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__________________________________________________________  

Syftet med vår studie har varit att undersöka hur förskollärare ser på sitt pedagogiska 

arbete med den digitala pekplattan samt deras syn på barns inflytande över det 

arbetet i förskolan ur ett sociokulturellt perspektiv. Studien utgår från en kvalitativ 

forskningsstrategi som grundar sig på semistrukturerade intervjuer med åtta 

förskollärare. Vårt resultat visar på att deltagarna anser att de behärskar eller har en 

ganska bra kompetens i sitt arbete med den digitala pekplattan. Resultatet illustrerar 

att det är vanligt att arbetet är kopplat till förskolans läroplans strävansmål 

(Skolverket, 2010) och att förskolorna använder sig av ”appar”. Samt att den digitala 

pekplattan även används som kamera, i dokumentation samt som informations- och 

faktasökare och att den bidrar till barns sampel och turtagning. En slutsats är att det 

finns både likheter och skillnader på hur förskollärarna arbetar med pekplattan och i 

deras syn på barns intressen och inflytande över det arbetet. Studiens resultat har 

gett oss kunskaper och erfarenheter som kommer att vara givande för oss i vårt 

framtida yrke som förskollärare. 

________________________________________________________ 

Nyckelord: Digital pekplatta, surfplatta, lärplatta, appar, förskola,   
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1. Inledning 

I Sverige idag lever vi i ett digitalt samhälle där utvecklingen av nya digitala föremål 
ständigt presenteras för oss. Ur den synvinkeln är det inte konstigt att den digitala 
pekplattan numera är en stor del av många barns och vuxnas vardag. Flertalet barn 
har möjlighet att utforska den digitala pekplattan i hemmet där de kan få tillgång till 
media och populärkultur via den. Statens medieråds (2015) undersökning visar på att 
56 % av barn i åldern 0-1 år, 79 % av barn i ålder 2–4 år samt 84 % av barnen i åldern 
5–8 år använder surfplatta i hemmet.  

Den digitala pekplattan kan ses mer lämpad i förskolans miljö än en stationär dator 
på grund av sin mobilitet och att den inbyggda skärmen gör den lätthanterlig för 
barns händer. Flera barn kan också använda den samtidigt vilket gör det möjligt för 
barn att samarbeta runt den (Nilsen, 2014). Men om nu den digitala pekplattan ses 
som ett lämpligt verktyg att använda i förskolan så är det besynnerligt att vi som 
studenter på förskollärarutbildningen inte fått någon undervisning i hur den kan 
användas som ett pedagogiskt verktyg. Detta har bidragit till att vi i denna studie 
valde att undersöka hur förskollärare använder pekplattan som pedagogiskt verktyg 
tillsammans med barnen i verksamheten. Samt att synliggöra hur barns inflytande i 
det arbetet kan se ut.  

Skolverket (2013) har i en rapport på uppdrag från regeringen gjort en uppföljning av 
IT-användning och IT-kompetens i förskola, skola och vuxenutbildning. Där framgår 
det att av de datorer som barn numera får använda sig av på förskolan är 32 % 
digitala pekplattor. De flesta förskolebarn använder den idag både självständigt och 
tillsammans med förskolepersonal i verksamheten (Skolverket, 2013). Genom det 
ökade användandet av den i förskolan ställer det även krav på förskollärarens 
kompetens gällande hur de arbetar med den som ett pedagogiskt verktyg tillsammans 
med barn. Hela 61 % av den kommunala förskolepersonalen upplever att de vill ha 
kompetensutveckling i att kunna använda IT som just ett pedagogiskt verktyg i 
förskolan (Skolverket, 2013).  

Men den digitala kompetensen framhålls även som en viktig faktor hos barn, något 
som också stärker pekplattans betydelse som redskap i förskolan. Även om det i sig 
inte är utskrivet i förskolans läroplan (Forsling, 2011; Skolverket, 2010). Men det 
finns en grundläggande problematik här genom att förskollärare och barn har växt 
och växer upp i olika tidsåldrar. Detta ger oss olika kunskaper och erfarenheter 
gällande användning av olika datorer samt mediakultur enligt Klerfelt (2007). Nilsen 
(2014) har i sin forskning om hur pekplattor används i en förskola sett att det inte är 
tillräckligt att läraren har ett tydligt pedagogiskt syfte med att använda en ”app” för 
att lära barn något särskilt innehåll. Utan det behövs inlevelse, insikt och 
medvetenhet från lärarens sida. För förskolan är inte längre den enda praktik utöver 
hemmet som ger barn erfarenhet av mediakulturer och kulturella tillämpningar 
(Fast, 2007; Forsling, 2011; Klerfelt, 2007). Förskolans drivkraft och utmaning kan 
därför bli just att utgöra en mötesplats mellan förskolans pedagogiska institutionella 
kultur och mediakulturen som finns i samhället (Klerfelt, 2007). Fast (2007) belyser i 
sin forskning hur barns populärkultur som de möter i förskolan, skolan och i 
hemmen berikar deras textorienterade processer. Det som utökar barns erfarenhet av 
olika texter kan vara bl.a. de medier och den populärkultur som barn möter i 
hemmen genom exempelvis datorspel och dataanvändandet i stort. Här ställs då 
frågan om förskolan idag är en mötesplats där barns intressen och erfarenhet av bl.a. 
pekplattans mediala populärkulturella appar från hemmet får inverka på det 
pedagogiska arbetet? För intentionen med förskolans läroplan (Skolverket, 2010) är 
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bl.a. att barn på förskolan i sitt lärande ska få utmanas, stimuleras och få förlita sig 
till sitt eget kunnande samt att få utforska olika medier, texter, bilder och teknik. 
Detta ska på ett positivt sätt påverka deras möjlighet till inflytande över det egna 
lärandet och deras utveckling. Men även att de behov och intressen som barnen har 
och som de ger uttryck för bör ”ligga till grund för utformningen av miljön och 
planeringen av verksamheten” (Skolverket, 2010, s. 12). Likafullt att förskolan bör ge 
alla barn möjligheten att använda IT oavsett om det finns i hemmen eller inte. Alla 
barn bör ges samma möjlighet att ta del av den praktiken eftersom förskolans 
uppdrag är att vara en institution som omfattar likvärdighet.  

Vi frågar oss om barn på förskolor idag har inflytande och om deras intresse lyfts in 
så de får påverka hur pekplattan används i verksamheten? Och då både gällande i det 
pedagogiska arbetet och i själva genomförandet. Lyssnar förskollärare på barns 
intressen kopplade till pekplattan? Följer förskollärare de nya forskningsrönen som 
pekar på att gemensamt för de digitala medierna är att de gynnar den horisontella 
relationen som barn och förskollärare bör ha till varandra i arbetet på förskolan? En 
relation där barn och förskollärare gemensamt granskar och lär sig av varandra 
(Forslings, 2011; Kjällander, 2014). Barns möjlighet till inflytande i förskolan lutar sig 
på om vuxna kan inta ett barnperspektiv samt om de kan anamma ett relationellt 
förhållningssätt mellan sig själva och barnen påpekar Arnér (2009). Hur 
förskollärare arbetar för att på bästa sätt möta barnens intresse och inflytande kring 
pekplattan och samtidigt hålla fast vid en pedagogik som gynnar lärandet, är något 
som denna studie tar fasta på. 
 

1.1 Syfte och frågeställningar  
Syftet med studien är att belysa förskollärares perspektiv på det pedagogiska arbetet 
med den digitala pekplattan samt deras syn på barns inflytande över det arbetet. 

Studiens frågeställningar är:  

 Hur beskriver förskollärare sitt pedagogiska arbete med den digitala 
pekplattan? 

 På vilket sätt lyssnar förskollärare på barns intressen och låter barnen ha 
inflytande över hur den digitala pekplattan används i det pedagogiska arbetet? 

 

1.2 Uppsatsens disposition 
I litteraturbakgrunden framförs den teoretiska utgångspunkten för arbetet följt av 
teoretisk förståelse för barns inflytande där det förklaras varför barns inflytande 
kopplat till den digitala pekplattan är viktigt att studera. Sedan presenteras tidigare 
forskning på digitala redskap, digitala verktyg och pedagogisk praktik i förskola 
för att visa på hur digital teknik i allmänhet har brukats men även nu används i skola 
och förskola. Sedan kommer en beskrivning av den digitala pekplattan som skapar 
en bättre förståelse av det faktiska föremålet. Följt av detta ligger 
begreppsdefinieringen där vissa nyckelbegrepp tydliggörs som också är 
betydelsefulla för förståelsen av uppsatsen. I metod presenteras och styrks det sätt på 
vilket studien är utförd. Detta för att studien på bästa sätt ska kunna besvara de 
frågeställningar som ställts. Metoden följs av ett resultat som presenterar det 
samlade material som sammanställts utifrån de intervjuer som utförts. Detta resultat 
reflekteras kring i analysen och kopplas till angiven forskning och litteratur. 
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Avslutande kommer en diskussion som börjar med en resultatdiskussion där 
resultatet kopplas till ett större perspektiv av pedagogisk och samhällsmässig 
relevans. Följt av en metoddiskussion där den metod som använts utvärderas. Vidare 
presenteras även en slutsats och sedan förslag på fortsatt forskning följt av 
pedagogisk relevans. 

 

2. Litteraturbakgrund 

Här återges en redogörelse av tidigare forskning, relevant litteratur och teoretisk 
utgångspunkt för studien. I följande text kommer begreppet digital pekplatta i vissa 
partier ersättas av endast ”pekplatta”. 

 

2.1 Databassökning  
De avhandlingar, rapporter och artiklar som varit betydande för studien har hämtats 
från databaser som: ERIC, SWEPUB, DiVA Portal och Google Scholar. Sökord som 
har använts är exempelvis: pekplatta. digital pekplatta, digitala verktyg, surfplatta, 
lärplatta, digital touchpad, Ipad, dator, förskola, preschool, barns inflytande, barns 
inflytande i förskolan, childrens influence, IKT, IT- kompetens, sociokulturell teori, 
sociocultural theory. Antal träffar som uppkom i sökandet kommer här att redovisas 
med ett exempel: 

Orden ”pekplatta” gav 208 träffar på Google Scholar, 5 träffar på DiVA Portal och 
”digital touchpad” 29 500 träffar på Google Scholar. Utifrån de 29 500 träffarna på 
Google Scholar så avgränsades sökningen till ”digital touchpad in preschool” vilket 
ledde till ”140” träffar. För ytterligare avgränsning så söktes det sedan även på årtal 
som ”digital touchpad in preschool 2014” vilket gav 65 träffar. Utifrån de 65 träffarna 
från exemplet och i andra sökningsomgångar, både på engelska och svenska, har vi 
fokuserat på att sålla ytterligare genom att lägga till just årtal, byta ut eller lägga till 
enstaka ord i sökningsprocessen för att få tag på gynnsam relevant forskning och 
litteratur för studien. Detta tillvägagångssätt tillämpades även under 
sökningsprocesser i de olika databaser som nämnds ovan.   

 

2.2 Teoretisk utgångspunkt 
Den sociokulturella teorin grundar sig på att människans utveckling ständigt är i 
förändring något som Lev S. Vygotskijs 1896-1934 (Säljö, 2010) ansåg. Något som 
även Jakobsson (2012) beskriver som:  

Sociokulturella teorier (...) ser (...) tanken, medvetandet och den materiella världen som en helhet. 
Detta innebär att den materiella världen i form av olika artefakter och kulturella produkter står i 
ömsesidig kontakt med oss, påverkar och möjliggör tänkandet (s. 153). 

Denna studie utgår från det sociokulturella perspektivet då vi finner denna teori mest 
lämpad att belysa vårt arbete. Då främst genom att teorin åskådliggör att människan 
ständigt har potentialen att utveckla lärdomar och erfarenheter i mötet och samspelet 
med andra individer i kontexten förskolan samt via materiella verktyg så som i denna 
studie är den digitala pekplattan. 
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2.3 Sociokulturellt perspektiv på utveckling och lärande 
Utveckling och lärande ur ett sociokulturellt perspektiv kan ses som att människan 
socialiseras in i tillvaron genom kulturellt kommunikativt samspel samt genom 
uppfattningar och handlingar menar Säljö (2000). Genom att artefakter, materiella 
verktyg, som exempelvis datorn, vilken vi i denna studie ser som synonymt med 
pekplattan, och språkliga verktyg, så som språket, ständigt förändras kommer även 
människans kunskaper att omskapas och utvecklas (Säljö, 2000). Artefakter kan 
beskrivas som av människohand producerade föremål eller produkter (NEO). 
Artefakter är således ett ord för de verktyg en människa använder sig av i ett medierat 
lärande (Säljö, 2000.) i den sociokulturella teorin. Med mediering menas att 
människors uppfattningar och tankar påverkas av vår kulturs praktiska och 
intelligenta artefakter (Säljö, 2000, s. 81). Människan blir alltså en kunskapsbärare 
genom att vi ständigt utvecklas och genom det kan vi utveckla nya artefakter som 
bygger på våra tidigare kunskaper och erfarenheter. 

Sambandet mellan tanke och samspel i det sociokulturella perspektivet är just 
kommunikation (Säljö, 2010). Språket har en särskild ställning i den sociokulturella 
teorin hävdar Säljö då han redogör för Vygotskijs syn på ”språket som redskapens 
redskap”(s. 187). Han förklarar vidare att det är just via språket som verktyg vi 
människor formulerar oss samt förstår och ordnar världen omkring oss. Han påpekar 
även att begreppet ”språk” interagerar och kommunicerar med andra uttrycksformer 
och delar som ingår i begreppet ”språk”. Så som kroppsspråket, olika tecken, 
skriftspråket, talspråk och bild (s. 188). Vilket vi i denna studie kopplar till hur 
förskollärare och barn använder språket för att förstå och kommunicera runt det 
materiella verktyget pekplattan. 

Genom att människan oavbrutet förändras och blir mer erfaren kan vi i samspel med 
andra lära oss och få nya kunskaper, vilket kallas att appropriera (Säljö, 2000) i 
sociokulturell teori. Säljö (2000) tar upp ”den närmaste utvecklingszonen” som ett 
begrepp för att förklara barnets utveckling och lärande. Den visar vilken fas barnet är 
i, barnets uppnådda kompetens, vilket steg barnet behöver ta med hjälp av andra, 
utvecklingszon, för att komma till nästa fas som är barnets framtida kompetens (s. 
122). För att dra en parallell mellan Säljös resonemang och förskolans arbete med 
pekplattan så kan förskolläraren då vara ”den andre” som via samspel med barnet 
kan se vilken fas barnet är i och därefter pedagogiskt planera så att barnet når 
närmaste fas i sin utveckling (Säljö, 2000). Säljö (2000) diskuterar vidare om att 
skolan som verksamhet kan ses som en kontext där det ofta råder en föråldrad syn på 
hur man integrerar. Där det kan förekomma motstånd och svårigheter i att ändra 
sättet att samspela. Här blir det intressant att dra en koppling till hur förskollärare 
integrera med barnen i det pedagogiska arbetet med pekplattan på studiens 
förskolor. Speciellt med utgångspunkt på att den som artefakt är ett rätt nytt verktyg i 
förskolan. Men likaså för att förskollärare kanske inte har erfarenhet och kunskap om 
hur man samspelar med barnen i lärarsituationer utifrån och med den. 

 

2.4 Sociokulturellt perspektiv på artefakten datorn 
I denna studie drar vi en parallell mellan Säljös (2000) resonemang angående datorn 
och den digitala pekplattan samt diskuterar utifrån de antaganden som Säljö gör 
kring hur det sociokulturella perspektivet ser på datorn som artefakt och verktyg i 
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barns lärande. I ett sociokulturellt perspektiv kan alltså datorn ses som en artefakt, 
d.v.s. ett av människohand tillverkat föremål eller produkt (NEO). Datorn som 
verktyg kan användas för ett medierat lärande. Där mediering kan förklaras med att 
människan använder datorn när vi begriper och agerar i världen omkring oss (Säljö, 
2010, s. 185). Men dagens informationstekniska utveckling kräver vägledning av 
kunniga personer, som lärare, i interaktion med oerfarna individer menar Säljö 
(2000). Men även bör den kunniga inom området ha förmågan att analysera, göra 
urval och ta fasta på vad som är viktigt i informationsflödet eftersom kvalitén på 
informationen varierar. Här kan det dras en parallell mellan Säljös tankegångar och 
att det är viktigt att även förskolläraren innehar god kunskap om det digitala 
verktyget och barns närmaste utvecklingszon. När förskolläraren äger denna kunskap 
kan hen utmana och stödja barn i deras utveckling och lärande men även låta barn få 
ha inflytande. Och det är först då som det skapas en givande interaktion mellan 
förskollärare och barn genom det kulturella verktyget språket samt den praktiska 
artefakten pekplattan. 

Enligt Säljö (2000) men även senare forskning (Forsling, 2011; Kjällander, 2011, 
2014; Klerfelt, 2007) har användningen av datorn men även pekplattan, i skolan och 
förskolan utmanat spelreglerna gällande kommunikationen och samspelet. Detta kan 
hota den gammalmodiga interaktionen mellan lärare/elev, barn/förskollärare. När 
läraren inte längre står för all kunskap och inte alltid kan svara på allt som datorn 
visar, så förlorar läraren en del av sin maktposition. Det kan också därför finnas ett 
motstånd i att just förändra det mönstret, menar Säljö (2000). Denna maktutjämning 
är något som även Kjällander (2011, 2014) tar upp i sin avhandling från 2011 och i sin 
rapport från 2014 och som hon ser som något positivt för interaktionen mellan eleven 
och läraren eller barnet och förskolläraren gällande arbetet med först datorn i skolan 
och sedan den digitala pekplattan på förskolan. När barn t.ex. undersöker pekplattan 
jämnas makten mellan barn och vuxna ut och barns inflytande och funderingar kan 
lyftas in i arbetet på förskolan på det sätt som läroplanen (Skolverket, 2010) 
framhåller, menar Kjällander (2014). När förskollärarna själva positionerar sig som 
utforskande och följer barns intressen så främjas deras handlingsutrymme 
(Kjällander 2014, s. 6). Något som i ett sociokulturellt perspektiv kan ses som ett 
produktivt samarbete, menar Säljö (2000), mellan elever och det som undersöks på 
datorn. Ett fenomen som eleverna själva även finner självklart nämner Säljö (2000) 
och som vi som skapare av denna uppsats ser som positivt om motsvarande tendens 
till interaktion finns mellan barnen och den digitala pekplattan på förskolan. 

 

2.5 Teoretisk förståelse för inflytande  
Ett av förskolans uppdrag är att fostra barnen till demokratiska medborgare och att 
förmedla och främja de förmågor som barn av idag behöver utveckla som medborgare 
i samhället, menar Ribaeus (2014). Förskollärare ska förbereda barnen för det liv de 
lever nu men även rusta för det liv de har i framtiden. ”Det handlar om att både 
inkludera barnen i vår värld, att föra vidare de kunskaper vi har, men också om att 
skapa utrymme för deras egna initiativ” (Ribaeus, 2014, s. 15). 

Som samhällsmedborgare har barn rättigheter i form av sociala rättigheter även om 
deras politiska rättigheter är begränsade. De har heller inte samma skyldigheter som 
de vuxna (Qvortrup, 2005). Enligt Qvortrup betraktas barn därför mer som blivande 
medborgare än som faktiska medborgare (Qvortrup, 2005). Rättigheter kan dock ses 
som synonymt med inflytande och delaktighet. Två begrepp som används i flera olika 
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styrdokument i relation till förskolans demokratiuppdrag (Ribaeus, 2014). Ribaeus 
(2014) förklarar att ”Rätten till inflytande och delaktighet utgör en politisk aspekt av 
den moderna barndomen och av de institutioner där barn idag lever en stor del av 
sina liv”( s. 20). 

Delaktigheten och inflytandet är viktigt för det handlar om att man tillsammans med 
andra är med och fattar både stora och små beslut som påverkar både nuet och i 
framtiden. Det innebär att man som individ tillsammans med andra idkar motstånd 
mot olika typer av maktutövning som sker i samhället (Moss, 2007, i Ribaeus, 2014, 
s. 21). I förskolan skulle det kunna ta sig uttryck i att barnet utmanar rådande 
normer, uttrycker sin åsikt eller gör olika val under organiserad form när det kommer 
till att ha inflytande. Att barn gör motstånd på olika sätt mot normer, regler och 
rutiner behöver inte ses som varken demokratiskt eller förtryckande men det öppnar 
upp för en möjlighet till demokratisering menar Dolk (2013). En demokratisering där 
delaktighet skulle kunna innebära, inte bara rätten att få vara med och bestämma, 
eller att välja mellan päron eller äpple på samlingen, utan också att barnen får bli 
inkluderade ”i den pedagogiska situationen på ett sätt som gör att ens närvaro 
erkänns och bejakas” (Dolk, 2013, s. 180). En form av delaktighet som påverkar 
maktbalansen mellan barnen och pedagogerna och utjämnar den. Kopplat till arbetet 
med digitala verktyg som pedagogiskt verktyg finns Kjällander (2011) som i sin 
rapport menar på att arbetet med datorn i skolan bidrar till att maktutjämning sker 
mellan elev och lärare så att barn kan få inflytande och bli delaktiga. Något som hon 
även senare framhåller i sin forskning kring pekplattan i förskolan (Kjällander, 2014). 
Delaktighet och inflytande som ses som nödvändigt för att demokratiska principer 
ska kunna utvecklas i förskolan (Ribaeus, 2014, s. 22).  

I förskolan finns även regler, rutiner och struktur som påverkar barns möjlighet till 
detta inflytande som är deras rättighet. Arnér (2006) menar att förskollärare själva 
genom planering av aktiviteter, miljö och material många gånger är delaktiga till att 
skapa hinder för barn att utöva sina rättigheter. Att förskollärare bejakar barns 
initiativ och låter barn ha inflytande på olika sätt är bra, menar Arnér (2006). Enligt 
henne är det viktigt att barns egna idéer och självinitierade lek får ta utrymme. För 
när förskollärare ger barn inflytande skapas större kreativitet och längre 
koncentration hos barnen (Arnér, 2006). Kjällander (2011) håller med Arnér och 
talar för att när lärare, här förskollärare, utgår från barns intressen så gynnar det 
barns spelrum. Kjällander (2014) påpekar att om förskolläraren själv är utforskande i 
”det digitala gränssnittet”, främjar det barns möjlighet till inflytande på det sätt som 
läroplanen (Skolverket, 2010) framhåller (Kjällander, 2014, s. 6). Där ”det digitala 
gränssnittet” kan beskrivas som det samspel barn har med skärmen på pekplattan 
och det som utspelas där. Men även barns samspel med andra barn, lärandet, 
befintlig miljö, tid och rum etc. när de integrerar med pekplattan (Kjällander, 2014, s. 
2). Dessa olika teoretiska aspekter har betydelse för vår studie eftersom förskolan ska 
sträva efter att varje barn ska kunna påverka sin egen situation och att det ligger på 
förskollärarens ansvar att se till att barnen har ett ”reellt inflytande” (Skolverket, 
2010, s. 12). Men det handlar också om ett erkännande av barns egen kultur. I 
Läroplan för förskolan (Skolverket, 2010) står det att ”Förskolan ska ta hänsyn till att 
barn lever i olika livsmiljöer och att barn med de egna erfarenheterna som grund 
söker förstå och skapa sammanhang och mening” (s. 6). Fast (2007) belyser i sin 
forskning hur barns populärkultur som de möter i förskolan, skolan och hemmen 
berikar deras textorienterade processer. Hon menar på att barn påverkas av familjens 
kultur och att de där tidigt får en förståelse för både läsandet och skrivandet (s. 180). 



11 
 

 
 

Det kan vara genom bl.a. de medier och den populärkultur som barn möter i hemmen 
genom exempelvis datorspel och dataanvändandet i stort. Dessa erfarenheter tar 
sedan barn med sig till förskolan, där förskollärarna i Fast studie ses ha en begränsad 
vetskap om barns hem. Fast (2007) menar på att de ”tycks göra en dygd av att inte 
veta något om hemmen” (s. 181). Men även att denna uppfattning bygger på ett 
demokratiskt perspektiv där barn ska få likvärdiga privilegier och möjligheter. 
Lärarna verkar här mena att barns bakgrund av tidigare erfarenheter av 
textorienterade aktiviteter inte ska ge dem besvär i förskolan och i skolan. Fast 
kommenterar denna synpunkt med ”Det intressanta med detta sätt att resonera är att 
en viss bakgrund betraktas som negativ” (Fast 2007, s. 181) där ”negativt” just kan 
kopplas till barns tidigare lärdomar av textorienterade aktiviteter från hemmen. Att 
människor har erfarenheter från olika literacypraktiker menar Street (2001, i Liberg 
& Säljö, 2010) är en förutsättning för demokrati och att medier och populärkultur 
därför blir viktiga utgångspunkter i förskolans demokratiarbete.   

 

2.6 Styrdokument och statistik 
Som förskollärare behöver man förhålla sig till styrdokumentet Läroplan för 
förskolan (Skolverket, 2010) där det framhålls att ”multimedia och 
informationsteknik kan i förskolan användas såväl i skapande processer som i 
tillämpning” (Skolverket, 2010, s. 7). Något som bidragit till vårt intresse kring hur 
detta sker i den faktiska praktiken. Vi har även i denna studie lutat oss mot viss 
statistik som presenterats tidigare i studien samt som även tas upp i analys och 
diskussionsdelen.  Skolverket kom 2013 ut med en rapport om It-användning och it-
kompetens i skolan som framhåller att förskolebarn använder surfplatta både 
tillsammans med personal men även på egen hand i förskolan. ”Datorn/surfplattan 
används främst till film och musik samt utveckling av språk, skrift och matematisk 
förmåga” (Skolverket, 2013, s. 8). Vidare har vi tagit del av Statens medieråds (2015) 
resultat av barns media användning i hemmen. Där föräldrar delgett information om 
i vilken utsträckning barn har tillgång till en surfplatta i hemmet. Detta för att bilda 
oss en samlad bild av i hur stor utsträckning barn använder digitala medier och 
pekplattor. 

 

2.7 Tidigare forskning om digitala redskap  
Forskning inom området digital teknik i förskolan med inriktning på digitala 
pekplattan är begränsad. Men Kjällander (2011, 2014) och Nilsen (2014) har på 
senare år just studerat pekplattan och dess plats inom förskolevärlden. Några andra 
studier och artiklar som denna uppsats stödjer sig på utgår från forskning om datorn 
och dess användning i förskoleverksamhet. Vi har ändå valt att utgå ifrån dessa och i 
det här fallet se den digitala pekplattan som synonym med datorn. Forsling (2011), 
Ljung-Djärf (2004) och Klerfelt (2007) är några som på olika sätt bidragit med 
underlag till denna studie. 

 

2.8 Digitala verktyg och pedagogisk praktik i förskola 
Om vi ska ge några exempel på hur digitala verktyg, från stationära datorer till 
digitala pekplattor, använts i den pedagogiska praktiken i förskolan kan vi börja med 
Ljung-Djärfs studie från 2004 som då framhöll att datorn generellt sett användes 



12 
 

 
 

som leksak under den fria lekens tid och att användandet av den inte automatiskt 
bidrog till den vision som önskades om likvärdiga förutsättningar till lärande. En 
tanke var att användningen av datorn i förskolan skulle utjämna de skillnader som 
fanns i tillgång och användande av dator bland barn i hemmen. I Klerfelts avhandling 
från 2007 ges exempel på barns skapande och berättande med datorn som verktyg. 
Barnen skapade datorspelsliknande produktioner som innehöll lek, spel och olika 
tävlingsmoment. Men som Ljung-Djärf (2004) framhöll så visar även Klerfelts (2007) 
studie att pedagogernas agerande är avgörande för barnens möjlighet till skapande 
och meningsskapande via datorn.  Det krävdes ”intensiv interaktion” (Klerfelt, 2007, 
s. 116) mellan barn och pedagoger för att ett lärande och meningsskapande skulle ske.  

I Forslings artikel från 2011 ges många olika exempel på hur både barn och vuxna 
medverkar och använder digitala verktyg själva och tillsammans. De olika tillbehören 
som från början var digitala kameror, videokameror, diktafoner osv. kopplades till 
datorn och användes för dokumentation men även för konversation och reflektion av 
både barn och pedagoger. Medieverktygen användes också vid andra tillfällen som 
t.ex. vid barns födelsedagar och vernissage. Även om det var vid samlingar som de 
användes som mest (Forsling, 2011). En utveckling har skett om man ser till den 
senaste forskningen som diskuterar skolor och förskolors användning av digitala 
verktyg och som visar på ytterligare förändring. Digital teknologi är inte längre 
verktyg som tillämpas vid särskilda aktiviteter. Internet och bruket av den bärbara 
datorn i skolan och barnens eget konstanta användande av smartphones gör digital 
teknik till något som inkluderar allt som är viktigt för barn och interaktion, 
kommunikation, samspel, lärande och meningsskapande (Kjällander, 2011). Idag 
inbegriper digitala verktyg näringslivets och samhällets syn på förskolans roll att 
förbereda barn inför framtiden. Det krävs digital kompetens anser Kjällander (2011, 
2014). Särskilt som det pågår en förflyttning ”från skriftspråkets dominans mot 
bildspråkets dominans: samtidigt som det sker en förflyttning från boken till 
skärmen” (Kjällander, 2014, s. 2). När förskolebarn interagerar med den digitala 
pekplattans pekskärm så vidgas det digitala gränssnittet till att inkludera allt av vikt 
för förskolebarns interaktion och lärande (Kjällander, 2014). Kjällander menar att det 
inkluderar kompisars kommentarer, rummets möblering, klassregler och normer. Tid 
och rum har heller inte längre samma betydelse utan aktiviteterna på den digitala 
pekplattan inkluderar både fritiden och miljön utanför förskolan. Hon framhåller att 
det digitala gränssnittet kan ses som tillåtande och inbjudande. Pekplattan blir viktig 
för barns meningsskapande då den erbjuder flera olika sätt på vilket barn kan lära sig 
på. Samt för möjligheterna till vad som kan läras på den (Kjällander, 2014).   

 

2.9 Beskrivning av den digitala pekplattan  
Digital pekplatta eller datorplatta, surfplatta, digital lärplatta, läsplatta, iPad (vanligt 
produktnamn) eller ”padda” (slang för iPad) osv. är en bärbar, mindre och plattare 
dator som man kan hålla i handen. Den har en tryckkänslig skärm som kan styras 
med fingrarna eller med tillhörande penna. Plattan kan kopplas upp till internet via 
ett trådlöst nätverk eller via mobiltelefonnätet för surfing. Användningsområdena är 
många och via internet kan man bland annat läsa e-böcker, e-tidningar och handskas 
med e-post. Den digitala pekplattan kan även användas till att skriva på, spela spel 
på, fotografera och filma med samt lyssna på musik och se på film på. Olika former av 
appar kan laddas ner gratis eller köpas och användas som verktyg för dessa ändamål. 
Vissa appar är särskilt anpassade för barn eller andra målgrupper, intressen eller 
yrken (Nilsen, 2014).  
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Skillnaden mellan en stationär dator och den digitala pekplattan och som gör den 
bättre lämpad i förskolans miljö är mobiliteten. Den är lätt att flytta och kan bäras 
runt och användas på olika platser och i olika miljöer. Det finns även olika tillbehör 
som t.ex. lösa tangentbord och högtalare som lätt kan kopplas in och som främst 
kommit att underlätta pedagogernas dokumentationsarbete. Men plattans skärm gör 
den lätthanterlig även för små barnhänder. Genom lätta tryck med fingrarna direkt 
på skärmen kan barnet konkret styra redskapet. Beroende på vilken app som används 
kan även flera fingrar användas samtidigt vilket gör det möjligt för barnen att 
samarbeta och använda plattan samtidigt. Apparna är ofta enkelt utformade i 
designen vilket underlättar för barnen att t.ex. fota och filma själva (Nilsen, 2014).   

 

2.10 Begreppsdefiniering 
Vi tar här upp några begrepp som är av stor betydelse för förståelsen av denna studie. 
Det är ord och begrepp som: interaktion, artefakt, mediering, IKT, App, och digital 
kompetens, det digitala gränssnittet, literacy, medial populärkultur och barnkultur. 

Om vi börjar med ordet interaktion så avses betydelsen för samverkan och samspel. 
Interaktion ses alltså som en process där grupper eller individer genom sitt 
handlande ömsesidigt påverkar varandra (NEO). Det kan alltså gälla relationen 
mellan förskolläraren och barnet eller mellan barn och barn. Ett exempel är när Säljö 
(2000) beskriver relationen mellan läraren och eleven, som vi i detta fall ser som 
förskolläraren och barnet, i ett sociokulturellt perspektiv på lärande. Äger 
förskolläraren tillräckligt med kunskap om barnet så kan hen utmana och stödja 
utvecklingen och med språket som hjälp, eller i vårt fall den digitala pekplattan som 
verktyg, interagera, alltså samspela med barnet så att utveckling sker (Säljö, 2000). 
Pekplattan kan i vår studie ses som den artefakt som inom den sociokulturella teorin 
används som ord för de verktyg en människa använder sig av för ett medierat lärande 
(Säljö, 2000). I Nationalencyklopedin står det: av människohand fabricerat föremål, 
produkt eller effekt (NEO) och ordet är även vanligt förekommande inom arkeologin. 
Vi använder oss också av begreppet mediering som även det är taget från den 
sociokulturella teorin och dess uttryck. Mediering innebär att människors 
uppfattningar och tankar påverkas av vår kulturs praktiska och intelligenta artefakter 
d.v.s. verktyg. Ordet medierar härstammar från det tyska ordet Vermittlung och som 
betyder förmedla (Säljö, 2000, s. 81).  

IKT är en förkortning på informations- och kommunikationsteknologi och är ett 
generellt begrepp på teknologi som förekommer i utbildningskontexter (Nilsen, 
2014). I vår studie frågar vi förskollärarna om deras kunskaper kring informations- 
och kommunikationsteknologi i allmänhet i arbete med pekplattan. Men även om de 
anser att förskolorna där de arbetar på tillgodoser behovet av utbildning i IKT för 
personalen. Detta för att vi anser att det kan påverka användandet av den digitala 
pekplattan i praktiken, men även hur förskolläraren ser på barns inflytande över det 
arbetet.  

På den digitala pekplattan kan det laddas ner olika appar eller applikationer. En App 
är en förkortning på applikation som i sin tur står för tillämpning. En applikation, 
app, är ett datorprogram som är avsett för att kunna användas i praktiskt arbete 
(NEO). Det går att ladda ner en app till datorn, mobilen eller pekplattan etc. gratis 
från internet eller mot betalning. Relevant för studien är förskollärarnas syn på 
apparna och deras möjligheter när det kommer till att bidra till barns lärande. Men 



14 
 

 
 

även hur barnen tillåts att utöva inflytande över vilka appar som ska användas, hur 
och vad som ska läras genom dem. Vissa särskilda appar som vi nämner som 
”spelappar” har ibland ett slags ”behavioristisk-stimulus-responsstruktur” (Nilsen, 
2014) vilket betyder att de är uppbyggda på ett sätt där användaren får ”belöningar” 
om den gör rätt och ”straff” om den gör fel. Så att användaren ska stimuleras att göra 
på ”rätt” sätt. Belöningarna i en app kan vara ett glatt ljud eller bilder av ballonger 
och fyrverkerier när man klarat av en uppgift. ”Straff” kan vara toner i moll och så får 
användaren t.ex. göra om uppgiften.  

Enligt Forsling (2011) innebär digital kompetens att kunna ”hämta fram, bedöma, 
lagra, producera och kommunicera med och genom digitala medier” (2011, s. 78). En 
kompetens hon menar är viktig att förmedla. Kjällander (2014) tar upp begreppet det 
digitala gränssnittet. Där det ”digitala gränssnittet” kan beskrivas som det samspel 
barn har med skärmen på pekplattan och det som utspelas där. Men det inkluderar 
även barns samspel med andra barn, lärandet, den befintliga miljön, normer, tid och 
rum etc. när de integrerar med pekplattan (Kjällander, 2014, s. 2).  

Fast (2007) resonerar om ordet Literacys innebörd och menar på att det finns flera 
olika infallsvinklar på begreppet. Men kortfattat kan det förklaras som att det handlar 
om människans skrivande, läsande och verbala språk ”Idag har även multimodala 
texter, texter som blandar bilder och tryckt text, inbegripits i begreppet” (Fast, 2007, 
s. 33). Barnen tar del av Literacy som finns i den mediala populärkulturen. Om man 
ska förklara uttrycket medial populärkultur kan man börja med definierandet 
av medial vilket betyder att det är något som är placerat nära mitten, som gäller som 
en kanal för informationsöverföring i massmedier (Ernby, 2008). Populärkultur är 
ett vagt begrepp som används i flera betydelser och täcker sällan de ”kulturformer 
som är folkliga i en mer ursprunglig mening” (NEO). Populärkultur kan förknippas 
med begreppen masslitteratur och mediekultur, dvs. den typ av modern kultur som 
förknippas med t.ex. TV, video eller digitala medier. Vanligen används begreppet som 
motsats till olika former av s.k. högre kultur, skriftkultur, salongskultur 
eller finkultur (NEO). I vår studie ser vi populärkulturen som en del av barnkulturen 
och då med tanke på barns förhållande till barn-TV, film och barns digitala 
mediekultur. Barnkultur i sig är ett ord som används både som begrepp för kultur av 
barn och för barn. 

 

3. Metod   
Här redogörs för studiens datainsamlingsmetod, urval, genomförande, reliabilitet och 
validitet samt forskningsetiska aspekter. 

 

3.1 Datainsamlingsmetod  
Studiens utgår från studiens syfte och frågeställningar (se 1.1). Det sociokulturella 
perspektivet är den teoretiska utgångspunkt som vi funnit mest lämpad till att 
åskådliggöra vår studie. Då främst genom att teorin åskådliggör att människan 
ständigt har potentialen att utveckla lärdomar och erfarenheter i mötet och samspelet 
med andra individer (Säljö, 2010). Då var en kvalitativ studie att föredra. Så syftet är 
att försöka förstå den sociala verkligheten och hur deltagarna, i detta fall 
förskollärarna, tolkar sin verklighet (Bryman, 2011). Studien är byggd på åtta 

http://www.ne.se.ep.bib.mdh.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/finkultur
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kvalitativa intervjuer utförda med semistrukturerade intervjufrågor (bilaga 2). Vissa 
fasta frågor har ställts vid varje intervjutillfälle vilka även följts upp av 
kompletterande frågor och spontana följdfrågor som på olika sätt bidragit till 
resultatet (Bryman, 2011). Vår avsikt har varit att undvika de problem som kan 
uppstå vid strukturerade och helt ostrukturerade intervjuer. Med strukturerade 
frågor hade viktiga fakta kunnat försummas som följd av att vi inte ägt möjligheten 
att ställa följdfrågor. Vid en helt ostrukturerad intervju finns en risk att vissa 
nyckelfrågor aldrig ställts enligt Bryman (2011). Denna kvalitativa metod med 
kvalitativa intervjuer har på grund av den flexibilitet som den innebär gett deltagarna 
chansen att svara utöver de frågor som ställts. Det har gett deltagarna möjligheten att 
presentera en bred och djup bild av sina tankar och åsikter. Något som inte hade varit 
möjligt i en kvantitativ studie med t.ex. strukturerade enkätundersökningar. För då 
hade deltagarna inte haft möjligheten att svara på följdfrågor. 
 
 

3.2 Urval   
Studien är gjord utifrån ett bekvämlighetsurval och ett kedjeurval. Vi har tillfrågat 
olika förskolor i Stockholmskommun och närliggande kommuner som finns i vårt 
kontaktnät och via dessa har vi fått kontakt med ytterligare deltagare. Den första 
kontakten med deltagarna gjordes via telefon och/eller mail direkt eller via 
förskolechefer. Samtliga deltagare i studien är utbildade förskollärare då det bäst har 
gagnat studiens syfte och frågeställningar. Ett krav har varit att de tillfrågade 
förskollärarna på något sätt skulle använda den digitala pekplattan i sitt pedagogiska 
arbete med barn för det främjar studiens syfte (Bryman, 2011). Däremot har det inte 
funnits något krav på särskild IKT- eller IT-kompetens hos de tillfrågade 
förskollärarna. I tabell 1 nedan presenteras de åtta förskollärarna, antal år i yrket och 
att de arbetar på åtta olika förskolor. Samt förskolornas förskoleform, storlek på 
barngrupp samt barns ålder.  

Tabell 1:  
Här presenteras de åtta förskollärarna som medverkat i studien med fiktiva namn. 
Antal år de har i yrket och att deltagarna arbetar på åtta olika förskolor, dess 
förskoleform, storlek på barngrupp samt barns ålder. 
 

Förskollärare 
(Fiktiva namn) 

 År i 
yrket 

Förskoleform, 
Stockholms 
län 

Storlek på barngrupp  Barns ålder 

Eva 6 år Kommunal 
 

       20 barn  

 
          3-5 år 

Kim 4 år Kommunal        25 barn  
 

          4-6 år 

Petra 1 år Kommunal        14 barn  
 

          3-5 år 

Lotta, även lärare 
i musik/svenska  

3 år Enskild        17 barn  
 

          2-3 år 

Ylva 3 år Kommunal        27 barn  
 

          3-6 år 

Mia 13 år Kommunal        36 barn  
 

          3-6 år 

Anna 32 år     Enskild        20 barn  

 
          3-6år 

Ida 5 mån. Enskild        20 barn  
 

          3-6år 
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3.3 Genomförande  
Den första kontakten med deltagarna gjordes via telefon och/eller mail direkt eller 
via förskolechefer. Intervjuerna genomfördes på deltagarna på deras respektive 
förskolor vid olika tillfällen. Med ett undantag av en deltagare som intervjuades i sitt 
hem. Samtliga åtta intervjuer var i genomsnitt 30 minuter långa och genomfördes i 
avskilda rum. Båda studenterna har enskilt intervjuat och gjort ljudupptagning på 
fyra deltagare var. Vid varje tillfälle fick de deltagande förskollärarna läsa det 
missivbrev (Bilaga 1) som skrivits ut till dem innan intervjun startade. Där fick 
deltagarna ta del av viktig information om studiens och deras rättigheter som 
deltagare. Under intervjuerna fick deltagarna svara på 12 huvudfrågor vilka följdes 
upp av kompletterande frågor och spontana följdfrågor som är brukligt vid denna typ 
av semistrukturerad intervjuform (Bryman, 2010). Dessa intervjuer har sedan 
transkriberats av den student som ledde intervjun. Fyra av de deltagande 
förskollärarna kontaktades igen. Två via telefon och två via sms för att tydliggöra 
deras tidigare svar i någon enskild fråga. Transkriberingsmaterialet sammanfattades 
och sammanställts under samarbete av båda studenterna. I sammanställandet av 
materialet utgick vi ifrån studiens syfte, frågeställningar och intervjufrågor. Detta 
ledde till att materialet sorterades in i olika grupper som exempelvis: barns 
inflytande, lärandeområden, förskollärares IKT-kompetens, appar och barns 
samspel osv. För att tydliggöra de olika grupperna i transkriberingsmaterialet så 
färgkodades materialet med en färg per grupp. Genom det så såg vi likheter och 
skillnader i materialet samt gemensamma nämnare.  Materialet under varje grupp 
sammanställdes vilket ledde till studiens slutgiltiga resultat. Att presentera resultatet 
utifrån ett visst antal teman hämtade från studiens frågeställningar har som Stukát 
(2011) menar gett redovisningen struktur. Därför presenteras även resultatet under 
två kategorier med utgångspunkt från respektive forskningsfråga. Som i sin tur 
presenteras under olika rubriker. Två tabeller upprättades för att skapa en översikt 
över vissa specifika fakta. Analysen av resultatet har även den på ett metodiskt sätt 
utförts genom att varje resultat del först analyserats var för sig och sedan 
sammanställts efter vad som berör gemensamma teman kopplat till syftet och 
frågeställningarna. Som Stukát (2011) beskriver det har vi i analysen även försökt att 
generera teorier istället för att belägga dem då vi bland annat avsett att se nya 
komplexiteter och inte bara lyfta gamla. I analysen kopplar vi också till det 
sociokulturella perspektivet med utgångspunkt från Säljös (2000, 2010) resonemang 
och tidigare forskning samt annan relevant litteratur. Detta mynnade sedan ut i en 
diskussion, metoddiskussion, slutsats, pedagogisk relevans och vidare forskning. 

 

3.4 Validitet och reliabilitet 
Valet av kvalitativt tillvägagångssätt enligt den metod som tas upp i Bryman (2011) 
har stärkt trovärdigheten, validiteten, för de uppgifter, uppfattningar, åskådningar 
och ställningstaganden som deltagarna gett under intervjuerna. Tillika utförandet i 
sig. Reliabiliteten lutar på det val av kvalitativa semistrukturerade intervjuer som har 
utförts, utifrån Brymans (2011) intervjumetodbeskrivning, där ljudinspelningar gjorts 
och att dessa sedan har transkriberats för att informationen ska kunna återges på ett 
kvalitativt sätt.  

Deltagarna i studien har hög trovärdighet på grund av deras utbildning och 
yrkesprofession. I urvalet av deltagare har en förutsättning varit att de intervjuade 
förskollärarna ska använda den digitala pekplattan i sitt pedagogiska arbete med 
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barn. Något som ytterligare styrkt resultatet och dess validitet då de har goda 
förutsättningar för att delge den information som studien kräver (Stukát, 2011). 
Huruvida den information i form av berättelser, tankar och åsikter som deltagarna 
presenterat överensstämmer med realiteten har vid detta tillfälle inte kunnat 
undersökas då det skulle ha krävt observationer av deltagarnas ageranden. Något 
som vid denna tidpunkt heller inte varit intressant att se, då syftet alltid varit att ta 
del av hur förskollärare beskriver sitt pedagogiska arbete med den digitala pekplattan 
samt deras beskrivning av barns intressen och inflytande i det arbetet. 

När det kommer till studiens generaliserbarhet liknar vissa delar av studiens resultat 
det som generella siffror och statistik visar i stort, t.ex. att de kommunala 
förskolebarnen i vår studie, enligt förskollärarna, har ett högre utbud av pekplattor 
per barn än barn på enskilda förskolor. Vilket även Skolverkets (2013) rapport pekar 
på. Om det specifika antalet pekplattor per barn i vår studie stämmer överens med 
genomsnittet i landet är däremot inget vi räknat på. Denna studie är endast gjord på 
åtta olika förskolor och kan därför inte säkerställa ett generellt resultat över 
förskolebarns tillgång till pekplattor i hela Stockholms län. Urvalet av förskollärare är 
för liten för att deras ståndpunkter, tankar och berättelser ska kunna ses som 
representativt för hela länet eller landet. Studien i sig är i huvudsak tänkt att 
synliggöra och motivera studiens syftesområde, att belysa förskollärares perspektiv 
på det pedagogiska arbetet med den digitala pekplattan samt deras syn på barns 
inflytande över det arbetet (Stukát, 2011). 

  

3.5 Forskningsetiska aspekter  
Vi har som utförare av studien beaktat de forskningsetiska riktlinjer som studien 
kräver. Informationskravet har uppfyllts genom att deltagarna inför respektive 
intervju informerats via ett missivbrev om syfte med studien, vilka studenter som 
utför den och vilken högskola vi studenter tillhör. I missivbrevet (Bilaga 1) 
informerades även deltagarna om intervjuernas längd, som beräknades ta mellan 30- 
45 min, och att ljudupptagning skulle ske. Vidare förklarade det för deltagarna att 
resultatet enbart kommer att användas till examensarbetet, men att studien är en 
offentlig handling i form av en uppsats vid Mälardalens högskola som även läggs ut 
på databasen Diva.  

Kravet på samtycke har beaktats genom att deltagandet varit frivilligt. I missivbrevet, 
men även muntligen innan utförd intervju, informerades förskollärarna om 
möjligheten att de under pågående intervju kunde avbryta sitt deltagande när som 
helst utan påföljd. Konfidentialitetskravet har beaktats och deltagarna har 
informerats om att allt insamlat material behandlas konfidentiellt utifrån en 
kvalitativ forskningsmetod (Bryman, 2011) samt Vetenskapsrådets allmänna regler i 
rapportserien God forskningssed (2011). Detta innebär att alla namn på våra 
uppgiftslämnare är fingerade och att förskolornas namn och adresser inte anges. 
Även nyttjandekravet har uppfylls:  

Publicering av forskningsresultat (…) är en förutsättning för att forskningsresultat ska kunna komma 
till nytta, endera för omedelbar tillämpning eller för att ingå som en pusselbit i det fortsatta 
kunskapssökandet (Vetenskapsrådet, 2011, s. 13).  

Därför har de insamlade uppgifterna från de enskilda individerna använts till denna 
specifika studie och för dess ändamål, som så även angetts för de deltagande. 
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Studiens resultat brukas endast som ett underlag för detta examensarbete och 
kommer inte att användas eller lånas ut för kommersiellt bruk. 

 

4. Resultat  
Här presenteras resultatet av våra åtta intervjuer. Studiens intervjufrågor (se bilaga 
2) har delats in i två kategorier utifrån studiens två forskningsfrågor. Därefter har 
resultatet ordnats för att slutligen presenteras i utgångspunkt från respektive 
forskningsfråga. Vi har i resultatdelen valt att använda begreppet ”pekplatta” som 
benämning på den digitala pekplattan och begreppet ”spelappar” för att koppla till 
kommersiella populärkulturella appar som kan finnas i barns hem. I resultatdelen, 
samt i hela studien, så markeras det i texten med (...) när vi har kortat ner i ett citat. 
Samt så används tre punkter ... när deltagarna haft pauseringar under sina 
uttalanden. 
 
 

4.1 Översikt över antal pekplattor i barngrupp 
Samtliga förskolor som medverkar i studien är lokaliserade i Stockholms län. Här 
följer en översikt över förskoleform, förskollärare, storlek på barngrupp och ålder på 
barnen. Men till skillnad från tabell 1 (se 3.2) så visar översikten i tabell 2 nedan även 
antal pekplattor per barn. 

Tabell 2: 
Här presenteras studiens åtta olika förskolors förskoleform, förskollärare (fiktiva 
namn), storlek på barngrupp samt antal pekplattor som barnen har tillgång till på 
respektive förskola. 
 

Förskoleform 

(förskollärare) 
Storlek på barngrupp och 

barns ålder 
Antal pekplattor per 

barngrupp 

Kommunal (Eva) 20 barn, 3-5 år 1 pekplatta 

Kommunal (Kim) 25 barn, 4-6 år 2 pekplattor 

Kommunal (Petra) 14 barn, 3-5 år 3 pekplattor som delas på 90 barn 

Kommunal (Mia) 36 barn, 3-6 år 2 pekplattor varav 1 stationär på 

eftermiddagarna 

Kommunal (Ylva) 27 barn, 3-6 år 8 pekplattor varav 4 stationära 

Enskild (Lotta) 17 barn, 2-3 år 1 pekplatta som delas med en 

annan avdelning 

Enskild (Anna) 20 barn, 3-6år 1 pekplatta 

Enskild (Ida) 20 barn, 3-6år 1 pekplatta 

 
Utifrån översikten kan det avläsas att de kommunala förskolebarnen har ett högre 
utbud av pekplattor per barn än barn på enskilda förskolor. Två av de kommunala 
förskolorna har på eftermiddagarna stationära pekplattor som är tillgängliga för 
barnen. Med stationär menas då att pekplattorna finns på en speciell plats på 
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avdelningen, fritt tillgängliga i miljön och att barnen själva kan välja om och när de 
ska användas. På den ena förskolan finns fyra pekplattor alltid tillgängliga och på den 
andra läggs en pekplatta fram på eftermiddagarna när den inte längre används t.ex. 
för dokumentation i olika projekt. Men samtidigt är denna översikt endast gjord på 
åtta olika förskolor och kan därför inte säkerställa ett generellt resultat över 
förskolebarns tillgång till pekplattor i Stockholms län. 

 

4.2 Det pedagogiska arbetet med pekplattan  
Pekplattan kallas på förskolorna för ”lärplatta, plattan,  paddan och iPaden”.  
Förskollärarna arbetar med den digitala pekplattan på olika sätt. Några i längre 
projekt och/eller temainriktat andra direkt utifrån de strävansmål som finns i 
Läroplan för förskolan (Skolverket, 2010). Vissa arbetar mer direkt utifrån ett visst 
ämne.    

Gemensamt för förskolorna är att de tittar på film med pekplattan och det kan både 
var nerladdade filmer, filmer/filmklipp direkt från internet, filmer de skapar själva, 
exempelvis via en app eller pekplattans kamera. Alla förskolorna använder också 
pekplattan som kamera för att ta foton med samt titta på bilder. Förskolläraren Anna 
beskriver den skapandeprocess som uppstått när barnen filmat i en app som heter 
iMotion. Barnen filmar då själva sina små lerarbeten och sätter ihop dem till små 
filmsnuttar. Ett barn flyttar en figur och en annan filmar/tar flera bilder, som 
redigeras och sedan sätts ihop till en film i en annan app. Alla förskollärarna menar 
att pekplattan används till olika skapandeprocesser, som ett verktyg för att rita, 
teckna och måla på olika sätt. Det kan vara genom att projicera större bild på 
skärm/duk eller rita av från pekplattans skärm eller rita på den. Något som 
förskolläraren Lotta förklarar är att när ett barn ritar på pekplattan så kan andra barn 
genom projiceringen delta i ritaktiviteten. ”Alltså bara att följa det nån annan ritar 
(…) så ska jag försöka rita på min kompis som står där framme som hela tiden flyttar 
på sig (…) hur får jag glitterregnet att komma på min kompis liksom när jag ritar 
här?” (Lotta). Pekplattan används också i skapandeaktiviteter så som dans, rytmik 
och rörelse på flera av förskolorna. Musik är något som alla förskollärare arbetar med 
på pekplattan, men det arbetet ser olika ut. Hälften av dem använder ”musikappar” 
där barnen kan skapa musik. Flera av förskollärarna lyssnar på musik med barnen 
från internet via pekplattan medan en förskollärare berättar att barnen möter 
musiken som finns inuti de olika apparna på pekplattan. Språk och kommunikation 
runt pekplattan är centralt för alla. Exempelvis genom att språk och skriftspråk 
används i de olika apparna när barnen skriver symboler och bokstäver. Något som 
Lotta förtydligar på detta sätt: 

Språk  JA! ... skriftspråk kanske inte så mycket … ja men det är väl några appar som där de liksom kan 
... där de kan skriva eller göra bokstäver … symboler eller sådär men det är liksom inte så att de … 
skriver med språk på det sätt att de är ett uttryckssätt att använda sig av paddan och att man 
kommunicerar runt det som händer liksom. 

Men även talet används när barn och pedagoger och barn och barn kommunicerar 
runt det som händer på den. Ett annat sätt som några av förskolorna använder 
pekplattan på är att lyssna på och läsa böcker. Men barnen får även skapa egna 
böcker i appar som Puppets och Book creator, berättar Kim. ”Jag laddar ner sagor 
men så har vi också använt ... som Puppets för att göra egna sagor med dem där 
strumporna eller Book creator där blir det då en saga ... en egen bok” (Kim). Appen 
Puppets som Kim nämner är en app där barnen kan skapa en teaterpjäs med hjälp av 
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”strumpdockor”, rekvisita och sina röster. Vidare menar nästan alla förskollärare att 
de arbetar med matematik med pekplattan. Detta görs via olika matematiska appar 
eller appar där barn på något sätt får undersöka områden som rör matematik på 
något sätt.  Men en förskollärare beskriver arbetet med pekplattan som en 
skapandeprocess där matematik kan ingå. När det gäller naturvetenskap och teknik 
så använder alla förutom två förskollärare pekplattan i dessa ämnen. De flesta tittar 
på bilder och/eller film som kan ha koppling till djur och natur. Ylva berättar att de 
använder en variant av ”förstoringspuckar” som är kopplade till iPaden. Hon 
förklarar att de tar med dessa till skogen så att de kan t.ex. titta på en myra 
uppförstorad till 800 i skala. För att sedan projicera upp den bilden när de kommer 
tillbaka till förskolan. Men det är inte alla förskolor som använder pekplattan och 
appar direkt för naturvetenskap och teknik. Förskolläraren Eva påpekar att 
pekplattan visst är en teknisk apparat men att ”vi använder naturvetenskap och 
teknik i vår vardag här (...) på andra sätt”. Det Eva här refererar till är något som hon 
återkommer till under intervjuns gång. Vilket är att de på hennes avdelning generellt 
försöker tänka ut andra sätt i vardagen att undersöka lärandet på i förskolan utan att 
använda just pekplattan, ”för de här barnen har ju Paddor hemma allihopa så det 
finns ju en tendens till att dem tycker att de är lättare att koncentrera sig när det är en 
padda av nån anledning än om de sitter o spelar ett Memory”.  

När det kommer till bygg och konstruktion så arbetar förskolorna också olika. Flera 
av förskollärarna berättar att de bland annat fotograferar barns byggen för att 
använda till dokumentation. Vissa barn följer ritningar med hjälp av pekplattan eller 
så tittar de på byggnationer på internet för att hämta inspiration till sitt byggande. De 
flesta av förskollärarna använder pekplattan frekvent som informations- fakta- och 
kunskapssökare. De dokumenterar barns lärande och använder den när barn söker 
efter kunskap. Pekplattan används även som en del i dokumentationsarbetet på 
merparten av förskolorna. Där de flesta använder den till fotografering och/eller 
dokumenterandet av barns lärandesituationer. Vissa av förskolorna använder den i 
pedagogisk dokumentation. Där en förskola använder en speciell app för 
dokumentationsarbetet. Den appen är uppkopplad mot internet och gör det möjligt 
för pedagogerna att reflektera och dokumentera i realtid tillsammans med barnen, 
berättar förskolläraren Ylva och beskriver pekplattan som ”ett levande verktyg”. 
 
 

4.3 Synen på pekplattan som verktyg  
De flesta av de intervjuade ser på pekplattan som ett dokumentationsverktyg och de 
använder den för att dokumentera barns lärande i vardagen. Även om inte alla 
förskollärarna dokumenterar med den så ser de pekplattan som ett verktyg i barns 
lärande på förskolan. Förskolläraren Anna förklarar ”vi vill ju att iPadarna ska vara 
ett verktyg precis som vilket annat … eller uttryck som ett annat uttryck som helst … 
Som man har på förskolan. Som måleri eller dans … eller vad det nu kan vara”. För 
förskolläraren Ylva är pekplattan ”lika självklart som ett papper och penna liksom”. 
Hon anser att barnen med hjälp av plattan får möjlighet att ta sig vidare i sitt eget 
utforskande och undersökande på ett självständigt sätt. Samt att barnen kommer på 
egna lösningar på saker som hon som pedagog aldrig skulle ha gjort. Petra förklarar 
att det som undersöks på pekplattan kan skapa ett vidare intresse i lärandet utanför 
pekplattan. ”Alltså barn som kanske inte tycker det är så roligt att skriva med penna 
och papper men då kan man introducera den där (syftar på pekplattan) så bildar det 
ringar på vattnet” (Petra). Flera av förskollärarna anser att pekplattan kan bidra till 
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barns lärande genom att barnen själva tydligt kan se processer och fånga allt som 
händer, samtidigt som de gör, undersöker eller skapar på den. Samt att de är flera 
tillsammans. För något som flera av förskollärarna ser som positivt med den digitala 
pekplattan är det kooperativa lärandet som sker kring den, där meningsutbyten kan 
leda till att barnen lär av varandra. ”Det är som ett komplement till andra 
kommunikativa verktyg (…) man kan få väldigt bra diskussioner där man kan lära av 
varandra” menar Ida. Även om vissa av förskollärarna anser att det också kan bli ett 
verktyg och en hjälp för enskilda barn.  
 
Lotta beskriver pekplattan som ”ett ytterligare språk”. Petra menar att pekplattan är 
ett verktyg som finns i samhället och att de på förskolan utgår ”från barn med hundra 
språk” i relationen till den. Något som även Anna uttrycker. Pekplattan kan bidra till 
lärande ”precis som alla andra verktyg … att hitta sitt eget språk”. Lotta menar att 
barn bör lära sig tekniken för att kunna hitta en kanal för att lyckas uttrycka sig med 
den. Hon ser den som ett redskap som kan bidra till barns upplevelser av både det 
taktila, visuella och det auditiva. Då kan barn få möjlighet att kombinera språk och 
rörelse med många olika sinnen hävdar hon.  
 
För flertalet av förskollärarna är pekplattan ett smidigt och enkelt arbetsredskap för 
pedagogerna själva. Flera av förskollärarna berättar att de använder sig av pekplattan 
när de hjälper barn att söka efter kunskap. Två av förskollärarna poängterar att 
genom själva informationssökandet kan även barnen lära sig hur man kan söka 
information.  
 
 

4.4 Synen på appar och internet  
Enligt förskollärarna själva så arbetar de alla på förskolor som ligger i 
socioekonomiskt starka bostadsområden, som i Stockholms innerstad, villaområden i 
förorter eller ute på landsbygd. De flesta av dem menar även att barnen på deras 
förskoleavdelningar själva äger eller har tillgång till pekplatta i hemmet.  
Förskolläraren Eva påpekar ”de här barnen har ju paddor hemma allihopa”. 
Förskolläraren Petra förklarar att ”allt från ett år till femåringar så ser man att det 
här är ju inget nytt ... nytt verktyg för dem alls”. Mia berättar att de på hennes 
förskola tänker ämnesinriktat kring apparna ”vi försöker ladda ner sådana appar som 
bara har fokus kring dem (ämnen som t.ex. språk och matematik, studenters anm.) 
det är inte så mycket leka appar … för det tror vi att barnen själva har hemma så vi 
behöver ett komplement här”. Förskollärarna verkar överens om att alla appar som 
ska finnas på pekplattan bör ha ett pedagogiskt och lärande syfte. De förklarar att 
förskolan ska fungera som ett komplement till hemmet och undviker att använda 
samma appar på pekplattan som barnen har hemma och då syftar de oftast på 
”spelappar”. Förskolläraren Ylva förklarar att även barnen själva på hennes förskola 
är medvetna om detta ställningstagande. Barnen uttrycker det som att ”hemma så 
spelar vi, på förskolan utforskar vi” förklarar Ylva. Apparna ska vara utforskande och 
gå att komplettera eller användas tillsammans med det andra materialet som finns på 
avdelningen, menar hon. 

 
Flera av förskollärarna poängterar att vissa appar inte alltid är pedagogiska även om 
de utger sig för att vara det. Eva förklarar att de aktar sig för appar med positivt eller 
negativ förstärkning ” när du gör rätt så får du pling plong ... positivt och gör du fel så 
får du buu”. Ylva beskriver det som ” Vi har väldigt svårt för de här apparna där man 
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får ett tjoho!!! Jippi, ballonger! Belöningssystem, då kan vi ibland stänga av ljudet”. 
För vissa appar kan ändå vara användbara och ge barnen en uppfattning om tal, antal 
och siffror, eller vara bra på andra sätt, förklarar Ylva.  

 
Hälften av förskollärarna berättar att alla deras appar är kopplade till förskolans 
läroplans (Skolverket, 2010) strävansmål och de projekt/teman som de arbetar med 
för stunden. De andra förskolorna arbetar mer sporadiskt med olika appar som är 
kopplade till en del av strävansmålen i läroplanen: ”Det har varit mycket matematik 
och språk” förklarar Mia. Hon ger förslag på en app som heter Lolas tåg och som är 
väldigt populär bland barnen och där de enligt Mia t.ex. utvecklar sin matematiska 
förmåga. På de flesta av förskolorna görs någon form av kontroll av vilka appar som 
bör finnas på pekplattan. Vissa av förskolorna har en IT- ansvarig som utbildar 
personalen och som informerar om nya appar samt vilka personalen/barnen kan 
använda. Andra förskolor har en policy gällande IT arbetet och vilka appar som får 
laddas ner. ”Vi har en IT ansvarig som (…) är uppdaterad som kan säga till oss vilka 
appar vi kan använda eller vad som är nya” förklarar Kim. Något som även Mia 
menar att det finns på hennes förskola. Några har antingen en IKT- grupp eller 
utbildningsgrupp som har diskussioner eller appanalyser ”så det är ingenting som 
man bara kan ladda ner ... appar kors och tvärs” förklarar Petra. På Annas förskola är 
det en utbildningsgrupp på ledningsnivå som godkänner appar så att de 
överensstämmer med den barn- och kunskapssyn samt det arbetssätt som gäller på 
förskolan och först efter det får förskollärarna ladda ner den. Frågorna som 
pedagogerna på Ylvas förskola ställer sig själva i urvalet av appar är om de utgår från 
något av läroplansmålen? kan appen användas tillsammans med något annat 
material? eller hur kan appen på något vis vara ett hjälpmedel för barnen och dem 
själva? På den förskolan är även barnen delaktiga i valet av appar tillsammans med 
pedagogerna. 

 
Gällande internet så använder flertalet av de intervjuade förskollärarna det på 
pekplattan tillsammans med barnen för att söka information, fakta och kunskap. ”Det 
är utifrån vad de säger att de är intresserade av säger de att de är intresserade av 
någonting (…) så söker vi på det” förklarar Ida. Kim ser sig själv som en 
medforskande pedagog i arbetet med pekplattan tillsammans med barnen. ”Det är så 
att vi jobbar inte så att läraren vet allt och barnet vet inget utan vi söker gemensamt 
… tillsammans” (Kim). Men de flesta använder också internet för att ladda ner musik 
att lyssna på samt titta på bilder och filmer. Kim förklarar att på förskolan så får 
barnen inte gå ut på internet själva, ”vi har lärt oss av många misstag vi gjorde i 
början”. På flera av förskolorna så kan barnen ta sig ut på nätet själva förutsatt att de 
trycker på rätt symbol. Mia förklarar att ”Internet finns alltid uppkopplat men vi 
sitter alltid med om vi söker på något tillsammans med barnen”. Hon menar att 
pedagogerna behöver hålla en viss ram i arbetet och att det syns tydligt redan från ett 
års ålder att de har ”total koll” på vad pekplattan är, vad det handlar om och vad man 
kan göra. Anna menar dock att man bör se upp med att söka information även 
tillsammans med barnen på pekplattan. Det är lätt att ”hamna på saker ... man slår på 
något namn eller någonting och så kommer det upp bilder på saker som kanske inte 
vi ska bjuda på i förskolan” förklarar hon. Om barnen på hennes förskola arbetar i en 
app så får de stanna i den appen och undersöka den och dess funktioner ett tag. 
Denna uppfattning delas av flera förskollärare. På de andra förskolorna har 
förskollärarna svarat att de söker tillsammans med barnen eller inte använder 
internet alls i arbetet med barn. 
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4.5 Förskollärarnas IKT- och IT- kompetens  
”Det man inte kan tar man reda på” säger Ylva när det kommer till hennes IKT- 
kompetens. Hon har varit projektledare inom media och har ett stort intresse för 
digital teknik innan hon utbildade sig till förskollärare: ”vi sitter ju hela tiden och 
söker efter ny teknik som kan komplettera med det vi redan har ”förklarar hon 
vidare. När det kommer till IT kunskap så är det flera av förskollärarna som menar 
att den kompetens som behövs den skaffar de sig. Både i eller utanför förskolan. Alla 
intervjuade tycker att de behärskar eller har en ganska bra kompetens gällande IKT, 
arbetet med pekplattan och digitala verktyg i verksamheten. Även om inte alla har 
någon direkt utbildning. Mindre än hälften av de intervjuade har gått, eller går på 
kompetensutveckling inom IKT. Däremot påpekar de flesta av förskollärarna att de 
har ett relativt brett intresse för IT privat. ”jag är intresserad. Jag tycker att det är 
roligt, ett roligt verktyg” menar Anna. Hittills har pedagogerna på flera av förskolorna 
introducerat varandra inom arbetslagen, i själva pekplattan och hur de kan använda 
den så mycket som möjligt. På två av förskolorna finns en framarbetad policy runt 
arbetet med pekplattan varav en av de två förskolorna har en särskild IT utbildare 
som undervisar pedagogerna. På de andra förskolorna förklarar förskollärarna att de 
resonerar runt arbetet med pekplattan på APT- möten och/eller diskuterar i särskilda 
IKT- grupper. Samtidigt framhåller flera av förskollärarna detsamma som Mia att ”Vi 
måste liksom hänga med den utvecklingen som sker i samhället och vi kan inte 
liksom backa där”. Petra menar också att det gäller att hänga med i utvecklingen för 
”hur klarade man sig förr ... vad gjorde man innan man hade smartphones och så 
lärplattor?”. 
 
 

4.6 Barns samarbete kring pekplattan  
Alla tillfrågade framhåller att den digitala pekplattan på olika sätt bidrar till barns 
samarbete, samspel och turtagning ”De sitter ju jätte sällan själva med den … utan 
det är ju ett samarbete de gör filmer tillsammans (…) när en filmar måste en … fixa 
framför kameran och turtagning” säger Petra. Samarbetet kan ske runt olika appar, i 
film- och musikskapande eller när de ritar med hjälp av pekplattan på olika sätt. 
Vissa använder projicering via en app till en vit skärm där barnen kan samarbeta i 
olika appar som exempelvis att följa efter ett föremål eller skapa en visuell dusch eller 
glitter på sin kompis. Barnen inspirerar varandra och det blir en dialog och 
turtagning runt olika appar, berättar förskollärarna. Flera av förskollärarna tycker att 
pekplattan är ett bra verktyg gällande kunskapsprocesser som kan uppkomma när 
man är tillsammans med andra. Det blir ett kooperativt lärande ”att sitta 
tillsammans, att dela erfarenheter och lösa problem i de här apparna som man har” 
förklarar en förskollärare. Barnen hjälper varandra och tar hänsyn i arbetet med 
pekplattan påpekar en annan av de intervjuade.  
 
De flesta av förskollärarna söker information på pekplattan tillsammans med barnen 
och på barnens initiativ. De menar att det leder till ett deltagande, en turtagning och 
ett samarbete. På de förskolor där pekplattan används som reflektionsredskap så 
bidrar den enligt förskollärarna till barns samlärande genom barnens diskussioner. 
”Ibland kan det bli så att man sitter med några barn och har filmat en händelse som 
man precis har gått igenom och sen så pratar de efteråt, titta där gjorde jag så och oj 
vad hände där” berättar Ida. På två förskolor är pekplattor stationära på avdelningen 
och den tillgängligheten har bidragit till att ett större samspel skapats, anser 
förskollärarna.  
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4.7 Barns inflytande i olika aktiviteter med pekplattan  
”Alltså jag tänker de har ju inflytande genom att de är ju delaktiga och bestämmer 
vad de ska jobba i för projekt och vilken väg de tar” förklarar Petra. Flera av 
förskollärarna anser att barnen har inflytande genom att de är delaktiga och får vara 
med och bestämma i vilket projekt/verkstad eller situation de vill arbeta i. Det är ofta 
barnen som utövar inflytande på vilken väg projekten tar, menar en förskollärare och 
genom det får de inflytande över pekplattans innehåll. På en förskola finns det ett 
stort intresse för fiskar och på en annan för dinosaurier. Då laddar förskollärarna ner 
appar som på olika sätt är kopplade till det undersökandet. En annan förskollärare 
tycker att de försöker utgå ifrån barns intresse i stort när de planerar verksamheten 
och på så sätt kan även intresset spridas till pekplattan. Hen berättar vidare att 
barnen på så sätt har inflytande i de appar som de undersöker och skapar med. Vissa 
av förskollärarna menar att pekplattan används mycket i skapandeprocesser utifrån 
barns initiativ. Det kan vara att göra egna filmer efter barns idéer och intressen.  
 
Gemensamt för förskolorna i vår studie är att det finns situationer där barnen verkar 
ha mer inflytande över arbetet med pekplattan än vid andra. Dessa situationer kan 
exempelvis vara vid fotograferande, dokumenterande, sökande efter information 
samt vid tecknande och skrivande. De är t.ex. med och får välja bilder i projekt, 
förklarar Mia. I vissa förskolor har barnen ett visst inflytande över valet och 
användandet av appar samt när dessa nyttjas. Detta är också beroende av hur 
förskollärarna ser på ordet inflytande kopplat till pekplattan och hur de arbetar 
utefter det i verksamheterna. En förskollärare förklarar det så här:  
 

Om vi säger att de tycker väldigt mycket om att skriva böcker. Då, då kan vi hitta en app där man kan 
jobba med att skriva böcker så att man också kan använda det här mediet och inte bara papper och 
penna, så att det här språket och uttrycket, så, då, då blir ju, då kan man säga att de har … ett 
inflytande. Men det inflytandet behöver man ju berätta för barnen och tala om i sådana fall om man nu 
vill att det ska, att de ska förstå att de har det inflytandet (Anna). 

 

En annan förskollärare menar att barn får inflytande genom dokumentationsarbetet 
som de gör tillsammans när de reflekterar över bilder via pekplattan. Men barns 
inflytande kan även ta sig uttryck i att barnen blir lyssnade på. Genom pekplattan kan 
förskollärarna hämta information eller något som intresserar barn utifrån ett barns 
initiativ. En förskollärare framhåller dock att man som pedagog ibland själv, måste gå 
in och söka först på det som barnen vill ha information om. Hen menar att det finns 
en fara med pekplattan, som med alla datorer, när man söker information 
tillsammans med barnen. 
  
 

4.8 Barns inflytande över pekplattans användande  
Barnen har i de flesta fall inte själva förfogandet över pekplattan i den befintliga 
innemiljön på förskolorna. För förskolläraren Ida är det jätteviktigt att barnen får 
vara med och påverka i arbetet med pekplattan. ”Annars tror jag inte att det ger så 
mycket om jag bestämmer allt då kommer de inte lära sig något i alla fall (…) det som 
är, är ju att den inte är helt lätt tillgänglig just nu. Nej, den behöver komma på en 
bättre plats” förklarar Ida vidare. Flera av förskollärarna förvarar dem inlåsta i skåp 
och andra tar fram dem när det är passande eller när de ska finnas tillgängliga. Petra 
önskar flera pekplattor i verksamheten för då skulle barnen kunna få ha mer 
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inflytande över dem ”det är ju det vi vill att de ska kunna ta ner den själv och använda 
den själva”. På Mias förskola har de en stationär pekplatta på eftermiddagarna. På 
förmiddagarna används den i olika projekt och för dokumentation. En annan av 
förskolorna har fyra pekplattor stationära på avdelningen. Dessa använder barnen 
själva eller tillsammans med andra barn och/eller pedagoger samt med olika 
material. Ibland sitter barnen själva med pekplattan, berättar förskolläraren Ylva. 
Men det finns alltid en pedagog närvarande i rummet eller tillsammans med barnen i 
deras undersökande. Att pedagogerna alltid är närvarande när barnen har 
pekplattorna är något som flera förskollärare framhåller. 
 
 

4.9 Barns inflytande över appar och internet 
Förskolläraren Mia berättar att ”ibland får de sitta med och vi tittar på olika appar, de 
får vara med och pröva olika appar innan vi köper dem också”. Mia menar att om 
barnen får vara med och testa så ser pedagogerna om apparna lämpar sig för 
ändamålet. Barnen på en annan förskola har också inflytande över appar. De kan 
använda dem på olika sätt utefter barnens egna önskemål förklarar förskolläraren 
Ylva. Detta sker med hjälp av det arbetssätt och den ”dokumentationsapp” som finns 
på pekplattan på den förskolan. Pekplattans bildskärm kopplas upp på en stor skärm 
och barnen blir delaktiga i olika diskussioner. Barnen är med och väljer appar utefter 
kriterier som användbarhet och huruvida de är kopplade till strävansmålen i 
läroplanen. Det ger barnen inflytande och de blir medvetna om läroplanen, anser 
Ylva. På dessa båda förskolor är pekplattan stationär under hela eller en del utav 
dagen. Barnen kan därför använda de appar som finns på pekplattan fritt under dessa 
tider. På vissa av de andra förskolorna får barnen inte sitta själva eller byta app utan 
lov av pedagog. Förskolläraren Anna förklarar att de försöker hålla arbetet till en och 
samma app vid ett och samma tillfälle. Lotta förklarar att ”då har jag låst den så jag 
vet vilken app dom jobbar med”. Kim menar att om barnen får välja app så väljer de 
helst en spelinspirerad app av samma format som förskolläraren tror att de har 
hemma. Förskollärarna anser överlag att förskolan ska fungera som ett komplement 
till hemmet och undviker att använda samma sorts appar på förskolornas pekplattor 
som barnen har hemma och då syftar de oftast på ”spelappar”. Barnen har på några 
av förskolorna i vissa fall påverkan på de appar som finns på pekplattorna, genom att 
de är med i diskussionerna kring dem innan de laddas ner. I andra fall har de 
inflytande över de appar som finns på förskolornas pekplattor genom att apparna 
väljs utifrån det pågående projektet i barngruppen och projektet i sig utgår ifrån 
barnens intresse menar flera förskollärare. På merparten av förskolorna kontrolleras 
dock apparna på olika sätt innan barnen får använda dem. I flera fall görs dessa 
kontroller inte av förskollärarna själva.   
 
Barnen på de olika förskolorna har, enligt de intervjuade, i de flesta fall tillgång till att 
gå ut på internet tillsammans med en pedagog. Förskolläraren Lotta menar på att de 
emellertid inte gör det ”vi googlar inte och så ... de är ju 2-3 åringar som är där nere”. 
Merparten av förskollärarna söker tillsammans med barnen information, kunskap 
och fakta. Har barnen något intresse eller någon idé och vill söka information på 
pekplattan så försöker pedagogerna fånga upp det. ”Det är utifrån vad de säger att de 
är intresserade av. Säger de att de är intresserade av någonting, sen är det klart att jag 
kanske inte lyckas fånga allt, så till viss del, ofta om de är intresserade av något så 
söker vi på det” menar Ida. De flesta av förskollärarna undviker att låta barnen gå ut 
på internet själva varav Kim påpekar ”Nej, det har vi tagit bort ... vi har lärt oss av 
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många misstag vi gjorde i början”. Utifrån intervjun med Kim framgår det inte tydligt 
vad dessa misstag var, men outtalat kan det tydas som att barnen har kommit in på 
sajter som inte anses lämpliga för dem. Men några av förskollärarna menar att 
pekplattan alltid är uppkopplad till internat och genom det kan barn ha en möjlighet 
att kunna ta sig ut på nätet själva även om pedagoger finns i närheten. 
 
 

5. Resultatanalys  
Här redogörs för studiens analys som bygger på resultatet, studiens syfte och 
frågeställningar som kopplats till litteraturbakgrunden. I denna del kommer 
begreppet ”pekplatta” användas istället för ”digital pekplattan” för att skapa en mer 
följsam text. 

 

5.1 Pekplattan som verktyg i förskolan  
Förskollärarna i vår studie är överlag positiva till pekplattan och ser på den som ett 
verktyg för barns lärande ”det är som ett komplement till andra kommunikativa 
verktyg” (Ida). En förskollärare skiljer sig från de övriga genom hennes inställning till 
arbetet med pekplattan ”jag vill bara säga att en anledning till att jag stoppar det här 
”paddarbetet” med barnen är att jag är lite oroligt för det här med strålningen” (Eva) 
och syftar då på att de på hennes avdelning inte använder pekplattan lika mycket som 
de gjorde för ett tag sedan. Pekplattan överlag bland förskollärarna ses som ett 
språkligt och kommunikativt verktyg där just ”språket” är en viktig aspekt då de 
arbetar med pekplattan tillsammans med barnen både som ett lärandeämne och i 
kommunikation. Dialogen, kommunikationen, talspråket och skriftspråket runt och i 
användandet av pekplattan är något som tycks vara en central del i arbetet på 
studiens förskolor. Förskollärarnas resonemang kan kopplas till det sociokulturella 
perspektivet där just språket i sig kan ses ett verktyg (Säljö, 2000). Det är via språket 
som verktyg, vi människor formulerar oss samt förstår och ordnar världen omkring 
oss, språket är ”redskapens redskap”(Säljö, 2010, s. 187). Klerfelt (2007) belyser 
också vikten av det språkliga samspelet mellan pedagog och barn framför 
datorskärmen och menar att ”interaktionen är flerdimensionell och bärs av tal, gest, 
röst, blick och bild” (Klerfelt, 2007, s. 102). Det skulle kunna ses som 
att förskollärarnas tankegångar kring ”språkets” vikt i relation till pekplattan lutar sig 
i flera fall på den sociokulturella synen och att pekplattan blir ett redskap, 
ett ytterligare språk att kommunicera med och genom. En aspekt på denna tankegång 
kan vara att kunskapssynen påverkar förskollärarnas förhållningssätt till pekplattan 
men likaså användningen av den. 

Alla förskollärarna har sett möjligheterna till samspel, turtagning och att ett 
kooperativt lärande kan uppstå bland barnen i diskussionerna runt pekplattan och 
genom olika aktiviteter; ”att sitta tillsammans, att dela erfarenheter och lösa problem 
i de här apparna som man har (...) Några lär sig den här symbolen snabbare än andra 
och då visar de varandra. Att det blir ett kooperativt lärande” (Mia). Just samarbete 
och kooperativ lärande är något som Kjällander (2014) ser som ett av hennes fem 
nyckelresultat i sin rapport. Enligt henne så interagerar, samarbetar barnen 
kontinuerligt och har simultankapacitet i undersökandet av pekplattan. Här skulle 
det kunna ses som att förskollärarnas inställning till pekplattans som ett givande 
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samarbetsverktyg i förskolan stämmer överens med tidigare forskning. Pekplattan ses 
av merparten av förskollärarna som ett komplement till den fysiska miljön på 
avdelningarna ”vi vill ju att iPadarna ska vara ett verktyg precis som vilket 
annat” (Anna). Men samtidigt menar de att de vill att den ska användas på ett 
”kompletterande sätt” till hur den används hemma. Förskollärarna har intrycket av 
att merparten av barnen på deras avdelningar har egna eller tillgång till en pekplatta i 
hemmen ”allt från ett år till femåringar så ser man att det här är ju inget nytt ... nytt 
verktyg för dem alls” (Petra). Där en förskollärare (Eva) skiljer sig från de övriga 
genom att hon framhåller att förskolechefen bestämt att den i första hand just ska 
vara ett verktyg till pedagogerna och inte till barnen. Vilket i sin tur påverkar att 
pekplattan inte används så mycket till planering för barns aktiviteter på den 
förskolan, men att användande av pekplattan även har minskat på grund av att 
barnen har pekplattor hemma. Förskollärarnas uppfattning om att barnen har en 
pekplatta i hemmet kan dras som en parallell till Statens medieråd (2015) och deras 
undersökning som visar att över 78 % av barnen i åldern 2 år och uppåt faktiskt har 
pekplatta hemma. Pekplattan är en del av barnens vardag både i hemmet och på 
förskolan menar Klerfelt (2007) och som all annan digital teknik en del av barns 
kultur. Förskolans läroplan (2010) framhåller att det är viktigt för barns självbild att 
förskolan anammar och bidrar till att barnen känner sig delaktiga i sin egen kultur (s. 
9) och att förskolan ska ”komplettera hemmet” (Skolverket, 2010, s, 13). Det kan ses 
positivt att förskollärarna talar om pekplattan som ett komplement i den fysiska 
miljön. Men det skulle också kunna ses som att begreppet kompletterande blir en 
utestängning av barns tidigare erfarenheter av pekplattan från hemmen just för att 
förskollärarna åsyftar på att de vill använda den på ett annat sätt. Och då fast 
förskolans läroplan (Skolverket, 2010) säger att verksamheten ”ska utgå från barnens 
erfarenhetsvärld” (Skolverket, 2010, sid. 6). Här kan det även finnas en risk för att de 
barn som eventuellt inte har pekplatta hemma inte får möjlighet att dela sina 
kompisars erfarenhetsvärld och allt de undersöker med hjälp av pekplattan i 
hemmen. Vilket kan dras som en koppling till Ljung-Djärfs (2004) resonemang om 
att användning av datorn i förskolan skulle kunna utjämna de skillnader som finns i 
tillgång och användande av dator bland barn i hemmen. Det skulle i sin tur kunna 
leda till att de barn som eventuellt inte har denna tillgång kan få det svårare att 
integrera kamratkulturen i förskolan då barnen kommer till förskolan med olika 
erfarenheter och referenser hemifrån (Fast, 2007).  

    

5.2 Pekplattan kopplat till lärarnas IKT- och IT-kunskap 
Förskollärarna anser att de behärskar eller har en ganska bra kompetens gällande 
IKT och arbetet med pekplattan och digitala verktyg i verksamheten samt att de har 
ett relativt brett intresse för IT privat. När det kommer till IT-kunskap så är det flera 
av förskollärarna som menar att den kompetensen som de behöver skaffar de sig. 
Men för att förskollärarna ska kunna stödja barnet i arbetet med pekplattan behövs 
det kanske även lärdomar om barnets egna kunskaper om pekplattan? I alla fall om 
man ska utgå ifrån den sociokulturella teorin och barnets närmaste utvecklingszon. 
Förskolläraren behöver kunskaper kring barnets uppnådda kompetens för att kunna 
veta vilket steg barnet behöver ta med hjälp av andra, för att komma till nästa fas som 
är barnets framtida kompetens (Säljö, 2000, s. 122). Här kan förskollärarnas tidigare 
resonemang om att de vill använda pekplattan på ett annat sätt än vad barnen gör i 
hemmen kanske ställa till problem? Uppmärksammas inte barns intressen och 
erfarenheter gällande pekplattan från hemmet finns det en risk att förskollärarna har 
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mindre vetskap om barns tidigare kunskaper gällande pekplattan än vad som kan 
behövas. Då kan det bli svårare för förskolläraren att planera så att barnet når nästa 
fas i sin utveckling. Så som Säljö (2010) menar att läraren bör planera för att barnet 
med hjälp av artefakten ”datorn”, här synonym med pekplattan, medierar lärande 
och i samspel med andra approprierar kunskap. Utifrån förskollärarnas utsagor så 
förefaller det sig som om de ser sig ha ganska ”bra” kunskaper i att kunna använda 
pekplattan som ett verktyg i förskolan. Även om Forsling (2011) menar att 
snabbheten med vilket barnen lär sig i förhållande till de äldre pedagogerna gör att 
barns kunskaper inom teknik på många sätt blir större än förskollärarnas. Frågan 
kvarstår dock om flertalet av förskollärarna saknar kunskap om hur de ska lyfta in 
barns eventuella tidigare kunskaper om pekplattan som verktyg i verksamheten? 
Något som kan anses viktigt för att kunna gynna barns framtida lärande i och med 
pekplattan. 

  

5.3 Pekplattan och lärandeområden 
Pekplattan används i flera fall till dokumentation. Hur förskollärarna dokumenterar 
skiljer sig åt, men alla nämner att de tar fotografier av barnen och deras 
lärandesituationer. De menar på att den bidrar till barns lärande genom att barnen 
själva tydligt kan se processer och fånga allt som händer samtidigt som de 
undersöker eller skapar på den. Merparten av förskollärarna menar på att de 
tillsammans med barnen använder pekplattan vid fotografering och filmning. Men 
även i andra skapandeprocesser som; för att teckna, måla, musik, dans, rytmik och 
rörelse, oftast då i utgångspunkt från olika appar. Flera av förskollärarna påpekar 
även att de använder pekplattan för områdena matematik och 
naturvetenskap. Ovanstående resonemang kan kopplas till Kjällander (2014) och 
Nilsen (2014) som båda menar att det är vanligt att pekplattan används till 
ämnesområden som just matematik, språk och naturvetenskap. Något som också 
åskådliggörs i Skolverkets rapport (2013) där även musik, bild och dokumentation 
lyfts som vanligt förekommande i förskolor i arbetet med pekplattan. En av studiens 
frågeställningar var hur förskollärare beskriver sitt pedagogiska arbete med den 
digitala pekplattan. Något som här blir rätt tydligt är att det är vanligt förekommande 
att flera av förskolans läroplans (2010) strävansmål berörs på studiens förskolor i 
mer eller mindre skala. 

 

5.4 Pekplattan och internet 
Merparten av förskollärarna nämner att de använder pekplattan för att söka 
information, fakta och kunskap via internet och då ihop med barnen. Barns egna 
internetbesök är begränsade på grund av en rädsla att barnen ska hamna på 
internetsidor som inte är ”lämpliga” eller så förekommer besöken inte alls. Flertalet 
av förskollärarna anser att barnen själva inte har den digitala kompetens som behövs 
för att hämta fram information och kommunicera genom digitala medier, även om 
flera menar att de kan ta sig ut på nätet själva.  Medan Enochsson (2007, i Forsling, 
2011) påpekar risken med att barn, när de använder internet, kan hamna 
på sajter som inte är avsedda för dem och Forsling (2011) tar upp att det finns för lite 
forskning på hur digitala medier påverkar barn (s. 83). Det verkar dock finnas en 
problematik när det kommer till digitala medier och barns internet användning. Som 
både förskollärarna och Enochsson (2007, i Forsling, 2011) tar upp finns en risk att 
hamna på fel sajter som inte är lämpliga för barn. Här kan det ses som att förskolorna 
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kan stå inför ett dilemma i hur de ska bruka internet på pekplattan i ett lärande 
syftet. Då barn både bör få erfarenhet i att kunna hämta information via internet, få 
nya kunskaper genom det som internet erbjuder och samtidigt finns denna ”fara” att 
pedagoger och barn kan hamna på olämpliga sajter. 

 

5.5 Val av appar 
De appar som förskolorna använder verkar utgå från ett pedagogiskt och lärande 
syfte. Flertalet av förskollärarna menar på att de kan känna sig lurade av att vissa 
ibland är mindre pedagogiska än vad de utger sig för att vara och att de undviker att 
ladda ner appar som bygger på ett belöningssystem. De ”belönings appar” som 
förskollärarna nämner kan kopplas till Nilsens (2014) resonemang om appar som har 
en behavioristisk stimulus-respons-struktur. Där ljud uppstår beroende på hur 
barnet agerar vilket kan vara ett glatt pling i dur vid rätt svar och dystra moll vid 
fel. Merparten av förskollärarna påpekar att de undviker använda samma appar som 
barnen har hemma och då syftar de oftast på appar som är spelinspirerande. Mer än 
hälften av förskollärarna påpekar att det görs någon form av kontroll av vilka appar 
som bör eller inte bör finnas på pekplattan som används av barnen på förskolan. 
Kontrollen göras via en IT-ansvarig, IKT-grupp, utbildningsgrupp eller genom en 
IKT-policy. Hur involverade förskollärarna själva är i denna process framgår inte 
tydligt av resultatet. Förskollärarnas inställning till att inte använda appar som barn 
har i hemmen kan kopplas till vad Fast (2007) kom in på om barns möjligheter att ta 
med sig sina ”erfarenheter av textorienterade aktiviteter” (s. 181.) och ”literacy 
events” (s. 130) av bl.a. datorspel utanför förskolan in i verksamheten. Hon förklarar 
att ”Lärarna tycks göra en dygd av att inte veta något om hemmen. I grunden ligger, 
som ett par av lärarna säger, en demokratisk tanke. Alla barn ska vara jämlika och ha 
samma chans, då de kommer till skolan” (Fast, 2011, s. 181). Klerfelt (2007) 
diskuterar om att förskolans utmaning kan vara att utgöra en mötesplats mellan 
förskolans pedagogiska institutionella kultur och mediakulturen som finns i 
samhället. Hon tar även upp diskussionen om ”värdefrågor som uppstår kring 
kulturskapande i pedagogisk verksamhet kring datorbaserat skapande; vem äger 
verktygen, vem definierar kulturen och med vilken rätt” (Klerfelt, 2007, s. 124). Vilket 
i det här sammanhanget skulle kunna kopplas till den kontroll som gör på en del av 
förskolorna. Det som kommer upp som en diskussion här är just vem som äger 
makten över pekplattan på dessa förskolor och vilka appar som bör eller inte bör 
finnas på den. Det skulle kunna ses som att barnens erfarenheter av textorienterade 
sysselsättningar som ”spelinspirerande appar” hemifrån inte släpps in på dessa 
förskolor. Då väcks frågan om förskollärarna anser att dessa appar inte utgår från ett 
pedagogiskt och lärande syfte samt att de kan vara uppbyggda på ett belöningssystem 
som de på förskolan vill undvika? 

 

5.6 Inflytande över pekplattan som sökmotor 
Barnen har enligt merparten av förskollärarna inflytande när pedagogerna hjälper 
dem att söka information på internet. Det kan ses som att barnens intressen då tas på 
allvar, får ta plats och blir fokus för undersökandet för barnen. Enligt Schiratzki 
(2002, i Arnér, 2006) har barn rätt till att uttrycka sina åsikter och tankar och 
förskollärarna har därmed en skyldighet att intressera sig för vad barnen tycker. När 
barnen får söka information kan det förstås i studien som att förskollärarna visar sitt 
intresse för barnens åsikter. Barnen skulle därför via sökningarna kunna ses som 
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inkluderade i vuxenvärlden samtidigt som de vuxna (förskollärarna) ges möjlighet att 
föra vidare kunskaper till barnen, men detta skapar också utrymme för barnens egna 
initiativ (Ribaeus, 2014, s. 15). Förhållningssättet som skapas till barnen av den 
vuxne pedagogen när hen lyssnar på barnens frågor jämnar ut maktförhållandet 
mellan dem (Kjällander, 2014, Nilsen, 2014). Något som kan ses som en möjlighet på 
studiens förskolor när förskollärarna och barnen söker information tillsammans. 
Även om det skulle kunna ses som att det finns en risk att inflytandet över vad barnen 
själva skulle vilja söka efter på internet blir begränsat till vad förskollärarna väljer att 
uppmärksamma. 

 

5.7 Inflytande över appar  
En del av barnen i vår studie verkar enligt våra intervjuade förskollärare ha en direkt 
påverkan på vilka appar som finns på pekplattorna. Detta genom att de är med i 
diskussionerna kring dem innan de laddas ner. I andra fall har barnen ett indirekt 
inflytande över de appar som finns på förskolornas pekplattor. Det genom att 
apparna väljs utifrån det pågående projektet i barngruppen enligt några av 
förskollärarna och projektet i sig utgår ifrån barnens intressen. På merparten av 
förskolorna så kontrolleras dock appar på olika sätt innan barnen får använda dem. 
Rörande barns inflytande över vilka appar som används så är det i flera fall en lång 
process som personalen arbetar med, framhåller flera av de intervjuade. 
Genomgående förklarar också förskollärarna att förskolan ska fungera som ett 
komplement till hemmet och att de undviker att använda samma appar på pekplattan 
som barnen har hemma och då menar de oftast något som vi tolkar som 
populärkulturella ”spelappar”. Detta skulle kunna ses som att barnen inte har något 
utbyte av de erfarenheter de har hemifrån av användande av populärkulturella 
”spelappar” i arbetet med pekplattan på förskolan. Något som Fast (2007) tar upp 
som ett problem. ”De flesta av förskollärarna tar bestämt avstånd från barnens 
erfarenheter av populärkultur och medier och menar att det är något de får syssla 
med hemma. På förskolan vill de erbjuda något annat” (Fast, 2007, s. 144). Fast 
menar att barnen via populärkulturen, här medial populärkultur i form av 
”spelapparna”, i hög utsträckning tillämpar läsandet och skrivandet och detta redan i 
förskoleåldern. Det skulle kunna ses som att förskollärarna i vår studie tillika de i 
Fasts i grunden har en demokratisk tanke om att ”Alla barn ska vara jämlika och ha 
samma chans, då de kommer till skolan” (Fast, 2007, s. 181) när de gör valet att inte 
ladda ner populärkulturella ”spelappar”. Då genom att alla barn ska ha likadant 
material att utgå ifrån. Men det kan finnas en problematik här genom att 
förskollärarna inte utgår från barns intressen för ”spelappar”. Något som skulle 
kunna gynnar barns spelrum menar Kjällander (2011). Förskollärare som bejakar 
barns initiativ och låter barn ha inflytande på olika sätt skapar både större kreativitet 
och längre koncentration hos barn (Arnér, 2006). 

 

5.8 Inflytande över verktyget pekplattan och användandet av den  
Flertalet av förskollärarna menar att barn har inflytande och kan påverka i det 
projekt eller situation de väljer att arbeta i där pekplattan finns representerad. Flera 
av förskollärarna menar att pekplattan används mycket i skapandeprocesser utifrån 
barns initiativ och att de försöker utgå från barns intressen och genom det får barnen 
inflytande. Barnen får möjlighet att ge sina tankar vid reflekterande och 
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dokumenterande när pekplattan används till det. Barnen har inflytande över 
pekplattans kamera, inte alltid när de ska använda den men vad som ska fotograferas 
och vilka bilder som ska användas. Barnen har i de flesta fall inte själva förfogandet 
över pekplattan i den befintliga innemiljön på förskolorna även om några få förskolor 
ger barnen den möjligheten. Även om Klerfelt (2007) menar att datorer blivit ett 
verktyg i barns vardag och därför också börjar få en självklar plats i förskolan. 
Tillgången på antal pekplattor per barn på studiens förskoleavdelningar skiljer sig 
däremot markant åt. Vilket kan ses som en rätt stor spridning för barns möjlighet till 
att använda pekplattan oavsett om den finns till förfogande i den befintliga miljön 
eller inte. Däremot finns det en önskan från flertalet pedagoger att det fanns fler 
pekplattor i verksamheten.  

Förskollärarna i studie har synliggjort deras perspektiv på vilka delar barn har mer 
eller mindre inflytande över. Då gällande inflytande både över pekplattan i sig självt 
och dess användning. Som när barnen fotograferar, dokumenterar, söker efter 
information tillsammans med pedagog samt när barnet tecknar och skriver på den. 
Men frågan är om barns inflytande sträcker sig över alla beslutande led gällande 
pekplattans varande och användning i de förskolor som ingår i undersökningen? 
Utav resultatet kan det ses som barns inflytande just begränsas till vissa olika 
områden. Förutom i ett undantagsfall där dokumentations appen till viss del gör 
detta möjligt, enligt förskolläraren Ylva. Därför väcks här en undran om barnen 
överlag ges möjlighet till att få ett ”reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens 
innehåll” (Skolverket, 2010, s. 12) på studiens förskolor? Blir barnen inkluderade ”i 
den pedagogiska situationen på ett sätt som gör att ens närvaro erkänns och bejakas” 
(Dolk, 2013, s. 180)? Dolk (2013) beskriver det som att barn bör ha inflytande över 
mer än t.ex. att välja mellan päron och äpple på en samling för att kunna ha ett reellt 
inflytande i förskolan. I studiens fall skulle det kunna handla om att barnen bör få ha 
mer inflytande över pekplattan än att välja mellan appen ”Puppet Pals” eller 
”Scetches”. Kjällander (2011, 2014) talar för att arbetet med pekplattan skulle kunna 
uppmuntra till att en maktutjämning sker så att barn kan få ha inflytande och vara 
delaktiga. Även Ribaeus (2014) diskuterar delaktighet och inflytande som något 
nödvändigt för att demokratiska principer ska kunna utvecklas i förskolan (s. 22). 
Kanske ser förskollärarna i studien barnen ändå som blivande men ännu inte faktiska 
medborgare på det sätt som Qvortrup (2005) menar: 
 

Colloquial expressions such as ‘children are the future of society’, ‘children are the next generation’ 
and ‘children are our most precious resource’ tend to deprive them of an existence as human beings in 
favour of an image of them as human becomings, thus underlining the suggestion that children are not 
authentic contemporaries of adults (Qvortrup, 2005, s. 5).  

 

Och att vissa av barnen därför inte ges möjlighet till att påverka tillgången till 
pekplattan?  
 

6. Diskussion  
Här diskuteras resultatet och metoden utifrån studiens syfte och frågeställningar.  

 



32 
 

 
 

6.1 Resultatdiskussion 
Syftet med vår studie var att belysa förskollärares perspektiv på det pedagogiska 
arbetet med den digitala pekplattan samt deras syn på barns inflytande över det 
arbetet. Studiens frågeställningar var: 

 Hur beskriver förskollärare sitt pedagogiska arbete med den digitala 
pekplattan?  

 På vilket sätt lyssnar förskollärare på barns intressen och låter barnen ha 
inflytande över hur den digitala pekplattan används i det pedagogiska arbetet? 
 

Vi anser att vi fått ett gediget och trovärdigt svar på våra frågeställningar och då 
främst på frågan hur förskollärare beskriver sitt pedagogiska arbete med pekplattan 
tillsammans med barnen. Gällande frågeställningen på vilket sätt förskollärare 
lyssnar på barns intressen och låter barnen ha inflytande över hur den digitala 
pekplattan används i det pedagogiska arbetet, så har vi efterhand önskat att vi kunnat 
stärka studiens resultat med hjälp av observationer och barnintervjuer. Det hade 
gynnat studien om vi hade kunnat åskådliggöra barns perspektiv på deras intressen 
och inflytande i undersökandet av pekplattan i förskolan. Men vi anser ändå att 
förskollärarnas beskrivningar på detta område gett oss en överblick över hur de 
arbetar med barns intressen och inflytande med pekplattan. I resultatdelen skildras 
deras uppfattningar som sedan analyserats i resultatanalysen med koppling till 
teoretiskt perspektiv med utgångspunkt i Säljös (2000, 2010) sociokulturella 
resonemang och relevant forskning och litteratur. Vi anser att förskollärarnas 
skildringar över sitt arbete har gett oss betydande kunskaper och gett oss olika 
synsätt på hur vi som blivande förskollärare kan arbeta med pekplattan på förskolan. 
Vilket är något som vi har saknat som ett lärande mål på vår pedagogiska utbildning 
till förskollärare. 

Det finns utifrån vårt resultat två aspekter som vi vill diskutera närmare. Det ena är 
valet av appar som bör eller inte bör finnas på pekplattan och det andra är vikten av 
språket som verktyg i förhållande till pekplattan och dess användning. Vi anser att 
dessa två aspekter kan ha betydelse i det pedagogiska arbetet med pekplattan 
tillsammans med barn och samt på barns möjlighet till inflytande, men även 
förskollärares. 

 

6.2 Urvalet av appar  
Ur resultatet kommer en aspekt fram som vi inte hade väntat oss. Det rör synen på 
vilka appar som merparten av förskollärarna använder på deras respektive förskolor. 
Att valet av appar ska vara ”pedagogiska” i sitt utformande är inte någon nyhet men 
däremot att ”spelappar” på flertalet förskolor väljs bort på grund av att förskollärarna 
förutsätter att barnen har tillgång till dessa i hemmet gör oss frågande. Merparten av 
förskollärarna menar att deras förskolor ligger i socioekonomiskt starka 
bostadsområden. Där barnen på deras respektive avdelningar enlig förskollärarna 
högst troligt har en egen pekplatta eller har tillgång till en i hemmet. De menar vidare 
att förskolan ska fungera som ett komplement till hemmet och att förskollärarna 
därför undviker att använda samma appar på pekplattan som barnen har hemma och 
syftar då mestadels på just ”spelappar”. Även om statistiken talar för att barnen på 
dessa förskolor har tillgång till pekplattor hemma (78 % enl. Statens medieråd, 2015) 
så ställer vi oss frågande till om hur förskollärarna kan veta om barns appar som de 
använder hemma fyller ett pedagogiskt och lärande syfte eller inte? Döms apparna ut 
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på grund av att de är ”spelappar” som eventuellt är uppbyggda på ett 
belöningssystem? Något som merparten av deltagarna delgav att de undviker att 
använda eller är det på grund av att dessa appar kan tillhöra den populärkulturella 
kultur (Fast 2007) som barn ofta möter i hemmet? Magnus Persson (2004, i Fast 
2007) menar på att: 

Det dominerande i skolan har ofta varit fördömande och okritiskt avståndstagande från 
populärkultur (...) ’Med okritiskt menar jag i detta sammanhang att avståndstagandet från det 
populära baserar sig på trosföreställningar, känslor och fördomar, snarare än på välgrundade 
argument’ (2004, s. 134, i Fast, 2007, s. 185). 

Vi kan inte i vår studie ge belägg för att förskollärarna eller de som bestämmer vilka 
appar som bör eller inte bör finnas på pekplattan har en fördömande inställning. Inte 
heller om de har grundade argument eller ogrundade argument för varför inte barns 
”spelappar” används i verksamheten.  Men studien väcker i alla fall en oklarhet i 
frågan om barns textuella literacy erfarenhet från hemmets appar får ta plats på 
förskolan eller inte. Samtidigt finns det i denna diskussion en risk att barn som inte 
har pekplattor hemma kan hamna i ett utanförskap och inte ges möjlighet att dela 
upplevelser från ”appar” som deras kompisar troligen har hemma. Barn ”vet till 
exempel att det kan räknas som kapital inom kamratgruppen att vara ägare till en 
speciell leksak eller ha sett en viss film. Med dessa erfarenheter och kunskaper 
kommer barnen till förskolan” (Fast, 2007, s. 130).  Vi kan inte heller utifrån studiens 
resultat utläsa om ”alla barn” verkligen har en pekplatta i hemmet och delar liknade 
erfarenheter från den populärkultur som eventuellt kan kopplas till barns appar 
hemma. Det behövs mer efterforskning på dessa områden innan det kan göras en 
uppskattning att så är fallet. Men studien väcker i alla fall en oklarhet i frågan om 
barns textuella literacy erfarenhet från hemmets appar får ta plats på förskolan eller 
inte. Speciellt eftersom annan forskning (Kjällander, 2014) pekar på att appars design 
utmanas av barnen i undersökandet och att barn är kreativa oavsett om de 
undersöker en ”spelapp” eller annan app. Det verkar däremot vara av större betydelse 
huruvida pedagogen är närvarande och deltagande tillsammans med barnen när de 
undersöker dem (Kjällander, 2014; Nilsen, 2014). Och då blir också dessa argument 
intressanta med tanke på att förskollärarna i studien belyser vikten av att vara just 
deltagande och närvarande i arbetet med barnen och pekplattan.  

Men vår studie synliggör även att vissa av förskolorna gör någon form av kontroll av 
de appar som bör finnas på barnens pekplattor. Den kontrollen görs av IKT-grupper, 
utbildningsgrupper, IT ansvariga eller via en IKT- policy. Om någon av deltagarna i 
studien eller vilka personer som ingår i dessa grupper och vilka som är ansvariga för 
kontrollen framgår tyvärr inte tydligt i resultatet. Men flera av förskollärarna menar 
på att det på olika vis presenteras för dem vilka appar de ska arbeta med tillsammans 
med barnen. Samtidigt påpekar alla intervjuade att de tycker att de har en ganska bra 
kompetens gällande IKT och arbetet med pekplattan samt att de har ett relativt brett 
intresse för IT privat. Här blir vi som undersökare frågande om det finns tendenser 
till att förskollärares pedagogiska kunskaper och IKT- kompetens ifrågasätts gällande 
deras omdöme i att kunna välja ut lämpliga appar till barnen på en del av studiens 
förskolor? Klerfelt (2007) diskuterar om vem som ” äger verktygen, vem definierar 
kulturen och med vilken rätt” (s. 124) något som här blir intressant. Finns det en 
hierarkisk ordning som bestämmer vad och hur flertalet av förskollärarna ska arbeta 
pedagogiskt med apparna på pekplattorna? Om så är fallet finns här en diskussion 
om både förskollärarnas och barnens möjlighet att ha inflytande på valet av appar. 
Något som förskollärarna i Ribaeus (2014) studie tar upp så påverkar förskollärarens 
egna begränsade inflytande också barnens inflytande (Ribaeus, 2014). Om så är fallet 
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på en del av våra förskolor skulle vi behöva undersöka närmare. Men vi kan ändå 
utläsa av resultatet att det kan finnas en tendens till att både barn och pedagoger har 
begränsat inflytande över valet av appar på en del av studiens förskolor. Barns 
erfarenhet av ”spelinspirerande appar” hemifrån måste då filtreras genom två olika 
skikt innan barnen får möjlighet till inflytande över vilka appar som ska finnas på 
pekplattan i verksamheten. Först genom ”en enskild, en policy eller en grupp av 
sakkunniga” som genom kontroller bestämmer vilka appar som ska användas av barn 
och förskollärare i verksamheten. För det andra förskollärarnas inställning till att inte 
använda appar som finns i hemmen. Här blir det intressant vem som äger rätten eller 
makten över vilken ”appkultur” barn ska presenteras för i verksamheten. Kan det här 
ha att göra med vad som anses som ”bra eller dålig barnkultur” och den som äger 
makten över pekplattan, det är den som avgör det? Vilket står i kontrast till 
förskolans läroplan där verksamheten ”ska utgå ifrån barnens erfarenheter, intressen, 
behov och åsikter” (Skolverket, 2010, s. 9). 

 

6.3 Språket som verktyg 
Att merparten av förskollärarna sannolikt lutar sig på den sociokulturella synen och 
sätter språket som en betydande del i arbetet med pekplattan och barnen har vi tagit 
del av. Då pekplattan som artefakt bidrar till interaktion på flera plan där språket blir 
en huvudpart i sättet att arbeta med den i barngrupp. Men det finns ett dilemma här 
gällande att barn lär sig tecken, bokstäver och pekplattans funktioner men samtidigt 
oftast inte får använda denna kunskap fullt ut t.ex. i möjligheten att söka på internet. 
Även om det är förståeligt att förskollärarna i studien ser risker att hamna på sajter 
som är olämpliga för barn att hamna på. Men inflytandet kan ses som begränsat inom 
”ramar” för vad barnen får och inte får göra. Och samtidigt presenteras pekplattan 
som ett verktyg som vilket annat verktyg som helst som finns i förskolan. Det finns 
dock här en risk att barns erfarenheter av ”textorienterade aktiviteter, literacy events” 
(Fast, 2007 s. 130), som de får ta del av genom användandet av pekplattan utanför 
förskolan inte får ta plats på förskolorna. En erfarenhet som bidrar till deras 
språkliga utveckling, enligt Fast (2007) ”Många av barnen har en rik repertoar av 
ordbilder från den miljö de vuxit upp i. (…) De spelar data- och videospel och går ut 
på diverse sajter” (Fast, 2007 s. 130). Här skulle kanske förskolor vinna på att lyfta in 
barns språkliga erfarenheter mer, som de eventuellt har från hemmet, in i 
verksamheten för att vidga både barns inflytande men även deras lärande. Att 
utestänga barns erfarenhetsvärld kan ses som att säga ”nej tack” till barns tidigare 
lärande och kunskaper från textorienterade aktiviteter som här är just ”appar” i 
hemmet. Det sätter också ett perspektiv på hur förskolan ser sig som institution och 
att det kan förekomma motstånd och svårigheter i att ändra sättet att samspela. Där 
det i skolan kan finnas en föråldrad syn på hur man interagerar (Säljö, 2000). 
Interaktionen i studiens förskolor verkar annars bygga på en inkluderande pedagogik 
där förskollärarnas tankar om det kooperativa lärandets ses som relevant. Vilket kan 
stå i kontrast till deras synsätt gällande att inte ta del av barns literacy erfarenheter 
från ex. ”spelappar” hemifrån. Men vad barnen får lov att undersöka på förskolan kan 
dock ses som väsentligt för deras möjlighet till att skapa sig vidare literacy 
erfarenheter utifrån sina tidigare erfarenheter. Något som i ett längre perspektiv kan 
påverka barns demokratiska förutsättningar då demokratin i sig bygger på en 
förutsättning att människor kan delta i olika literacypraktiker (Street, 2001, i Liberg 
& Säljö, 2010). Medier och populärkultur blir då viktiga arenor för barns lärande och 
socialisation samt viktiga för förskolans demokratiuppdrag. Förskolans 



35 
 

 
 

demokratiuppdrag som inkluderar barns inflytande är ett pågående och viktigt 
arbete, enligt Ribaeus (2014) men det är problematiskt att förverkliga det i det 
vardagliga arbetet. Något som vi då menar även inbegriper arbetet med pekplattan i 
aktuell diskurs: ”Det verkar som om att de mål som prioriteras stannar på 
formuleringsnivå och att det saknas redskap för att omsätta målen i arbetet med 
barnen” (Ribaeus, 2014). Ytterst handlar det om att förskolläraren behöver skapa sig 
en uppfattning om vad som just nu ingår i barnens literacypraktiker för att kunna 
stödja dem på bästa sätt (Liberg & Säljö, 2010). Genom det anser vi att barn kan få ett 
reellt inflytande i förskolan och då oavsett om det gäller undersökandet av pekplattan 
eller något annat utforskande som berikar barns livslånga lärande. 

 

6.4 Metoddiskussion 

Studien är en kvalitativ studie som bygger på åtta kvalitativa intervjuer med 
semistrukturerade intervjufrågor. Valet föll på en kvalitativ metod då Brymans (2011) 
argument för metoden var att den framhöll möjligheten att synliggöra hur de 
deltagande, i detta fall förskollärarna, i en studie tolkar verkligheten. Vårt syfte har 
varit att belysa förskollärarnas perspektiv på det pedagogiska arbetet med den 
digitala pekplattan samt deras syn på barns inflytande över det arbetet. Vi har även 
valt att utgå ifrån ett sociokulturellt perspektiv då språket och kommunikationen 
spelat stor roll i studien både för hur vi valt att tolka materialet och för hur vi 
presenterat det (Säljö, 2000). 
 
Genom valet av en kvalitativ ansats med kvalitativ intervju som metod samt 
semistrukturerade intervjufrågor har vi fått svar av utförligare karaktär än vad som 
skulle ha framkommit i en kvantitativ ansats med t.ex. enkätundersökning som 
metod (Bryman, 2011). I mötet med förskollärarna har vi haft valet att kunna 
presentera frågorna i lite olika följd vilket gett dialogen och följden i samtalet mellan 
oss och de intervjuade en större frihet. De intervjuade har avslappnat kunnat berätta i 
egen takt och vi har kunnat ställa de följdfrågor som för tillfället varit lämpliga. Även 
fast vi utgått ifrån ett fast frågeformulär. Frågorna i frågeformuläret har dock i vissa 
fall begränsat informationsflödet då flera av dem endast varit ja och nej frågor. Något 
som vi från början avsiktligt valt att göra på grund av att vi skulle kunna pricka av och 
jämföra konkret när det kommer till exakt vilka områden som förskollärarnas arbete 
med pekplattan berör. Att vi spelade in intervjuerna har gjort att vi kunnat 
transkribera och sedan citera ordagrant samt gett oss möjlighet att gå tillbaka och 
lyssna på olika delar av intervjuerna för att bättre förstå de intervjuades 
uppfattningar. Ljudkvalitén har däremot varierat på sina ställen vilket ibland 
försvårat processen något. Mindre anteckningar har också förts vid vissa av 
intervjutillfällena över specifika fakta vilket bidragit till materialet. Fyra av de 
deltagande förskollärarna kontaktades igen. Två via telefon och två via sms för att 
tydliggöra deras tidigare svar i någon enskild fråga. Frågorna har annars utgått från 
hur förskollärare beskriver sitt pedagogiska arbete med den digitala pekplattan? och 
på vilket sätt lyssnar förskollärare på barns intressen och låter barnen ha inflytande 
över hur den digitala pekplattan används i det pedagogiska arbetet? Något som gjort 
att studiens trovärdighet endast vilar på förskollärarnas berättelser och åsikter och 
inte på observationer. Hade vi valt att utföra observationer hade vi haft chansen till 
att jämföra sagda påståenden med verkligt observationsmaterial vilket skulle varit 
givande. Först och främst i frågeställningen kring barns faktiska inflytande över 
pekplattan och dess användning. Där vi nu endast kan förlita oss på förskollärarens 
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syn på och vad de valt att delge oss. Något som tål att tänkas på till ett annat tillfälle. 
En begränsning av antalet frågor hade också underlättat resultatsammanställningen 
och gett oss mer tid att göra urval och analysera utefter den faktiska 
frågeställningen.    
 

6.5 Slutsatser 
Denna slutsats utgår från en samlad bild av förskollärarnas utsagor och vår tolkning 
av deras perspektiv. Det har framkommit att det finns många olika tillvägagångssätt 
för hur förskollärare kan arbeta med pekplattan i barngrupp och med vad. Studien 
visar även på att användandet av pekplattan ofta är kopplad till förskolan läroplans 
strävansmål (Skolverket, 2010). Vissa verksamheter arbetar med att alla strävansmål 
kopplat till pekplattan medan andra arbetar mer sporadiskt med olika mål från 
läroplanen. Flertalet av förskolorna använder pekplattan som sökmotor för att 
inhämta kunskap och fakta. Något studien synliggör är att samtliga verksamheter 
verkar använda pekplattan som kamera och i skapandeprocesser på olika sätt. Det 
har också framkommit att pekplattan bidrar till barns sampel, turtagning och 
kommunikation. En viktig aspekt är att språket lyfts fram som ett väsentligt ”verktyg” 
i undersökandet av och i kommunikationen kring pekplattan. Det verkar finnas en 
ambivalens i hur förskollärare ska förhålla sig till barns inflytande i arbetet gällande 
appar och pekplattan som sökmotor. Samt att den inte alltid finns tillgänglig för 
barnen i den faktiska miljön. 
 

6.6 Fortsatt forskning 
Denna studie skulle kunna vidareutvecklas med fler deltagare för att kunna 
åskådliggöra ifall studien bygger på ett generellt resultat. Men det skulle också vara 
intressant att göra observationer av barn i deras undersökande av pekplattan på 
förskolan samt barnintervjuer. Det eftersom studien endast utgått från ett 
förskollärarperspektiv och att vi genom det inte här kan styrka barns faktiska 
inflytande i relation till pekplattan som ett pedagogiskt verktyg. Tillika hur barns 
textuella literacy från hemmen ges möjlighet att lyftas i arbetet med pekplattan och 
dess appar. En annan intressant aspekt att forska vidare på är om det är vanligt att 
det görs kontroller av appar i förskoleverksamhet. Samt om dessa utförs av 
förskollärarna själva eller av andra individer och i så fall av vilka? 
 

6.7 Pedagogisk relevans 
Den här studien har gett oss och kommer förhoppningsvis ge andra studenter på 
förskollärarutbildningen, utbildade förskollärare samt förskolepersonal insikter i hur 
det pedagogiskt går att arbeta med pekplattan i förskolan tillsammans med barn. 
Något som varit inspirerande är hur förskollärarna berättar hur de använder 
pekplattan i olika ”ämnesområden” kopplat till förskolans läroplans (Skolverket, 
2010) strävansmål. Men även hur flertalet förskolor arbetar med att projicera det 
som undersöks på pekplattan till en exempelvis vit duk. Vilket i sin tur kan göra att 
flera barn samtidigt kan ta del av det som undersöks. Studien ger också inspiration 
till hur man kan arbeta med olika skapandeprocesser med barn men hjälp av 
pekplattan samt att det är ett givande verktyg för barns samspel och förståelse för 
turtagning.  När det kommer till barns intressen och möjligheter att ha inflytande 
över pekplattan kan vi se att det finns en ambivalens gällande om, när och hur barn 
kan få påverka i arbetet med pekplattan. Ur den infallsvinkeln kan studiens resultat 
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generera diskussioner om hur man på förskolor ser på barns inflytande i det 
pedagogiska arbetet med pekplattan samt hur det arbetet kan utvecklas. 
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Bilaga 1  
 
Den digitala pekplattan som pedagogiskt verktyg och barns inflytande 
över dess användningsområden 

 
Vi är två studenter från Mälardalens Högskola som går sista terminen på 
förskollärarprogrammet. Vi kontaktar dig för att vi vill att du som förskollärare 
medverkar i en intervju och bidrar med din kunskap samt dina erfarenheter kring 
ämnesområdet för vårt examensarbete. Området för studien är att undersöka hur 
förskollärare arbetar med barns intressen och inflytande i det pedagogiska arbetet 
med den digitala pekplattan. 
     Intervjun beräknas ta mellan 30-45 minuter och ljudupptagning kommer att 
genomföras. Vid intervjun kommer vi att ta hänsyn till Vetenskapsrådets 
forskningsetiska principer. Detta innebär att deltagandet är frivilligt och om du skulle 
vilja så kan du när som helst avbryta intervjun och därmed ditt deltagande. Allt 
material kommer att behandlas konfidentiellt och resultatet kommer enbart att 
användas i forskningsändamål. Den slutgiltiga uppsatsen är dock en offentlig 
handling och kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens högskola 
som läggs ut på databasen Diva. Om du har några frågor eller tankar är du 
välkommen att kontakta oss eller vår handledare för mer information. Vi hoppas att 
du har möjlighet och finner intresse i att delta! 
 
Med vänliga hälsningar studenterna: 
Johanna Brink och Sofia Bach 
 
 
Kontakt uppgifter: 
Johanna Brink: jbk12001@student.mdh.se 
Sofia Bach: sbh12001@student.mdh.se 
Mia Heikkilä, handledare: mia.heikkila@mdh.se  
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Bilaga 2 

 

Intervjufrågor 

 

1. Vad har ni för namn på den digitala pekplattan på din avdelning? 

 

2. Hur använder du den digitala pekplattan i praktiken i ditt 
pedagogiska arbete med barn? 

 
Kan du ge exempel på hur den används? 

o Tittar ni på bilder/film? 

o Lyssnar ni på musik/sagor?  

o Ämnesinriktat som för matematik? 

o För naturvetenskap och teknik?  

o För språk och skriftspråk?  

o Läser och tittar ni i böcker/tidningar? 

o Som kamera? 

o I olika skapandeprocesser? 

o Används appar? 

o Vilka appar? 

o Används spel? 

o Vilka spel? 

o Som informationssökare? 

o Är arbetet med pekplattan temainriktat? 

 

3. Vilka aktiviteter planerar du med pekplattan/utifrån pekplattan?  

 

4. Vilket är syftet med användandet av den digitala pekplattan i 
arbetet med barnen?  

Följdfrågor: 

o Hur kan den bidra till barns lärande? 
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o Hur tror du den kan bidra till barns samarbete?  

 

5. I vilka situationer använder barnen pekplattan på din 
förskoleavdelning?  

 

Följdfrågor:  

o När?  

o Var?  

o Hur? 

 

6. Använder barnen någon gång pekplattan själva på avdelningen? 

Följdfrågor:  

o Vad gör barnen då med den? 

 

7. Använder barn pekplattan tillsammans? 

Följdfrågor:  

o Vad gör barnen då? 
 

8.  Använder barn pekplattan med andra pedagoger (förutom dig)? 

Följdfrågor:  

o Vad gör de då? 
            

9. På vilket sätt har barnen på din avdelning möjlighet till inflytande 
över det som undersöks på pekplattan idag? 

Följdfrågor: 

o Får de påverka vad som ska undersöks på den? 

o Får de t.ex. välja appar? 

 

10. Hur ser du på barns inflytande över pekplattan? 

Följdfrågor: 

o Innehållet? 
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o  Appar? 

o Intressen? 

o Användandet i sig självt?  

 

11. Hur ser du på din kompetens gällande IKT? 

Följdfråga: 

o Har du fått kompetensutveckling inom IKT?  

o Hur ser ditt privata intresse ut för IT? 

 

 

12. Bakgrundsfrågor 
 

o Hur många pekplattor finns på avdelningen? 
o Vilken form av förskola arbetar du på (privat/kommunal/kooperativ)? 
o Vilken typ av område ligger förskolan i? 
o Hur många barn finns på din avdelning? 
o Vilken ålder är det på barnen på din avdelning? 
o Vilken utbildning har du? 
o Hur många år i yrket? 
o När är du född? 

 

 

 

 


