierna fick namnen Inledning, syftet, erfarenhet, pedagogen, barnen, 

appar, placering, och lärande. Varje kategori fick en egen färg för att vi lättare skulle hitta de 

olika mönstren i intervjusvaren. Nästa steg i analysen var att vi utifrån dessa åtta kategorier 

delade in alla intervjusvaren i tre nya kategorier som svarade mot våra forskningsfrågor. De 

kategorierna fick namnen Pedagogernas användande, Pedagogernas erfarenheter och 

Barnens lärande. Efter ytterligare bearbetningar av intervjumaterialet, som helhet och varje 

individuell intervju för sig framträdde tre huvudsakliga aspekter, vilka vi bedömde vara de 

mest utmärkande för pedagogernas upplevelser av att använda pekplattan i verksamheten. 

Dessa var Pekplattan som pedagogens resurs, Teknikerfarenhet och stödbehov och Pekplattan 

som barnens resurs. Vi har använt oss av meningskoncentrering när vi har analyserat 

resultatet. Med meningskoncentrering påtalar Kvale (1997) att man gör en kortare 

sammanfattning av de intervjuades svar och det väsentliga innehållet omformuleras i några få 

ord. 
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Resultat 
I resultatet kommer vi att redogöra för det som framkommer i vår studie. Vi kommer att ge 

förskolorna fingerade namn där vi kallar den första för Månen och pedagogerna för pedagog 

ett (P1), pedagog två (P2) och pedagog tre (P3). Den andra förskolan kallar vi Solen och 

pedagogerna för pedagog fyra (P4), pedagog fem (P5) och pedagog sex (P6). 

Pedagogernas verksamheter och sammanhang 
Förskolan Månen består av fyra avdelningar och de har tillgång till en pekplatta per 

avdelning. Pekplattorna införskaffades till verksamheten på initiativ av förskolechefen för 

snart ett år sedan. Det är först under de senaste månaderna pedagogerna har börjat använda 

pekplattorna mer, dock främst som dokumentationsverktyg. Merparten av pedagogerna som 

vi intervjuar på Månen har lång erfarenhet av att arbeta i förskoleverksamhet, någon har 

kortare erfarenhet. 

Förskolan Solen har två avdelningar och de har tillgång till fem pekplattor som de gemensamt 

kan använda sig av i huset. De började använda pekplattor för cirka två år sedan. Anledningen 

till att Solen började använda sig av pekplattor var att de var en av de få förskolor, i den 

aktuella kommunen där förskolan ligger, som blev erbjudna av det kommunala IT-kontoret att 

delta som projektförskola för pekplattor. Pedagogerna fick först bekanta sig med pekplattorna 

under ett par veckor innan de introducerade dem för barnen. På Solen har alla pedagoger lång 

erfarenhet av att arbeta i förskoleverksamhet. 

Pekplattan som pedagogens resurs 
Vi har funnit att pekplattan i många avseenden beskrivs utifrån pedagogens eget användande i 

verksamheten. Det är en användning som huvudsakligen karaktäriseras av dokumentation, 

pekplattan i gruppverksamhet, synliggörande för föräldrar samt applikationshantering och 

orientering. 

Dokumentation 

På båda förskolorna säger pedagogerna att de använder pekplattorna mest till att dokumentera 

med när de har gruppverksamhet med barnen. Med dokumentation menar pedagogerna att de 

fotograferar och filmar barnens aktiviteter samt att de antecknar barnens kommentarer för att 

senare visa barnen vad de gjort och sagt. Pedagogerna bearbetar dokumentationen med bilder 

och text och skriver sedan ut den på förskolans skrivare och därefter sätter de upp 

dokumentationen på väggen så att föräldrar och andra kan läsa och ta del av den. 

Dokumentationen upplevs synliggöra barnens lärande och genom att dokumentera kan 

pedagogerna planera och utvärdera verksamheten för att den ska utvecklas och därmed sträva 

efter att bättre uppnå förskolans mål. Pedagogerna på båda förskolorna säger att pekplattorna 

används i stort sett varje dag till att fotografera i verksamheten och uppger att de använder sig 

mer av pekplattan än vad de använder sig av digitalkameran. 

Pekplattan i gruppverksamhet 

På förskolan Solen berättar P6 att de har laddat ner bok-applikationen Vem? på pekplattorna. 

Böckerna Vem? handlar om hur man är en bra kompis. P6 berättar vidare att hon och några 

barn brukar titta och lyssna på böckerna när de har gruppverksamhet och efteråt samtalar hon 
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tillsammans med barnen om kompisrelationer. P5 på Solen berättar att hon brukar använda 

pekplattan för att filma när hon har gruppverksamhet med barnen. Hon placerar pekplattan på 

ett lämpligt ställe för att alla barn och hon själv ska synas i bild. Därefter slår hon på 

filmfunktionen på pekplattan och låter den filma under den pågående aktiviteten. Genom att 

hon kan koncentrera sig på barnen och inte behöver bry sig om inspelningen upplever 

pedagogen att aktiviteten kan fortgå med färre moment som stör barnen. P5 säger att hon efter 

aktiviteten visar barnen den inspelade filmen och reflekterar tillsammans med barnen om det 

som händer på filmen: “Barnen älskar att se sig själva och få en repetition av vad som hände“. 

P5 anser att hon får en tydligare bild av hur samspelet fungerar i gruppen samt att hon även 

får syn på sitt eget agerande som pedagog. Hon upplever att hon med stöd av 

dokumentationsmaterialet kan göra förändringar som leder till förbättringar i sin yrkesroll. 

Under intervjun på Solen framkommer det även att pedagogerna använder pekplattan till att 

fotografera och filma olika aktiviteter, bland annat ute på gården och på skogsutflykter samt 

på gymnastiken som de sedan dokumenterar och låter barn och föräldrar ta del av. 

Synliggörande för föräldrar 

På förskolan Månen har de startat en blogg där de använder pekplattan som ett 

dokumentationsverktyg. De skriver och lägger upp bilder på bloggen när de har utfört och 

fotograferat olika aktiviteter. P1 uttrycker: “Vi har startat en blogg och börjat dokumentera 

VAD vi gör och inte VEM som gör vad”. Hon berättar att när barnen börjar på förskolan får 

föräldrarna ge sitt medgivande om barnens fotografier ska få användas till dokumentation. 

Pedagogerna uttrycker att alla barn inte får synas i bild, vilket gör att de bara fotograferar 

aktiviteten och utelämnar barnens ansikten så att deras identitet inte kan avslöjas. 

Pedagogerna på Månen påtalar att bloggen främst är till för att föräldrar och anhöriga ska få 

information om vad som händer i verksamheten på deras förskola, men de framhåller att 

bloggen även är tillgänglig för alla. P3 berättar att föräldrarna är positiva till att bloggen har 

startats. Hon framhåller att föräldrarna uttrycker sig att det genom bloggen är lättare för dem 

att ta del av vad som händer på förskolan. På Solen berättar P4 att pedagogerna använder 

pekplattan vid utvecklingssamtal med föräldrarna. Där visar de korta filmer och fotografier på 

det barnen gör i verksamheten. Hon uttrycker att det är väldigt uppskattat av föräldrarna. 

Applikationshantering och orientering 

På Månen har P1 som är ansvarig för pekplattorna på förskolan döpt två mappar till roligt och 

pedagogiska spel.  Där lägger hon in de applikationer som hon laddar ner som passar in i de 

olika mapparna. I mappen roligt finns exempelvis “Radioapan” och “Tom titt”. I pedagogiska 

spel finns exempelvis pussel-applikationer, “Pettsons uppfinningar” och memory-

applikationer. På Solen visar P5 för oss hur de har lagt upp olika mappar på pekplattorna som 

de har kategoriserat efter läroplanens mål. Hon uttrycker: “Vi har lagt upp våra mappar utifrån 

läroplanens mål. Vi har språk, matte, bild, sagor och teknik”. I språk finns exempelvis 

applikationerna “Lunchbox”, “Lär dig ABC”. I matte finns exempelvis räkne-applikationer, 

“Zcoly-affären” färg- och form-applikationer. I bild finns exempelvis målar-applikationer, 

“Mandela”. I sagor finns olika bok-applikationer. I teknik finns “Toca-Boca” applikationer 

som är väldigt populära bland de yngre barnen, berättar hon. Genom att sortera mapparna på 

detta sätt anser P5 att barnen lätt hittar de applikationer som de är intresserade av att använda. 
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Det finns en ansvarig pedagog för pekplattorna på varje förskola som ger förslag på vilka 

applikationer som ska finnas på pekplattorna. På Månen har de hittills bara haft tillgång till 

gratisapplikationer. P1 berättar att de väntar på ett betalkort som de beställt för cirka två 

månader sedan så att de kan börja köpa in applikationer. “Allt tar sådan tid” suckar P1. Hon 

skrattar och fortsätter: “Det ska säkert bara från stadshuset och hit”. På Solen har de både 

applikationer som de ansvariga pedagogerna köpt in från förskolans budget och applikationer 

som är gratis. Både de applikationer som är gratis och de som kostar laddas ner via Appstore 

vilket är en butik med applikationer som finns tillgänglig på iPads. 

Gratisapplikationernas för- och nackdelar 

Det Solens pedagoger upplever som negativt med gratisapplikationerna är att det förekommer 

mycket reklam i dessa när de används och att barnen bara kan använda en del av 

applikationen. “Reklamen stör barnen och de vet inte hur de ska komma vidare när reklamen 

kommer fram” uttrycker P5. Det pedagogerna anser är en fördel med applikationerna som är 

gratis är att dessa kan laddas ner på pekplattorna. Då kan pedagogerna prova dem och se vad 

de innehåller samt om pedagogerna tycker att applikationerna är lämpliga att användas av 

barnen. Anser de att applikationen är bra kan de sedan köpa den för att slippa undan 

reklamen. 

Behov av tid och stöd 

P1 som är ansvarig för pekplattan på Månen berättar att hon ibland tar hem pekplattan för att 

utforska den mer och hämta hem applikationer till den för att det inte funnits tillräckligt med 

tid att göra det under arbetstid. P3 uttrycker: “Vi kan ta hem iPaden och kolla på den, men det 

känns som att jag vet hur man ska hantera den, att knäppa kort och så, men det finns säkert så 

mycket mer man kan göra som vi inte vet om. Tycker det är lite svårt att sitta hemma själv 

och utforska den”. 

P5 på Solen berättar att hon använder sig av bland annat www.pappasappar.se för att få tips 

på bra applikationer till barnen. På den webbsidan är det flera personer som arbetar med att 

kontinuerligt recensera olika åldersanpassande applikationer som kan användas till barnens 

lärande. P5 påtalar att Pappasappar även finns som en facebook-sida och där brukar hon 

försöka köpa in applikationer på fredagar eftersom hon berättar att de brukar ha bra 

fredagserbjudanden.  P6 uttrycker sig: “Det finns många bra spel, det är bara att hitta dem 

som är kruxet”. 

Teknikerfarenhet och stödbehov 
Pedagogerna framhåller att de är osäkra på vad syftet är med användandet av pekplattor i 

verksamheten samt att de önskar mer utbildning.  

Vikten av syfte och bärande idé 

Pedagogerna uppger att de inte har fått information om syftet till att använda pekplattor i 

förskoleverksamheten. De upplever att de har fått dem för att det är den “nya grejen” som alla 

förskolor ska ha. P1 uttrycker sig så här: “Det skulle egentligen vara intressant att höra syftet 

till varför vi ska använda oss av den. Vi borde ha frågat varför vi fick den, men vi är bara 

glada över att vi får något. Jag tror att tanken är att vi ska dokumentera med den”.  

http://www.pappasappar.se/
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Ingen av pedagogerna vi intervjuar hade någon tidigare erfarenhet av pekplattor innan de fick 

dem till förskolorna. Många har egna smartphones och flera uttrycker att funktionerna är 

likartade eftersom man drar med fingrarna på både smartphones och pekplattor. Alla 

pedagoger som vi intervjuar anser att de borde ha fått mer utbildning innan de började 

använda pekplattor i förskolan. På Månen är det endast en pedagog (P1) på hela förskolan av 

drygt tio pedagoger, som har fått gå på en IT-konferens under tre dagar. P1 anser att hon på 

konferensen fick bra tips på hur man kan jobba med film tillsammans med barnen på en 

applikation som heter iMovie. Hon berättar: “Där kan man sätta ihop bilder från det barnen 

gör och som sedan barnen får berätta till, spela in deras röst så blir det som en stillbildsfilm”. 

Hon framhåller vidare att för att kunna börja arbeta med den applikationen måste de först få 

tillgång till att köpa in den. P1 uttrycker: “Det var mycket inspiration man fick på 

konferensen, men det var inte för att man skulle lära sig iPaden, utan hur man kunde göra och 

mest för att se hur andra använder den”. 

Eftersom P1 var den enda representanten från Månen vid konferensen berättar hon att det är 

tänkt att hon ska delge informationen från konferensen till de andra pedagogerna på förskolan. 

P1 anser att det är svårt att få tiden att räcka till för att göra det. “Fler borde ha fått gå den” 

utrycker hon när vi intervjuar henne. Hon framhåller att det känns svårt att inspirera andra 

som inte varit med på konferensen. P1 påtalar dessutom att konferensen ägde rum under 

hösten, när pekplattorna redan använts ungefär ett halvår i förskoleverksamheten. Vidare 

påtalar hon att det är efter den här IT-konferensen som de på förskolan börjat använda 

pekplattorna mer. P1 uttrycker att hon önskar att det hade varit mer struktur från början när de 

tilldelades pekplattorna, med avseende på hur man kan använda dem. 

På Solen är det två pedagoger, P5 och P6 som vid projektets start fick en introduktionskurs 

som ägde rum på deras förskola. P6 uttrycker sig så här: “Det var bara grunderna i hur man 

använder iPads, sedan har vi fått klura ut det själva”. P6 berättar att de fick lära sig hur 

pekplattorna fungerar exempelvis hur de slår på och av dem och hur de laddar batterierna 

samt hur de bläddrar mellan applikationerna sedan har de själva fått lära sig var de ska söka 

och hur de laddar ner applikationer samt hur internet fungerar.  

Nätverkandets betydelse 

P5 och P6 fick möjlighet att delta på en webbaserad föreläsning, de tycker dock inte att den 

gav så mycket för deras arbete med pekplattor. Det framkommer även på intervjun att Solen 

är medlem på en facebook-sida som heter iPad i skolan. Där kan de få support av andra 

medlemmar som använder pekplattor, “man delger varandra” framhåller P5. Hon förklarar att 

medlemmarna kan skriva där och fråga om det är något de vill ha hjälp med som rör 

applikationerna och sedan få svar från andra som har mer erfarenhet och kunskap om frågan. 

Flera av pedagogerna på både Månen och Solen önskar mer utbildning i hur de kan använda 

sig av pekplattorna i verksamheten. P3 uttrycker: “Jag skulle vilja ha mer verktyg i hur jag ska 

jobba med den med barnen. Jag behöver mer utbildning i hur man kan använda paddan”. P5 

framhåller även att det skulle vara önskvärt att få mer utbildning i hur pedagogerna kan jobba 

med att dokumentera via applikationer.  
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Pekplattan som barnens resurs 

Under intervjuerna med pedagogerna framkommer det att det är pedagogerna som styr 

barnens tillträde till pekplattorna. Intresset för pekplattorna varierar mellan barnen. 

Pedagogerna säger att det sker ett lärande när barnen använder sig av dem, dels genom 

samarbete med varandra och genom att barnen tränar färdigheter i olika applikationer.  

Tillträde till tekniken 

Ingen av pedagogerna på förskolorna Månen och Solen låter barnen ha fri tillgång till 

pekplattorna, utan barnen måste fråga pedagogerna om lov för att få använda dem. P3 på 

Månen uttrycker sig: “Jag skulle inte våga ha dem på barnens nivå”. Hon påtalar vidare att de 

kostar mycket och är därför rädd att de ska gå sönder. P6 berättar att när de fick pekplattorna 

provade pedagogerna att låta barnen ha fri tillgång till dem och då var de placerade så att 

barnen själva kunde hämta dem. I takt med att barnen blev mer intresserade av att använda 

pekplattorna utvecklades ett slags ”tävlingshysteri” kring dem på morgnarna. Pedagogerna 

fick då göra en omplacering av pekplattorna. P6 framhåller att de nu är placerade i 

huvudrummet på förskolan, högt uppe på en hylla där barnen inte själva når dem. 

På båda förskolorna låter pedagogerna barnen använda pekplattorna efter lunch när de yngsta 

barnen sover eller på eftermiddagen när barngruppen minskar för att barnen börjar gå hem, 

men det är inte varje dag som pekplattorna får användas av barnen. P4 uttrycker: “Det är inte 

varje dag som iPaden tas fram, men ett par gånger i veckan i alla fall”. P5 berättar att på 

eftermiddagen har barnen på Solen egna valet, där barnen får välja på några olika aktiviteter 

som de vill hålla på med och då brukar exempelvis pekplattorna finnas med som en aktivitet. 

Då får några barn sitta vid ett bord med var sin pekplatta och jobba med dem. Barnen får 

använda dem i ungefär en kvart till tjugo minuter innan det är byte till en annan kompis. P4 

påtalar att det oftast finns det en pedagog i närheten när barnen jobbar med pekplattorna. 

Under intervjun med en av pedagogerna på förskolan Månen framkommer det att hon anser 

att både hon och kollegorna borde ta sig mer tid till att sitta med barnen när de använder 

pekplattan för att kunna arbeta med några få barn i taget. 

Svaren på frågan hur lång tid barnen får använda pekplattorna visar att tiden varierar på de 

olika förskolorna. Även på samma förskola varierar tiden för hur länge pedagogerna tillåter 

barnen att använda pekplattorna. P6 uttrycker: ”De är bra till viss del men med måtta”. Hon 

anser att pekplattorna ska fungera som ett komplement till övriga aktiviteter. På Månen 

framkommer det av pedagogerna att varje barn som är intresserad får använda pekplattan allt 

mellan fem till tjugo minuter per gång och på Solen uttrycker sig pedagogerna att varje barn 

får använda pekplattorna allt mellan tio till trettio minuter per gång. 

Varierande dragningskrafter 

Alla pedagoger som vi intervjuar uttrycker att de flesta barn har ett stort intresse av att 

använda pekplattan, men att det även finns barn som inte är så intresserade. P2 uttrycker: 

 “Vissa av våra barn är väldigt intresserade av iPaden, när de ser den så Ååååh. De 

spelar mest spelen som finns för barnen, men vi visar dem också det vi har gjort, men 

de är mest intresserade av spelen som finns”.  
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P4 framhåller att det märks väl på vilka barn som har tillgång till pekplatta i hemmet. Hon 

anser att de barnen har lättare för att jobba med pekplattorna. P4 uttrycker vidare: “Vi brukar 

försöka se så att alla får chans att använda och lära sig dem”. P3 anser att vissa barn kan ha 

svårt för att avsluta arbetet med pekplattan och att dessa barn kan behöva förberedas en stund 

innan de måste avsluta arbetet. Hon uttrycker även att de måste vara uppmärksamma på att 

det inte är samma barn som hela tiden använder pekplattan. P4 berättar att vid starten av 

pekplatte-projektet var föräldrarna oroliga över att barnen skulle använda sig av pekplattorna 

för mycket, men nu är de inte det: ”Rädslan har nog lagt sig när de sett att barnen inte får sitta 

flera timmar”, lyder hennes slutsats. 

Främjande av barnens lärande 

När barnen använder pekplattorna på Solen berättar P6 att pedagogerna försöker säga att 

barnen får jobba med pekplattorna, de använder sig inte av uttrycket spela på pekplattorna. På 

Månen framkommer det av intervjuerna att pedagogerna uttrycker: “Spela på iPaden”. Alla 

pedagoger som vi intervjuar framhåller att det sker ett lärande hos barnen när de använder 

pekplattorna. P4 uttrycker: “Från början var jag väldigt skeptisk, jag var rädd att paddorna 

skulle ta över den vanliga leken, men så har det inte blivit. Det har blivit en väldigt bra 

utmaning för barnen”.  

Kollaborativt samarbetslärande 

Flera pedagoger framhåller att när barnen sitter två eller flera vid pekplattorna lär de sig att 

samarbeta och samspela med varandra. Barnen hjälper varandra när någon inte vet hur de ska 

göra i spelet. Pedagogerna på Solen upplever att barnen är duktiga när de använder 

pekplattorna och att de gärna hjälper varandra när det behövs. P4 uttrycker: “När de små har 

paddorna står de större bredvid och visar hur man ska göra. De finns till hands för varandra 

och lär av varandra”. 

Pedagogerna framhåller att barnen lär sig snabbt hur de ska använda pekplattorna. Även de 

yngsta barnen klarar av att använda sig av pekplattorna säger pedagogerna. P2 uttrycker: 

“Barnen är jättesnabba och vågar trycka och prova och lär sig ofta bredvid en kompis, då ser 

de hur man kan göra och vilka spel som finns, de instruerar varandra jättemycket”. 

Färdighetsträning 

P4 framhåller att det finns jättebra pedagogiska spel som tränar alla olika färdigheter. De 

applikationer som P3 berättar att barnen använder mest på Månen är pussel-applikationer, 

memory, målar-applikationer, konstruktions-applikationer och Radioapan. Pedagogerna på 

Solen berättar att barnen använder sig mest av teknik-applikationer. I dem finns bland annat 

”Toca-Boca” applikationer som är väldigt populära bland barnen. När barnen använder sig av 

bland annat dessa applikationer ser pedagogerna att barnen lär sig att konstruera och se 

samband genom att bygga figurer och sortera i olika kategorier. Pedagogerna på Solen anser 

att barnen lär sig matematik genom att jobba med olika räkne-applikationer och genom att 

sortera och göra mönster. Språk anser pedagogerna att barnen lär sig genom att de härmar det 

som sägs på pekplattorna, när de samspelar med varandra och när de lyssnar på exempelvis 

alfabetssånger på pekplattorna. Det finns även applikationer som är på engelska och P4 

framhåller att det har hänt mycket med barnens språkutveckling. Hon anser att barnen lär sig 
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engelska ord när de upprepar det som sägs i applikationerna. P2 uttrycker att hon anser att 

barnen tränar finmotoriken när de drar och flyttar olika figurer på skärmen bland annat när de 

bygger pussel. “De är väldigt fingerfärdiga hur de ska flytta grejer och para ihop” uttrycker 

hon. P2 framhåller även att barnen tränar minnet när de använder pekplattor i bland annat 

memory. “Vi väljer spelen med omsorg, är det ett spel som inte håller måttet plockar vi bort 

det” (P6).  

Det som framträder i resultatet och som vi kommer att lyfta till diskussionen är att 

pedagogerna använder pekplattorna främst som ett dokumentationsverktyg för att synliggöra 

verksamheten och barnens lärande. Det framkommer också att pedagogerna önskar mer 

utbildning om hur de kan använda pekplattorna i verksamheten samt att de anser att det är 

pedagogerna som styr barnens användande av pekplattorna. Eftersom pedagogerna anser att 

pekplattorna kan användas som en resurs för barnens lärande kommer vi att diskutera detta 

under några olika rubriker.   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

22 
 

DISKUSSION 
I Metoddiskussionen kommer vi att diskutera metoden som vi har använt oss av i vår studie 

och dess giltighet och tillförlitlighet. I resultatdiskussionen kopplar vi vårt resultat av studien 

till tidigare forskning och synliggör även våra egna reflektioner.  

Metoddiskussion 
Kvale och Brinkmann (2009) hävdar att forskningsmetoden måste vara anpassad till studiens 

syfte och de forskningsfrågor som ska besvaras. Hela forskningsprocessen måste kunna 

bedömas för att man ska kunna bedöma validiteten och reliabiliteten. Syftet med denna studie 

är att öka kunskapen om hur pedagoger förhåller sig till och upplever användandet av 

pekplattor i förskoleverksamheten för ett- till treåringar samt bättre förstå om och i sådana fall 

på vilka sätt pekplattorna kan möjliggöra ett lärande för dessa barn. För att ta reda på det 

använde vi oss av kvalitativa intervjuer med pedagoger. I en kvalitativ forskningsintervju 

påtalar Kvale och Brinkmann (2009) att det sker ett samspel där synpunkter delas mellan 

personer som har ett gemensamt ämne som de är intresserade av. Eftersom pekplattan är ett 

relativt nytt verktyg i förskolan vet vi inte hur pedagogerna använder sig av den och vilka 

erfarenheter de har av denna användning i förskoleverksamheten. Vi valde att utföra 

intervjuer med pedagoger på förskolor som har tillgång till pekplattor för att undersöka vad de 

anser om pekplattor i verksamheten.  Vi önskar att det funnits nyare forskning om 

användandet av pekplattor i förskoleverksamhet. Forskningen inom detta område är begränsad 

eftersom pekplattor inte har använts under särskilt lång tid och därför har vi tagit stöd från 

forskning om datorer som lärandeverktyg.  

Validitet 

Validiteten beskriver om den metod som använts vid studien verkligen undersöker det som 

var avsikten att undersöka (Kvale & Brinkmann, 2009). För att stärka validiteten i vår studie 

har vi haft med oss syftet och forskningsfrågorna under hela arbetets gång. Våra 

intervjufrågor har vi låtit vår handledare granska och kommentera. Vi har sedan justerat 

frågorna utifrån vår handledares synpunkter innan vi genomförde intervjuerna. Vi lämnade 

inte ut frågorna till intervjupersonerna i förväg för att Kvale och Brinkmann (2009) anser att 

svaren blir mer giltiga om intervjupersonen inte kunnat diskutera svaren i förväg med andra. 

För att vi skulle få så god validitet som möjligt deltog vi båda två under alla intervjuer. En av 

oss ställde frågorna och den andra antecknade och skötte bandspelaren. Vi upplever att 

intervjuerna blev naturliga samtal mellan oss och den intervjuade. Intervjun kan ses som ett 

samspel mellan människor där resultatet kan påverkas av hur relationen är mellan de 

personerna (Kvale & Brinkmann, 2009).  

Eftersom vi inte är vana att genomföra intervjuer hade vi kunnat göra en provintervju med 

någon annan före intervjuerna till vår studie, då hade vi kanske märkt att vi inte hade nog med 

följdfrågor. Det vi upplevde som en svaghet med intervjuerna är att vi inte ställde tillräckligt 

många följdfrågor. En av orsakerna till det kan vara att vår egen erfarenhet på området är liten 

och att vi därför upplevde det svårt att spontant och omedelbart formulera väl lämpade och 

fördjupande följdfrågor. Om vi hade ställt fler och mer passande följdfrågor hade vi kanske 

kunnat få utförligare svar på våra frågor. Vikten av att som intervjuledare i dessa 

sammanhang träna, testa och ombearbeta påtalas av Patel och Davidson: 
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 “Pilotstudien ger oss möjligheter att justera frågornas innehåll, sekvens, antal och 

formuleringar så att intervjun eller enkäten fungerar så bra som möjligt under själva 

undersökningen” (Patel & Davidson, 2003, s. 83).   

Reliabilitet 

Reliabiliteten handlar om forskningsresultatens tillförlitlighet framhåller Kvale och 

Brinkmann (2009) och den beskriver om ett resultat av en undersökning kan återupprepas av 

andra forskare vid andra tidpunkter. Med det menas om den som blir intervjuad kommer att 

ge olika svar under en intervju till olika intervjuare. Man kan också diskutera intervjuarens 

reliabilitet där ledande frågor kan påverka svaren (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Detta är en undersökning av individer med särskilda förkunskaper och föreställningar om ett 

ämnesområde och hur deras erfarenheter ser ut vid en viss tidpunkt. Vår studie undersöker hur 

pedagogerna använder sig av pekplattor och hur deras erfarenheter av att använda dem ser ut. 

Pedagogernas svar på de intervjufrågor vi ställer svarar på deras kunskaper och erfarenheter 

som de har idag. Det kan därför vara svårt att återupprepa undersökningen vid ett senare 

tillfälle därför att pedagogernas erfarenheter och kunskaper kan ändras under tiden fram till 

nästa undersökning ska genomföras. Därmed kan resultatet bli ett annat som Kvale och 

Brinkmann (2009) framhåller. Patel och Davidson (2003) hävdar att i kvalitativa studier bör 

reliabiliteten ses utifrån den unika situation som uppstår vid undersökningstillfället. Om 

svaren man får varierar men att frågan ändå har fångat något speciellt anser Patel och 

Davidson (2003) att det är viktigare än att svaren alltid blir samma. Patel och Davidson 

påtalar också att i kvalitativa studier är det här som validitets-begreppet och reliabilitets-

begreppet närmar sig varandra och eftersom dessa begrepp befinner sig så nära varandra i 

kvalitativa studier använder sig forskare sällan av reliabilitets-begreppet. I kvalitativa studier 

får därför validitets-begreppet en vidare innebörd (Patel & Davidson, 2003). 

Vi spelade in intervjuerna på bandspelare för att kunna lyssna igenom svaren flera gånger och 

därmed har vi försäkrat oss om att vi uppfattat svaren korrekt. Därefter transkriberade vi 

materialet genom att skriva ner intervjusvaren på en dator i stort sett ordagrant.  Vi valde att 

genomföra kvalitativa intervjuer som Kvale och Brinkmann (2009) hävdar ger intervjuaren en 

bredare förståelse av det som ska studeras. Vi överlåter till läsaren att bedöma validiteten och 

reliabiliteten i vår undersökning. 

Resultatdiskussion 
I resultatdiskussionen kommer vi utifrån våra fyra övergripande resultatteman att diskutera 

några framträdande drag som präglar pedagogernas användning av pekplattor i 

förskoleverksamheten, vilka vi finner särskilt intressanta. Dessa framträdande drag kommer 

att diskuteras under följande rubriker: Pekplattan som dokumentationsverktyg, Behovet av 

utbildning, Styrning av användandet. Sedan kommer vi att diskutera hur pekplattor kan 

användas för att främja de små barnens lärande under rubriken Pekplattan som 

lärandeverktyg. 

Pekplattan som dokumentationsverktyg 

Resultatet av vår studie visar att pedagogerna i förskolan använder pekplattor främst för att 

dokumentera verksamheten. De fotograferar det barnen gör i verksamheten, filmar specifika 



 
 

24 
 

situationer och reflekterar sedan om det tillsammans med barnen.  Gällhagen och Wahlström 

(2011) framhåller att pekplattan kan användas som ett dokumentationsverktyg för att visa på 

barnens lärande. Även Aglassinger et al. (2012) visar på fördelarna med att använda pekplatta 

i olika situationer, både tillsammans med barnen och när pedagogerna planerar och 

dokumenterar verksamheten. Vi håller med om att pekplattorna verkar vara  bra verktyg för 

dokumentation. Den är liten och därför lätt att ta med på exempelvis utflykter samt att den är 

praktisk eftersom den har flera inbyggda funktioner. Pedagogerna kan under pågående 

aktivitet fotografera och anteckna direkt på pekplattorna och färdigställa en dokumentation. 

En pedagog använder pekplattan till att filma under gruppverksamhet för att sedan utvärdera 

hur samspelet fungerar i gruppen och hur hon själv agerar för att kunna göra förbättringar. 

Pekplattan kan användas som ett verktyg som synliggör barnens samspel, enligt Klerfelt 

(2007). Hon anser vidare att i ett sociokulturellt perspektiv sker barns lärande i samspel med 

varandra. Pedagogen ger oss intrycket av att hon verkar vara medveten om att hennes 

agerande påverkar hur samspelet i gruppen blir. Det verkar vara helt naturligt för henne att 

filma sitt agerande. Intrycket vi får är att hon är en trygg pedagog som är öppen för att 

eventuellt behöva förändra sitt förhållningssätt. Eftersom pekplattorna verkar vara smidiga 

verktyg att använda sig av i verksamheten tror vi att de kommer att användas oftare för 

filmning än vad vår erfarenhet av användningen av videokameran är. Vi tror att det blir mer 

naturligt för både barn och pedagoger att bli filmade av pekplattorna eftersom alla är mer vana 

vid att de finns framme och används på flera sätt. 

På den ena förskolan har pedagogerna startat en blogg. Genom att använda sig av en blogg 

kan vi tro att pedagogerna lyckas med arbetet att delge information till föräldrarna om vad 

som händer i verksamheten, förutsatt att föräldrarna läser bloggen. Förskolan hänger även upp 

dokumentation på väggarna, men vår erfarenhet är att många föräldrar ofta är stressade vid 

lämning och hämtning av sina barn så att de inte anser sig ha tid att läsa dokumentationen. Då 

anser vi att bloggen kan vara ett bättre alternativ för de stressade föräldrarna eftersom de kan 

sitta hemma i lugn och ro och titta på den. På den andra förskolan använder pedagogerna 

pekplattorna vid barnens utvecklingssamtal till att synliggöra barnens lärande och utveckling 

för föräldrarna. Vi anser att även det kan vara ett bra sätt att visa för föräldrarna vad som 

händer i verksamheten.  Lpfö 98/2010 (Skolverket, 2010) fastslår att förskolan ska ge barn 

och föräldrar möjlighet till inflytande genom att vara tydliga med målen och innehållet i 

verksamheten. Det förefaller som om båda förskolorna lyckas tydliggöra mål och innehåll 

genom att den ena förskolan bloggar och den andra visar bilder och filmer konkret från 

pekplattorna på exempelvis utvecklingssamtalen. Här finner vi det viktigt för pedagogerna att 

komma ihåg vilka barn som har och inte har medgivande att finnas med på bild och film, samt 

att pedagogerna tänker på att materialet ska förvaras så att det inte är möjligt för obehöriga att 

ta del av det. 

Behovet av utbildning 

Hälften av pedagogerna som vi intervjuar har fått någon slags utbildning, men de anser inte 

att de fått nog med kunskap hur de ska använda sig av pekplattor. Alla pedagoger som vi 

intervjuar vill ha mer utbildning hur de kan jobba med pekplattor i förskoleverksamheten. 

Enligt Lpfö 98/2010 (Skolverket, 2010) ska förskolan erbjuda barnen att använda ny teknik 
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och vi tycker att en förutsättning är att pedagogerna erbjuds den utbildning som krävs för att 

de ska kunna arbeta efter läroplanens mål. Det framkommer även i intervjuerna att 

pedagogerna inte har fått tillräckligt med information om varför de ska använda pekplattor i 

förskoleverksamheten. Vi anser att om det ska införas nya verktyg i verksamheten måste 

pedagogerna bli informerade om syftet med användandet och få tillräckligt med utbildning så 

att de kan använda dem på ett pedagogiskt sätt. Vi anser att vår studie behövs, inte minst mot 

bakgrund av att pekplattans användning i förskoleverksamheten utgör ett hitintills relativt 

outforskat område och att vår studie på så sätt är ytterst relevant. 

Hildén (2005) påtalar att det är en förutsättning att pedagogerna som ska leda arbetet får lära 

sig hur applikationerna fungerar. Vi är förvånade över att pedagogerna som vi intervjuar inte 

hade fått mer utbildning i att använda sig av pekplattor. Vi anser att när kommunen köper in 

dyra pekplattor till förskolorna, borde de även tillhandahålla utbildning till pedagogerna så att 

de kan använda pekplattorna i sitt pedagogiska arbete med barnen. De pedagoger som har fått 

någon slags utbildning förväntas i sin tur delge sina kollegor den kunskap de fått med sig. 

Problemet som de uttrycker är att det inte finns tillräckligt med tid till att göra det. Av egen 

erfarenhet vet vi att det ofta är svårt att få tiden att räcka till. Det är mycket som vi pedagoger 

förväntas göra i verksamheten, men planeringstiden är tyvärr knapp. 

Vi anser att om pekplattorna ska fungera som ett komplement till andra aktiviteter är det en 

förutsättning att det finns användbara applikationer att jobba med.  Pedagogerna som vi 

intervjuade uttrycker att det både tar tid och kan vara svårt att hitta bra pedagogiska 

applikationer till barnen. Solens förskola använder sig av en webbsida till att få tips på bra 

applikationer och genom att läsa recensionerna får de veta om applikationerna är användbara 

och vad de innehåller. Det finns både gratis och betalapplikationer på den sidan. Vi anser att 

det kan vara ett bra sätt att hitta lämpliga applikationer till barnen på förskolan. En pedagog 

uttrycker att nackdelen med gratisapplikationer är att det förekommer så mycket reklam i dem 

och att barnen blir störda när reklamen kommer fram. Fördelen med gratisapplikationerna är 

att förskolorna får prova på en del av applikationen innan de bestämmer om de vill köpa hela 

den.  

Ett motiv som Alexandersson et al. (2001) framhåller är att förskolan förväntas förbereda 

barnen inför deras kommande arbetsliv. Som det är i dagsläget är många barn duktigare på att 

använda pekplattor än vad pedagogerna är. P4 uttrycker: “ Barnen har blivit enormt duktiga så 

ibland får vi fråga dem om hjälp”. Hundeide (2006) hävdar att barnens utveckling påverkas av 

den värld de föds in i. Vi anser att för dagens barn är tekniken mer naturlig i vardagen än vad 

den är för många av oss vuxna. Barnen växer upp med skärmar som exempelvis smartphones, 

pekplattor, datorer, tv-spel och tv-apparater. När vi var barn fanns det endast ett fåtal digitala 

apparater som tv, radio och vanliga telefoner, vilket gör att vi är ovana med hur den nya 

tekniken fungerar.  

Styrning av användandet 

P4 uttrycker sig om pekplattan på detta sätt: ”Om jag säger så här, från början var jag väldigt 

skeptisk. Jag var rädd att den skulle ta över vanliga leken, men så har det inte blivit. Det har 

blivit en väldigt bra utmaning för barnen”. Det vi finner kommer fram under intervjuerna är 
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att några av pedagogerna använder sig mer av pekplattan i verksamheten med barnen och att 

några pedagoger använder den mest till att exempelvis fotografera barnen med. Pedagogerna 

på båda förskolorna begränsar hur lång tid barnen får använda pekplattor. Geist (2012) 

framhåller i sin artikel att barnen ska spendera max en till två timmars skärmtid per dag och 

det är rekommendationer från American Academy of Pediatrics. Han påtalar vidare att lärare 

och föräldrar uttrycker rädsla att barnen hellre vill sitta med pekplattor än utföra andra 

aktiviteter. I förskolan är det pedagogerna som ska styra hur länge barnen får arbeta med 

exempelvis pekplattor (Ljung-Djärf, 2004). Vi anser att barnen ska få vara delaktiga när 

reglerna sätts för pekplattor för att få inflytande i verksamheten, men att det är pedagogerna 

som begränsar hur länge barnen får använda dem. Detta för att inte överskrida 

rekommendationerna för max antal timmar skärmtid för barnen och för att respektera 

föräldrarnas åsikter. Vi tror också att det skulle kunna leda till mer konflikter mellan barnen 

eftersom många barn kan ha svårt att avsluta och lämna över den till en kompis. Pedagogerna 

som vi intervjuar tillåter barnen få arbeta med pekplattor allt mellan fem till trettio minuter 

var, men inte varje dag. P6 uttrycker: ”De är bra till viss del men med måtta”. Vi anser också 

att pekplattor kan fungera som ett komplement till andra aktiviteter liksom Gällhagen och 

Wahlström (2011) anser att de ska göra. 

Pekplattan som lärandeverktyg 

När barnen använder sig av pekplattor som verktyg anser pedagogerna att barnen lär sig 

mycket, både av att arbeta med pekplattor och hur de ska använda dem. Vi anser att den ena 

förskolan som vi intervjuar på har en genomtänkt plan på hur pekplattor kan användas 

pedagogiskt. De har lagt upp mappar på dem utifrån läroplanens mål som exempelvis språk, 

matematik, teknik, bild och lagt in applikationer som passar i de olika kategorierna. Gällhagen 

och Wahlström (2011) hävdar att pekplattor kan användas utifrån läroplanens mål. Lpfö 

98/2010 (Skolverket, 2010) fastslår att barnen ska få möjlighet till kunskap och få nya 

erfarenheter genom ett lustfyllt lärande. Vi anser att pekplattor bidrar till barnens lust att lära 

liksom Geist (2012) samt Johnson och Christie (2009). De sistnämnda framhåller att om dessa 

används på rätt sätt blir de utmanande och spännande för barnen samt att pekplattorna 

erbjuder barnen olika läranden. Genom att lägga upp mappar utifrån läroplanens mål anser vi 

att pekplattor kan användas som pedagogiska verktyg i förskolan. Det blir på så sätt tydligare 

att användningen av pekplattor utgår från läroplanen och att det också blir lättare för 

pedagoger och barn att snabbt hitta den applikation som är aktuell att arbeta med. Vi anser 

således, i likhet med Aglassinger et al. (2012), att pekplattorna bör kopplas till läroplanen, 

inte bara bli ett tidsfördriv. 

På Solens förskola är pedagogerna noga med att uttrycka att barnen jobbar med pekplattorna, 

de använder sig inte av ordet “spela”. Vi sluter oss till att pedagogerna försöker göra barnen 

medvetna om att de använder verktyg för lärande genom att säga att barnen ska jobba med 

pekplattorna istället för att spela på dem. Vi finner liksom pedagogerna att barnen lär sig av 

att använda pekplattor, men vi anser inte att de yngsta barnen är medvetna om att ett lärande 

sker när de använder sig av dem. Det är lusten att leka med spel som för många barn har varit 

den första kontakten med en dator (Appelberg & Eriksson, 1999).  
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Lek som utvecklas till lärande 

Vi tror att barnen ser pekplattorna som en leksak eftersom applikationerna ofta har roliga 

läten och effekter av olika slag och därför tror vi att barnen tycker att den är rolig att använda. 

Barnen förhåller sig inte alltid till de syften som finns för applikationerna utan de försöker 

skapa roliga händelser eller att medvetet göra fel så att roliga ljud hörs (Alexandersson et al., 

2001; Hildén, 2005). Tidigare forskning som gjorts om datorer visar att barnen mest leker när 

de använder sig av datorn, men att det genom leken sker ett lärande. Appelberg och Eriksson 

(1999) anser att barnens intresse för datorer måste väckas genom lek när barnen är små så att 

de kommer att använda sig av datorer i framtiden. Ljung-Djärf (2004) påtalar också att barnen 

behöver komma i kontakt med datorer i förskoleåldern ur ett framtidsperspektiv. Även Hildén 

(2005) framhåller att barnen ska utvecklas och lära sig genom att leka med datorn. Hon anser 

att läroplanen för förskolan lyfter fram lekens betydelse för lärande. Tekniken går ständigt 

framåt och om barnen får lära sig hur dagens teknik fungerar anser vi att barnen i framtiden 

kommer att ha lättare att använda framtidens teknik. 

Fördelarna med pekplattor i förskoleverksamheten är att även de yngsta barnen har lätt att 

hantera dem. Redan innan de har utvecklat penngrepp och öga-hand-koordination kan de med 

hjälp av ett finger använda sig av pekplattans olika applikationer (Aglassinger et al., 2012). 

En undersökning som gjorts i USA visar även att tvååringar lätt kan använda pekplattor 

eftersom de har en lättare funktion än vanliga traditionella datorer där man måste kunna 

hantera flera saker samtidigt (Geist, 2012). Flera av pedagogerna som vi intervjuar framhåller 

att även ettåringarna på deras förskolor klarar av att använda pekplattorna, men intresset hos 

dem är inte lika stort som för de lite äldre barnen. Vi tror att ettåringarna som använder 

pekplattorna gör det för att det är roligt att peka och dra på skärmen när de ser att det händer 

något på den. Men vi tror dock att de bara förstår de allra enklaste applikationerna, 

exempelvis där de ritar med fingret, men det i sig ger också ett lärande. 

Samarbete och samspel 

Samarbete och samspel är ett lärande som pedagogerna trycker på att barnen uppnår när de 

sitter minst två vid en pekplatta. En pedagog uttrycker: “Det som ger mycket är när de sitter 

två stycken vid en iPad, då hjälper de varandra och de har blivit väldigt duktiga på att hjälpa 

varandra. Den som inte har iPaden brukar peka och visa och de tar till sig väldigt bra”. 

Strandberg (2006) hävdar att när barnen samarbetar och leker med varandra uppnås en 

utvecklingszon och det anser Strandberg är när kompisar har lust att hjälpa varandra att lösa 

problem. Enligt Dysthe (2003) visar Vygotskij att ett lärande sker i olika sammanhang genom 

samverkan och interaktion med andra. 

Barnen börjar samspela och samtala med varandra när flera barn sitter tillsammans vid datorn 

påtalar Hildén (2005). Barnen börjar sedan hjälpa varandra när de känner sig trygga med att 

använda datorn. Vi anser att det är bra att barnen redan vid tidig ålder lär sig att samarbeta och 

samspela både med andra barn och vuxna och att pekplattorna verkar vara ett bra verktyg för 

det. Eftersom barnen är intresserade och tycker att pekplattor är roliga att använda blir de ofta 

en träffpunkt där många barn samlas och samspelar med varandra. För barn som har lite 

svårare att ta kontakt och samspela med andra barn tror vi att pekplattan kan underlätta för 

deras sociala relationer. Barn är olika och Appelberg och Eriksson (1999) framhåller att barn 
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som har svårt med kompisrelationer och barn i olika åldrar lättare hittar varandra genom att 

samspela vid datorn än vad de har vid andra aktiviteter. Även Shifflet et al. (2012) belyser att 

barnen blir bättre på att samarbeta med varandra vid pekplattorna och att eventuella 

beteendeproblem minskar. Trots att vi finner att pekplattorna verkar vara bra att använda i 

verksamheten med barnen, får de inte ta för stor plats. Vi framhåller att andra aktiviteter också 

är viktiga för samspel och samarbete. Både Geist (2012) och Shifflet et al. (2012) poängterar 

att det måste finnas en hälsosam balans mellan skärmlek och vanlig lek. De vanliga 

aktiviteterna i förskolan får inte tas över av tekniken. 

Lärande genom applikationer 

Vid intervjuerna framkommer det att pedagogerna anser att barnen lär sig mycket av att arbeta 

med pekplattor. Förutom att de lär sig att hantera pekplattan får barnen kunskaper utifrån de 

olika applikationer som används. Pedagogerna anser att barnen lär sig framförallt språket dels 

när de samtalar med varandra och att de snappar upp de ord som används i de olika 

applikationerna. På Solens förskola anser pedagogerna att de yngre barnen även lär sig 

engelska ord av att använda applikationer som innehåller engelska. “Barnen lär sig språket 

mycket av att upprepa det som sägs i de olika applikationerna”, säger en pedagog. Lindö 

(2009) hävdar att pekplattan kan användas som ett literacy-verktyg. Olsson (2013) framhåller 

att pekplattan ger barnen möjlighet att bland annat lyssna, utveckla ordförråd och begrepp, 

uttrycka sig och kommunicera. Med vår egen erfarenhet av att arbeta med små barn vet vi att 

de härmar och tar efter det som sägs och görs i förskolan, därför anser vi att pekplattor mycket 

väl kan anses främja de små barnens språkutveckling. Vi tror att barnen tränar språket när de 

arbetar med pekplattor tillsammans med andra barn genom att de kommunicerar med 

varandra, lyssnar och upprepar det som sägs i applikationerna. 

Pedagogerna uttrycker att barnen lär sig matematik och teknik genom att använda 

applikationer där de bland annat får träna att räkna, sortera, konstruera och göra mönster. 

Enligt Olsson (2013)  får barnen en grundläggande förståelse för matematik när de på ett 

lekfullt sätt får använda pekplattor. Vi anser att om barnen ska få möjlighet att förstå 

matematik och teknik krävs det att pedagogerna har hämtat hem lämpliga applikationer till 

barnen samt att pedagogerna är närvarande när barnen använder pekplattorna. Barnen lär sig 

inte automatiskt bara för att de använder sig av pedagogiska applikationer, utan det är när 

pedagogen utmanar barnens tänkande och ställer frågor som lärprocesser uppstår (Aglassinger 

et al., 2012). 

Vikten av närvarande pedagoger 

En av de intervjuade pedagogerna anser, i likhet med Gällhagen och Wahlström (2011) att 

pekplattan blir ett modernt verktyg som gör lärandet roligt. En pedagog säger vid intervjun att 

det oftast finns en pedagog i närheten när barnen jobbar med pekplattorna. Det förefaller lite 

diffust, vad är i närheten? Finns pedagogen bara till hands om barnen behöver hjälp, eller är 

de där och utmanar barnen? Vi anser att pedagogerna ska stötta och utmana barnen när de 

arbetar med pekplattorna. Många forskare poängterar att pedagogerna ska vara närvarande 

och stödja barnen när de jobbar med pekplattorna för att ett lärande ska ske. I den vägledande 

miljön är pedagogen enligt Ljung-Djärf (2004) engagerad och utmanar alla barn, även de barn 

som inte visar stort intresse. Vi anser att det är pedagogernas uppgift att inspirera alla barn att 
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utforska nya tekniker eftersom det idag och i framtidens samhälle kommer att krävas att 

barnen behärskar tekniken. 

Klerfelt (2007) framhåller att pedagogens roll är mer än att hjälpa barnen och ordna ett 

kösystem vid pekplattorna. Hon betonar att pedagogen ska vara ett stöd för barnen. Också 

Alexandersson et al. (2001) betonar att en närvarande pedagog som stöttar barnen är viktig för 

att de ska vidareutvecklas. 

 

Slutsats 
Vi anser att vi genom studien kan bidra med kunskap om pedagogernas förhållningssätt till 

användandet av pekplattor i verksamheten och en ökad förståelse för hur pedagogerna kan 

använda pekplattorna så att de möjliggör ett lärande för ett- till treåringar. Alla pedagoger i 

studien anser att pekplattor är bra verktyg att använda i förskoleverksamheten, både för dem 

själva och för barnen. Pedagogerna använder pekplattor i huvudsak till att dokumentera 

verksamheten för att synliggöra barnens lärande. Pedagogerna anser dock att de behöver mer 

utbildning i hur de kan använda pekplattor med barnen, så att arbetet kan bli mer pedagogiskt. 

Det lärande som pedagogerna främst ser att barnen får genom att använda sig av pekplattor är 

samarbete, samspel och språkutveckling. En pedagog uttrycker sig i slutet av intervjun: 

“Det var ett mycket mer positivt projekt än vad jag trodde från början. Det rekommenderar 

jag alla att ta in på förskolan”. 

Denna studie har på så sätt gett oss insikt om att pekplattor kan vara bra verktyg som kan 

användas i förskoleverksamheten, av både pedagoger och barn. En förutsättning för att det ska 

ske ett lärande hos barnen är dock att det finns tillgång till pedagogiska applikationer och att 

pedagogerna är närvarande och utmanar barnen. En annan viktig förutsättning är att 

pedagogerna erbjuds utbilding så att de kan använda pekplattorna som pedagogiska verktyg. 

Förslag på fortsatt forskning 
Under studiens gång har vi kommit fram till att pedagogerna inte anser sig ha fått tillräckligt 

med information om varför de ska använda sig av pekplattor i verksamheten med barnen. Vi 

anser därför att det skulle vara intressant att forska vidare om förskolechefernas syfte i fråga 

om hur pekplattorna ska användas i förskoleverksamheten.    
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BILAGA 1. Brev 

 

Hej! 

       
Vi är två förskollärarstudenter från Luleå Tekniska Universitet som heter Agneta Bjurström 

och Gabriella Holmgren. Vi går sista terminen i utbildningen och ska skriva ett 

examensarbete om pekplattor i förskolan. Syftet med vårt arbete är att öka kunskapen om hur 

pedagoger förhåller sig till och upplever användandet av pekplattan i förskoleverksamheten 

för 1-3 åringar samt bättre förstå om och i sådana fall på vilka sätt pekplattan kan möjliggöra 

ett lärande för dessa barn. 

För att få svar på syftet med arbetet skulle vi vilja genomföra intervjuer med er pedagoger. 

Intervjuerna kommer att spelas in på bandspelare för att lättare kunna bearbetas. Intervjuerna 

beräknas ta cirka 30 minuter. Intervjuerna är konfidentiella vilket betyder att det är bara vi 

som gör undersökningen som kommer att veta vilka ni är. Ni pedagoger som blir intervjuade 

kommer därmed inte att nämnas vid namn, inte heller på vilken förskola ni arbetar. Det 

inspelade materialet kommer att förvaras så att endast vi har tillgång till det. Efter att arbetet 

är färdigställt kommer intervjuerna att raderas. 

Deltagandet är naturligtvis frivilligt och ni kan välja att när som helst avbryta intervjun. Ni 

har också möjlighet att i efterhand meddela om ni inte längre vill delta i undersökningen och 

då utan att ange skäl för detta. 

Om ni undrar över något får ni gärna höra av er till oss på mail xxxxxx-x@student.ltu.se 

 

Tack för att ni vill medverka! 

Med vänliga hälsningar 

/Agneta och Gabriella 
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BILAGA 2. Intervjufrågor 

     
1. Hur länge har du jobbat i förskoleverksamhet? 

2. Hur länge har du jobbat på denna förskola? 

3. Hur länge har ni använt pekplattor i verksamheten? 

4. Hur många pekplattor finns på er förskola? 

5. Hur gick det till att din förskola började använda peklattor i verksamheten? 

6. Vilken tidigare erfarenhet hade du av att använda pekplatta innan ni fick den till 

förskolan? 

7. Har du fått utbildning av arbetsgivaren i att använda pekplattor? I så fall vad? 

8. Kan du beskriva hur du använder pekplattan i verksamheten med barnen?  

9. Kan du beskriva hur barnen använder pekplattorna i verksamheten? 

10. Vilka applikationer är det som används? Vilka upplever du används mest? 

11. Var är pekplattan placerad på förskolan?  

12. Hur ofta och hur länge får barnen använda pekplattan? 

13. Tycker du att barnen lär sig något av värde av att använda pekplattor, i så fall vad? 

14. Vad har du utifrån dina erfarenheter lärt dig om pekplattans användning i förskolan?  

15. Har du något mer att tillägga? 

 

 

   

 


