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Sammanfattning 
 

Bakgrund 
Det svenska samhället har genomgått en radikal förändring de senaste femton åren på grund 

av informationsteknologins framväxt och utveckling. Tidigare forskning visar att det är 

pedagogens kunskap och inlärningssyn som påverkar hur Informations-och 

Kommunikationsteknik kan tas till vara på och hur dess kapacitet används. Forskning visar 

också att när aktiviteterna vid pekplatta kommer in utan syfte missar barnen möjligheten till 

meningskapande och allt det som tekniken har att erbjuda.   

 

Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka hur pedagoger själva och barnen i verksamheten 

använder pekplattor samt varför. De forskningsfrågor jag vill ha svar på är: 

 

Hur och varför använder pedagoger pekplattor i verksamheten? 

Hur och varför använder barnen pekplattor i verksamheten?  

 

Metod 
Denna studie grundar sig i en kvalitativ metod med en kvantitativ ansats. Jag har använt mig 

av en enkätstudie med både fasta svarsalternativ och öppna frågor. 

 

Resultat 
Resultatet visar att pekplattan används av pedagoger i interaktion med barnen. Pekplattan 

används som ett komplement, ett verktyg som bidrag till barnens lärande. Samtliga pedagoger 

i undersökningen använder pekplattan i sin yrkesroll som informationsverktyg och 

dokumentationsverktyg i arbetet med barnen och föräldrarna.
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1 Inledning 
 

Diaz (2012, s.72) belyser att det svenska samhället har genomgått en radikal förändring de 

senaste femton åren på grund av informationsteknologins framväxt och utveckling.  

 

Vi lever i ett samhälle där många förskolebarn har tillgång till datorer, smarta telefoner och 

pekplattor, så kallad information-kommunikationsteknik (IKT) i sin hemmiljö och nu även i 

förskolan. Eftersom dagens barn växer upp i ett IKT samhälle växer även kraven på oss 

pedagoger att handskas med denna utveckling på vår arbetsplats. Det digitala tekniken 

utvecklas och förnyas i snabb takt, detta kräver också att vi verksamma pedagoger följer med 

i teknikens utveckling och de pedagogiska konsekvenser som tekniken för med sig. 

 

Det digitala redskapet, pekplattan, har introducerats i förskolan som ett pedagogiskt verktyg 

för både barn och pedagoger. Alexandersson, Linderoth & Lindö (2001, s. 10) framhäver att i 

och med att digital teknik omfattar flera olika medier och att användaren kan samspela med 

tekniken så skapas nya läromedel.  

 
 

I Läroplanen för förskolan (Lpfö 98 rev. 2010, s. 7) står att förskolan ska lägga grunden för att 

varje barn ska utveckla sin förmåga att kunna kommunicera och söka ny kunskap i ett samhälle 

som präglats av informationsflöde.  

 

Villkoren för lärande har förändrats i takt med samhällets förändring. Därför måste förskolan 

vara beredd att möta dessa förändringar och anpassa sin verksamhet till dagens moderna 

samhälle.    

 

Eftersom pekplattan är relativt ny i förskolan anser jag att det är intressant att undersöka hur 

övriga pedagoger använder pekplatta samt varför det används i verksamheten. Min 

förhoppning med denna studie är att lyfta fram och öka kunskapen om pekplattan som 

pedagogiskt verktyg i förskolans verksamhet. 
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2 Syfte  
 

Syftet med denna studie är att undersöka hur pedagoger själva och barnen i verksamheten 

använder pekplattor samt varför.  

 

För att få svar på syftet har följande frågeställningar ställts:  

 

Hur och varför använder pedagoger pekplattor i verksamheten? 

Hur och varför använder barnen pekplattor i verksamheten?  

 

 

3 Bakgrund 
 

I detta kapitel presenterats en kort historisk utveckling av datorns framfart tills idag, vidare 

lyfts förskolans uppdrag samt tidigare forskning.  

 

 

3.1 En historisk utveckling 
 

Den första datamaskinen tillverkades i USA på 1940-talet och under de senaste trettio åren 

har utvecklingen av datorn och datoranvändningen gått snabbt framåt.  Från början var datorn 

mycket stor och sköttes enbart av specialister. På 1970-talet blev det möjligt att bygga och 

skapa mindre datorer som var lättare att använda och som hade bättre kapacitet (Appelberg & 

Eriksson 1999, s. 15). 
 

Diaz (2012, ss. 59, 60) framhäver att på 1980-talet användes datorer i skolan för att lära sig 

om datorer eller för att lösa specifika matematikproblem. Under 1980-talet blev datorerna 

snabbare, billigare, mindre och enklare att använda. Detta möjliggjorde att skolan kunde lägga 

fokus på att undervisa om datorns applikationer, till exempel textbehandling och 

bildhantering. I mitten av 1990-talet kom internet till skolan och det svenska 

skoldatanätverket började byggas upp. I Nationalencyklopedin (2012) står att datorns 

utformning och kapacitet fortsatte sin utveckling genom åren och 2010 lanserades den första 

iPaden i Sverige. Pekplattan härstamar från datorn och utvecklades av företaget Apple Inc. 

 

3.2 Förskolans uppdrag 

 

Förskolan fick sin första läroplan 1998 den heter Läroplan för förskolan Lpfö 98. 

2010 reviderades den nya läroplanen på uppdrag av regeringen och denna började gälla först  

1 juli 2010. Förändringar i den nya läroplanen finns i avsnittet med mål och riktlinjer. Målet 

anger inriktningen på förskolans arbete. Riktlinjer riktar sig till dels förskollärare och dels till 

arbetslaget (Läroplanen för förskolan Lpfö 98 rev.2010, s. 8). 

 

I Utbildningsdepartement (2010, ss. 3-4) förklaras förändringar i läroplanen för förskolan som 

motiveras av den nya Skollagen som började tillämpas 2011. Förändringar som görs i den 

reviderade läroplanen är till för att förstärka det pedagogiska arbetet, eftersom detta kan bidra 

med att förbereda barn för deras framtida skolgång och livslånga lärande. Förskolans läroplan 

behövdes därför förtydligas. Vidare står att förskolans uppdrag är att främja barns utveckling, 

kreativitet och lärande. I och med att läroplanen behövdes förtydligas har 
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Utbildningsdepartementet tillsatt en kommitté den 30 november 2009 för att arbeta fram 

förtydligande mål och riktlinjer för förskoleverksamhet. En arbetsgrupp lämnade fram förslag 

för utvecklingsområden bland annat inom teknik och hur denna fungerar. För att förstå 

teknikens roll behöver tekniken göras synlig och begriplig. Dessutom ska det ges barnen 

möjlighet att fundera på frågor som rör användningen, nyttan samt funktionen.  

 
I förskolan ska barn ha möjlighet att utveckla förmågan att förstå bilders och texters 

kommunikativa budskap och använda medier av olika slag. Användandet av digitala medier bli 

viktiga inslag i förskolans text-och bildvärld, vilket kan bidra till att barn utvecklar digital 

kompetens (Utbildningsdepartament 2010, s. 9). 

 

Den digitala teknikens ankomst till förskolan innebär nya möjligheter och utmaningar. 

Förskolan har som uppdrag att erbjuda barnen användning av digital teknik för att utforska 

och lära med hjälp av teknikens utrustningar. Datorer, mobiltelefoner och pekplattor är teknik 

som barnen möter dagligen både hemma och i förskolan. Genom att barnen möter pekplattan i 

förskolan kan barn utveckla intresse för bild, text och medier. Tillsammans med pedagoger 

kan barnen exempelvis använda tekniken genom att titta på bilder, samtala kring text och på 

så sätt få en förståelse för hur tekniken fungerar.  

 

3.3 Tidigare forskning 
 
3.3.1 Barns digitala kompetens 
 

Utvecklingen på 
1
IT-området och den digitalisering som sker i samhället öppnar nya 

möjligheter som innebär nya utmaningar för förskolan och skolan. Diaz (2012, s. 10) belyser 

att den svenska regeringen har tagit flera initiativ för att förbättra tillgången till IT i skolan, 

bland annat att förändra alla skolors nationella styrdokument, så att skollagen, läroplanen och 

kursplanerna innehåller krav på att eleverna ska få digital kompetens och få använda digitala 

verktyg.  

 
Digital kompetens innebär säker och kritisk användning av informationssamhällets grundläggande 

IKT färdigheter, dvs. användning av datorer för att hämta fram, bedöma, lagra, producera, redovisa 

och utbyta information samt för att kommunicera och delta i samarbetsnätverk via internet 

(Europakommissionen, 2007:7) 

 

Alexandersson, Linderoth & Lindö (2001, s. 13) redogör för IT- utvecklingen i förskolan.  

Det är viktigt att barnen i förskolan får de kunskaper och verktyg som behövs för att kunna 

förstå och hantera det flöde av information som den nya tekniken för med sig. När det gäller 
2
IKT- utvecklingen i förskolan och skolan nämns tre olika motiv. Det första så kallade 

inlärningsaspekten, där datorn i förskolan och skolan har bidragit till en ökad variation och 

påbörjat en förändring av arbetssätten. Det andra motivet är arbetslivsaspekten, där 

näringslivet och samhället förväntar sig att skolan skall förbereda barn och ungdomar inför 

deras framtida arbetsliv, där de oundvikligen kommer att komma i kontakt med den nya 

tekniken. Det tredje motivet är demokratiaspekten, där IKT-användning i förskolan och 

skolan är nödvändigt i en fungerande demokrati.  

    
 ________________________________________ 

 
 1
IT- Informationsteknik2 IKT- Informations och kommunikationsteknik  
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3.3.2 IKT Pedagogiska möjligheterna  
 

När ett nytt verktyg kommer in i det pedagogiska arbetet sker ett möte mellan verktyget och 

den pedagogiska verksamheten. Därför kommer detta avsnitt att ta upp de pedagogiska 

möjligheterna men även de negativa aspekterna som pekplattan för med sig. 

 

Alexandersson, Linderoth & Lindö (2001, ss. 99, 117) beskriver att det utifrån ett historiskt 

perspektiv skett en förändring i undervisningen. Förr lärde man sig om datorn, nu har det gått 

till praktisk användning av datorn för att lära genom datorn med datorn. Vidare menar 

författaren att utifrån forskning inom förskole- och skolmiljöer medför mötet med IKT både 

negativa aspekter och positiva möjligheter. Enligt Alexandersson, Linderoth & Lindö är de 

positiva möjligheterna: 

 

Erbjuder möjligheter till lärande 

Är ofta lustfyllt och kreativt 

Erbjuder rum för samspel 

Kan innebära att skriftförmåga utvecklas 

Kan via den grafiska miljön fördjupa lärande 

Kan bidra till förskolans och skolans utveckling. 

 

Alexandersson, Linderoth & Lindö (2001, ss. 100, 108, 115) belyser att hur mötet med datorn 

blir beror på barnens sociala och kulturella erfarenhet. Det vill säga att för barn som har 

erfarenhet av datornanvändning hemifrån blir pekplattan ett naturligt redskap i förskolan. 

Vidare menar författaren att en negativ effekt av mötet med datorer är att det tenderar att 

minska den verbala kommunikationen. Det naturliga, verbala, direkta mötet mellan barn 

minskar, barnen kommunicerar istället via datorn genom att enbart peka på skärmen, och 

genom att instruera med korta meningar.  En annan negativ effekt som framkom i forskningen 

är att i dagsläget så drunknar barnen i den nya teknikens mångfald med nya redskap och nya 

begrepp som följer med användningen av IKT. Det vill säga att det blir för mycket 

information att ta in samtidigt för barnen. 

 

Strandberg (2006, ss. 93; 96) framhäver att i mötet med IKT så förväntas möjligheter skapas 

för alla elever. Datorn är en artefakt som förväntas användas vid lärande. På grund av datorns 

olika funktioner som exempelvis appar, kamera och internet, så får barnen möjligheten att 

arbeta med reception (meningsskapande), produktion (skapande) och kommunikation.Vidare 

förklarar Strandberg att datorns applikationer inte bara är något som stödjer barnens lärande 

utan det är även genom att använda dessa applikationer som lärandet sker.  

 

Klerfelt (2007, s. 52) redogör för forskning i förskolor och skolor på uppdrag av Europeiska 

kommissionen och har fokus på information-och kommunikationsteknik. Studierna visar att 

att datorn beskrivs som ett verktyg att leka med, där barnen får olika möjligheter till att spela 

spel, rita, måla och utforska med hjälp av datorns olika program. Vidare menar Klerfelt att 

datorn i sin helhet ska ses som ett komplement till den övriga verksamheten. Datorns 

användning är ett tillskott till lek och lärande och ger barnen möjligheter att utforska och 

engagera sig i områden som annars inte hade intresserat dem. 
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Shifflet, Toledo & Mattoon (2012, s. 1-5) beskriver i en undersökning på en förskola i Illinois, 

USA, i början av 2010-talet, om pekplatans införande i verksamheten. Det framkom att 

förskolläraren var tveksam att införa pekplattan i sin verksamhet för rädsla att barnen skulle 

lämna de traditionella läromedel åt sidan, vilket inte skedde. Pekplattan vävdes in i de övriga 

aktiviteterna för att låta barnen få nya sätt att utforska. Efter en tids användande berättade 

förskolläraren att hon hade ändrat sin inställning om pekplattan som verktyg i förskolan. 

Resultatet av denna studie visade att när barnen använde pekplattan interagerade de och 

samspelade på många olika sätt. Barnen visade också sociala färdigheter, de samarbetade 

oavsett om det var en pekplatta eller flera pekplattor de skulle samsas om och de hjälpte 

varandra i olika situationer, ställde frågor till varandra och delade med sig av sina kunskaper. 

I studiens resultat framkom också att användandet av pekplattan i förskolan var till en fördel. 

Förskollärare anser att det ska finnas en balans mellan de traditionella aktiviteterna och 

pekplattan. Nu strävar förskollärare istället efter att hitta en bra balans mellan hur pekplattan 

ska användas, när, hur ofta samt i vilket syfte. 

 

3.3.3 Pedagogen i möte med datorn 
 

I detta avsnitt diskuteras betydelsen av pedagogens kunskap och attityd i möte med den 

digitala pekplattan. 

 

Alexandersson, Linderoth & Lindö (2001, s. 115) redogör för projektet LärIT. Där framkom 

det att det är pedagogens kunskap och inlärningssyn som påverkar hur IKT kan tas till vara på 

och hur dess kapacitet används. Vidare menar författarna att när aktiviteterna vid datorn 

kommer in utan syfte missar barnen möjligheten till meningskapande och allt det som 

tekniken har att erbjuda.   

  

Klerfelt (2007, s. 117) beskriver i sin avhandling att när ett nytt verktyg implementeras i 

verksamheten kan detta leda till förändring av pedagogers arbetsätt.  Det krävs att pedagoger 

har kunskap och medvetenhet om vad de nya verktygen för med sig och vad har den har för 

betydelse för barnens utveckling. Vidare menar Klerfelt att barnen behöver stöd i sitt 

skapande för att de ska komma vidare med den tekniska kompetensen.   

 

Selander (2009, ss. 160) framhäver att hur lärare agerar i en situation är beroende på deras 

socialisation under utbildningstiden, deras erfarenheter och de rutiner som de har skaffat sig 

på sin arbetsplats. Även lärarens ingripande, vilket man delar in i resurser, rutiner, vokabulär 

samt artefakter, påverkar om mötet med det nya redskapet blir positivt eller negativt. Vidare 

menar Selander att läraren fungerar som rådgivare, handledare, planerare, tekniker och som en 

länk mellan barn och datorn. Även Forsling (2011, s. 90) belyser förskollärarens roll i 

utvecklingen av digital kompetens i förskolan och betonar att förskoleläraren har en 

nyckelroll när det kommer till implementering av IKT i förskolans verksamhet just eftersom 

det är dem som har huvudansvaret för utveckling och lärande. Vidare menar Selander att det 

är viktigt hur pedagoger förhåller sig till datorn och hur de hanterar den.  Det är viktigt att ha 

tilltro till datorns lärande möjligheter för att barnen ska kunna utveckla digital kompetens.  
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Diaz (2012, ss. 19, 112) förklarar att det viktigaste med IKT i undervisningen inte är de 

sociala och digitala medierna i sig, inte heller vilka komponenter en dator har. Diaz menar att 

det istället är hur man integrerar teknikens resurser med ett pedagogisk arbetsätt för att barnen 

ska kunna utnyttja teknikens finesser till fullo. Vidare menar författaren att det är nödvändigt 

för pedagogerna att höja sin kompetens inom digital teknik, även generellt förändra 

uppfattning om hur barn lär sig för att kunna möta den digitala generationen. Diaz belyser att 

det handlar om att anamma nya synsätt kopplade med digitala medier och kombinera dessa 

med pedagogik.  

 

3.3.4 Verksamhetsmiljö 

 

Det är inte bara den fysiska miljön som är viktig i förskolans verksamhet, studier visar att 

även den sociala miljön har betydelse. Alexandersson, Linderoth & Lindö (2001, s. 15) 

redogör för forskning som visar att det är främst pedagogens uppfattning om lärande och 

kunskap som påverkar hur den pedagogiska miljön utformas. Även Forsling (2011, s. 92) 

framhäver att i miljöer där pedagoger inte är datorvana eller är omotiverade att använda 

datorn, så stimuleras inte barnen att använda datorn och därmed förlorar barnen möjligheter 

att erövra nya kunskaper och att utveckla digital kompentens.  

 

Vygotskij (2006, s. 20) beskriver att det är nödvändigt att vidga barnets erfarenhet om vi vill 

skapa en tillräckligt stadig grund för dess skapande verksamhet. Ju mer ett barn har sett, hört 

och upplevt, ju mer det skaffar sig kunskap, ju mer kunskap och erfarenhet barnet får desto 

betydelsefullare blir barnets fantasi och produktivitet.  

 

Strandberg (2006, ss. 20, 22, 97) beskriver att barnets förhållande till sin miljö utvecklas och 

förändras i relation till barnets aktivitet i sin miljö. Exempelvis när barn först börjar lära sig gå 

så förändras barnets relation till vuxna och till sin miljö. Det vill säga att barnen utvecklar nya 

uppfattningar om miljöns olika innehåll. I förskolans miljö finns kunskaper, värderingar, 

känslor, förväntningar, livsmönster och artefakter inbäddade, detta påverkar i hög grad 

barnens lärande. Vidare menar författaren att de förskolor där interaktion och 

verktygsanvändning är tillåtna medel i barnens lärande så är det lättare att integrera IKT som 

ett naturligt redskap i verksamheten. Dessa förskolor och skolor utgår ifrån att barnen är 

kompetenta och stimulerar olika kunskapsvägar, detta i sin tur medför en god lärandemiljö där 

relationen mellan lärare och elever är jämlik.  

 

Klerfelt (2007, s. 52) beskriver i sin avhandling att inom skolor och förskolor så är det 

pedagogens stödjande och vägledning som har skapat en miljö som ger barnen möjlighet att 

utforska i datorns värld, som exempelvis när pedagoger ser till att barnen som sitter vid datorn 

inte blir störda av andra barn. Pedagogen ska även skydda datorn från oaktsam hantering. På 

detta sätt skapar pedagoger en skyddande miljö så att barnen kan utforska utan avbrott som 

exempelvis när barnen ska räkna antal knappar som kommer i burken.  

 

Riddersporre, Persson (2012, s. 254) beskriver att grunden för utveckling och lärande för barn 

är samspelet med och i den sociala och fysiska miljön. Förskolan är en av de viktigaste 

platserna där barnen har möjlighet för samspel och lärande. Vidare menar författaren att de 

faktorer som spelar roll i förskolan är bland annat material, utbud, dagsrutiner och 

möjligheten att agera själv, samt pedagogers syn på barnens kompetens. Rum för lärande är 

inte bara det fysiska, utan även att det ska finnas möjligheter till lärandet i förskolans miljö.  
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3.3.5 Sammanfattning 
 

Shifflet, Toledo & Mattoon (2012, s. 1-5) belyser att det digitala verktyget, pekplattan, är ett 

komplement till lek och lärande. Pekplattans applikationer och utformning gör det möjligt för 

barnen att arbeta med skapande och kommunikation. Vidare beskriver författarna att när barn 

är runtomkring en pekplatta så visar de sociala färdigheter, de interagerar och samspelar med 

varandra, de delar med sig av sina kunskaper och hjälper varandra i olika situationer. 

 

Klerfelt (2007, s. 117) framhäver att när ett nytt verktyg implementerats i verksamheten är det 

viktigt att pedagogerna har kunskap och är medvetna om vad det nya verktyget har att 

erbjuda. Det är främst pedagogens uppfattning om kunskap och lärande som påverkar 

inställningen till det digitala verktyget.  
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4 Teoretisk utgångspunkt 
 

I följande avsnitt kommer den teoretiska ramen vilken undersökningen utgått från presenteras. 

 

Denna studie stödjer sig på den ryske psykologen Lev Vygotskijs sociokulturella teori.  

 

Vygotskij (2010, s. 14) framhäver att lärande sker genom interaktion med varandra och menar 

att utan den sociala kommunikationen så kan inte någon utveckling ske, varken språklig eller 

tänkande. Vygotskij hävdar att det är genom det sociala samspelet och samarbetet, främst 

genom språket, som det skapas bidrag till individens lärande. 

 

Säljö (2000, ss. 37; 81) beskriver utifrån Vygotskijs sociokulturella teori att den 

”kommunikativa processen” är central för individens utveckling och lärande. Att det är genom 

den vardagliga kommunikationen som individen blir delaktig. Säljö framhäver att den 

erfarenhet som barnen skaffar sig sker genom observation samt genom att höra hur andra 

föreställer sig sin omvärld. Det är även så barnet blir medvetet om vad som är intressant och 

värdefullt i varje situation. Vidare beskriver Säljö att för Vygotskij så befinner sig människor 

ständigt under utveckling och förändring, att språket är ett viktigt redskap och en unik och rik 

komponent som människan använder sig av för att skapa och kommunicera kunskap.  

 

För Vygotskij är det också grundläggande att människor tolkar och hanterar sin omvärld med 

hjälp av olika fysiska och intellektuella redskap. De fysiska redskapen, artefakter, är de olika 

föremål som en människa kan skapa, exempelvis en bil, en lampa, en dator, osv. Det 

intellektuella redskapet, språket, är det mest betydelsefulla. Det är det som skapar det sociala 

samspelet som medför att vi utvecklas och får nya kunskaper. Det intellektuella och fysiska 

redskapet medierar verkligheten för människor i interaktion med sin omgivning.  

 

Smidt (2010, s. 127) belyser utifrån Vygotskij sociokulturella perspektiv att människan aldrig 

direkt reagerar på sin omgivning. I stället medieras relationer mellan en människa och ett 

objekt. Människan använder artefakter för att mediera handling, d.v.s. att något sker genom 

kulturella redskap för att direkt utforska objekten. Detta kallar Vygotskij för aktivitetsteori. 

En aktivitet består av ett subjekt, ett objekt och det medierade redskapet. Subjektet är en 

person eller en grupp människor som sysselsätter sig med en aktivitet och objektet är det som 

subjektet är intresserat av att undersöka och som ger aktivitet dess drivkraft eller riktning. Se 

aktivitetsteori model.                         

                                                                   artefakt 
 

          

          

         Figur 1.    Lärande person/subjekt              Objekt  
           

Figuren ovan är hämtad från boken; Vygotskij och de små och yngre barnens lärande i sidan 127.  

 

Bråten (1998, s. 15) förklarar utifrån Vygotskij perspektiv att social aktivitet medierar 

processer. Först genom, som Vygotskij kallar det, ”högre psykologiska processer”, som 

förmedlas genom sociala aktiviteter men också via tecken och symboler. Senare överför 

barnet detta sociala sätt att tänka på till sin egen inre psykologiska värld. Det vill säga att  

barn i efterhand fungerar självständigt på det sätt som de tidigare gjort i samverkan med 

andra.  
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5 Metod 

 

I detta kapitel kommer den kvalitativa forskningsmetoden att redogöras och även vilka 

redskap som använts for att samla in datainformation. Validitet och reabilitet kommer 

presenteras ifrån metodval. Val av respondenterna kommer att presenteras samt hur 

insamlingen av data har genomförts.  

 

5.1 Metodval 
 

Bjørndal (2005, s. 22) menar att forskningsmetoder är ett medel för att lösa problem och 

komma fram till ny kunskap. Det är ett redskap som används för att få en bättre bild av 

verkligheten. Det finns två olika metoder inom den samhällsvetenskapliga forskningen, 

kvantitativa respektive kvalitativa metoder. Skillnaden mellan dessa två är att i den 

kvantitativa metoden så mäts informationen, den kvantifieras. I den kvalitativa metoden 

kommer man däremot fram till en djupare förståelse av det som studeras, det vill säga att 

resultaten analyseras vidare. 

 

I min undersökning valde jag att göra en kvalitativ studie med kvantitativa inslag som 

forskningsstrategi. Byrman (2002, s. 250) beskriver att kvalitativ metod bygger på tolkning 

och förståelse om hur varje person uppfattar sin omvärld. Vidare beskriver Bryman att 

kvalitatv metod är mer inriktad på ord än på siffror. Kvalitativa metoden ge större frihet att 

lämna synpunkter. 

 

Trost (2012, s. 18) menar att så väl kvantitativa som kvalitativa studier är lika mycket värda 

och ofta kan användas i kombination med varandra. 

 
5.2 Enkätformulär 

 

Som redskap i undersökningen används enkätformulär. Enkäten i undersökningen formuleras 

utifrån arbetets syfte och frågeställningar. Bryman (2011, ss. 229, 230) förklarar att syftet  

med en enkät är att få svar på hur och varför ett visst fenomen förekommer, i vilken 

utsträckning samt att få svar på vad respondenterna anser om detta fenomen. Vidare beskriver 

författaren att nackdelar med enkäter är att uppföljningsfrågor inte kan ställas. Risken är att all 

information inte skrivs, detta eftersom respondenterna kan besluta att inte svara på frågorna. 

Om flera frågor inte besvaras innebär det att en variabel i informationen förloras. Detta kan 

dock undvikas genom att även ställa öppna frågor.  

 

För att få en helhetsbild av hur pedagogerna använder pekplattan i sin verksamhet och varför 

de använder detta verktyg har enkät frågorna i denna studie struktureras i två delar. Första 

delen inleder enkäten med bakgrundsfrågor som innehåller fyra fasta svaralternativ och andra 

delen innehåller sju öppna frågor (se bilaga 2). 

 

Genom att använda kvantitativ metod, kvantifierats svar från enkäten och för att få en 

helhetsyn och få förståelse av den pedagogiska verksamheten, samt för att få reda på varför ett 

visst fenomen förekommer, kommer också en kvalitativ metod att användas i form av öppna 

frågor i enkäten. Dessa frågor ger respondenterna möjlighet till svarsalternativ. Genom denna 

struktur kommer pedagogerna att själva konstruera sina svar utifrån vad de anser är viktigt. På 

detta sätt ryms mer information som svarar på undersökningens syfte och forskningsfrågor. 
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Bjørndal (2005, s. 101) belyser att genom en kombination av öppna frågor och slutna 

svarsalternativ säkerställs å ena sidan mer precisa mätningar och jämförelser, å andra sidan får 

man flera nyanser och mer ingående information.  

 

5.3 Validitet 
 

Thurén (2007, s. 26) beskriver att i en kvantitativ undersökning är det viktigt att ha en hög 

giltighet, validitet. Det är genom att undersöka det som ska undersökas och ingenting annat 

som man ger en studie hög validitet. Det vill säga att min studie alltså ska undersöka just det 

den avser att undersöka utifrån syftet.  

 
5.4 Reliabilitet 
 

Thurén (2007, s. 26) förklarar att begreppet reliabilitet betyder att en forsking är tillförlitlig 

och att en opinionsundersökning måste bygga på ett representativt urval. För att uppnå en god 

reliabilitet i enkätundersökningen har jag valt verksamma pedagoger som arbetar med 

pekplattor i sin verksamhet. För att få en god reliabilitet i undersökningsmetoden är det viktigt 

att kontrollera att enkätfrågorna inte är otydliga eller mångtydiga. Det är därför viktigt att 

respondenterna uppfattar frågorna som de är menade. För att öka reliabilitet ska det även 

göras en pilotstudie för att se om respondenterna uppfattar frågorna som jag menar.  

 

5.5 Giltighet och tillförlitlighet 
 

Bryman (2011, s. 50, 51) beskriver att giltighet och tillförlitlighet är två viktiga kriterier som 

en vetenskaplig undersökning måste uppfylla för att ska kunna vara valid. Vidare beskriver 

författaren att validitet innebär att man undersöker det man ska undersöka, som exempelvis i 

min studie då jag ställer specifika frågor om pekplattan i förskolan. För att få svar på dessa 

frågor måste jag fråga förskolepersonal och inte någon annan, dessutom ska frågorna ställas 

till en stor mängd respondenter. Vidare förklarar Bryman att för att min undersökning ska 

vara giltig måste respondenterna först och främst kunna representera det valda 

undersökningsområdet och resultaten av denna undersökning ska svara på syftet. 

 

Bryman (2011, s. 50) förklarar att reliabilitet eller tillförlitlighet innebär att mätningarna ska 

vara korrekt gjorda, att respondenterna ska vara lämpliga för just den undersökning som ska 

göras så att inte tillfället påverkar resultaten.  För att göra min undersökning tillförlitlig har 

frågor ställts till förskolepersonal, frågor som är relevanta till syftet.  

 

Thurén (2007, s. 26) förklarar att giltighet är ett mått på en viss fråga som mäter eller 

beskriver resultaten av en undersökning. Vidare förklarar Thurén att reliabilitet och 

tillförlitlighet handlar om att mätningarna på insamlad information är korrekt gjorda.  
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5.6 Urval  
 

Undersökningen är gjord på tre förskolor som i sin verksamhet har barn mellan ett och fem år. 

Motivet för att dessa förskolor ingår i denna undersökning är på grund av att alla tre förskolor 

har implementerat pekplattor i sin verksamhet under samma period. I studien deltog 28 

pedagoger. I studien deltog 7 barnskötare, 19 förskollärare och 2 outbildade pedagoger. 

Förskolorna ligger i en mindre stad i Sverige.  

 

Enkätformulären utlämnades till 34 pedagoger och av dessa var det 28st som svarade på 

enkäten. Det blev sex bortfall på grund av sjukdom, ledighet samt någon som hade glömt att 

svara. 
 

 

6 Genomförande 

 

I förberedande syfte har jag kontaktat förskolechefen för de valda förskolorna som deltar i 

undersökningen och informerat om studiens innehåll och syfte. Efter godkännandet från 

förskolechefen kontaktade jag de valda förskolorna och presenterade mig och 

undersökningsområdet. Sedan frågade jag om de ville delta i min studie via en 

enkätundersökning. Efter bekräftelse för deras medverkan skickades ett missivbrev  

(se bilaga 1) till respondenterna med kortfattad information, där jag presenterade mig, 

studiens syfte och undersökningsområdet. I missivbrevet informerade jag också om de villkor 

som gäller i en undersökning och hur insamlandet av data behandlas.  

 

Jag genomförde även en pilotundersökning där fyra respondenter svarade på enkätfrågorna. 

Syftet med testet var att se om frågorna var begripliga och relevanta till min undersökning. 

Pilotstudien visade att inga obegripliga frågor upptäcktes. Efter det positiva resultatet 

kontaktade jag de valda förskolorna och informerade om att jag personligen skulle komma för 

att lämna ut enkätformulären. Dimenäs (2006, s. 70) belyser att när man själv lämnar ut 

enkätformulär har man kontroll över hur enkäterna lämnas ut och finns där för att svara på 

eventuella frågor. Man finns även där för att kunna informera och motivera personerna till att 

besvara enkäterna. Vid utlämning av enkäterna (se bilaga 2) bestämde jag och respondenterna 

att enkäterna skulle läggas i en pärm i personalrummet och att de skulle hämtas en vecka efter 

utlämningen.  
 
6.1 Etiska regler 
 

Inom forskning finns det specifika normer och regler som en forskare måste förhålla sig till då 

en vetenskaplig studie genomförs. Det finns närmare bestämt fyra forskningsetiska principer 

inom humanistisk-samhällsvetenskapling forsking som vetenskapsrådets (2002) lämnar ut, 

som ligger till grund för all forskning som genomförs. Därför har jag kontaktat tidigt 

deltagarna, respondenterna i undersökningen, och har informerat både muntligt och i ett 

missivbrev (se bilaga 1) om dessa fyra etiska principer. 
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Informationskravet: Som innebär att jag har informerat pedagogerna om syftet med 

undersökningen och påpeka att deras medverkan är frivillig samt att de har rätt att avbryta sin 

medverkan när de vill.  

 

Samtyckeskravet: Detta krav innebär att jag har informerat pedagogerna om att de bestämmer 

själva om de vill medverka i undersökningen och att de pedagoger som medverkar i 

undersökningen har gett sitt samtycke.  

 

Konfidentialitetskravet: Innebär att jag har varit tydlig med att informera de medverkande om 

att all information om pedagogerna och de svar de lämnat till undersökningen är konfidentiell. 

Mitt ansvar är även att se till så att allt material försvaras på ett säkert sätt så att ingen 

obehörig kan ta del av informationen.  

Nyttjandekravet: För att följa detta krav har jag upplyst om att all samlad data är till för 

forskningsändamål och att det enbart kommer att användas till syftet i min studie. 

 

6.2 Analys 
 

Enkäterna lästes och svaren sammanställdes till resultatet. Jag har systematiskt räknat, 

kategoriserat och markerat svaren från de enkäter jag har fått in. Jag har kategoriserat svaren 

utifrån syftet och frågeställningarna i undersökningen. Dimenäs (2007, s. 93) belyser att det är 

viktigt att ha undersökningssyfte i fokus och de övergripande frågeställningarna som stöd vid 

bearbetning av material.   

 

Datainformationen har kategoriserats och komprimerats för att jag ska kunna samla 

information som är rimlig och intressant för de undersökningsfrågor som jag har ställt. 

Studiens resultat har indelats i tre olika rubriker, dessa kommer att redovisas i resultat 

avsnittet. Dimenäs (2007, s. 94) förklarar att för att kunna förmedla den kunskap man fått in 

till andra, utanför den grupp som besvarat enkäten, är det viktigt att redovisa det som är 

väsentlig i studien för att läsaren ska kunna få en förståelse om vad undersökningen verkligen 

handlar om.  
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7 Resultat 

 
Syfte med denna studie var att ta reda på hur pedagoger själva och barnen i verksamheten 

använder pekplattor samt varför. Studien utgår från två frågeställningar: 

 

Hur och varför använder pedagoger pekplattor i verksamheten? 

Hur och varför använder barnen pekplattor i verksamheten?  

 

I studien deltog 28 pedagoger.  

Resultaten visar att pedagogerna använder pekplattan i kontakt med barnen för att söka 

information, dokumentera och använda pedagogiska appar. Pedagogerna använder pekplattan 

för eget bruk för att söka information, dokumentera och för att använda appen Tempus. 

Pekplattan används med föräldrar som dokumentations underlag. 

 

Resultaten är indelade i föjande underrubriker: Pekplatta i kontakt med barn-pedagog, 

pekplatta i kontakt med föräldrar och pekplatta i kontakt med pedagog-pedagog.  

 

7.1 Pekplatta i kontakt med barn-pedagog 
 

Resultaten visar att pedagoger använder pekplattan med barnen som ett verktyg vid olika 

miljöer och som ett verktyg för lärande. Pekplattan används för att dokumentera, söka 

information och använda pedagogiska appar. 17 pedagoger av 28 uttrycker att de 

dokumenterar verksamhetens olika aktiviteter genom att fotografera och filma. 13 av 28 

pedagoger söker information och 9 pedagoger använder pedagogiska appar med barnen.   

 

Frågan 8. Använder du pekplatta tillsammans med barnen? -Varför/Varför inte 

använder du pekplattan?  

 

17 pedagoger av 28 uttrycker att de dokumenterar verksamhetens olika aktiviteter 

genom att fotograferar och filma. 

 

Barnskötare Emma uttrycker: 

 
”Jag dokumenterar när vi går på utflykt och tagit kort eller filmat med pekplattan, detta har vi 

sedan använt på samlingen för att återge för de andra barnen vad vi har upplevt”                           

 

Förskoleläraren Anna uttrycker: 

 
”Vi tittar på bilder och diskuterar saker vi har gjort” 
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13 av 28 pedagoger uttrycker att de söker information tillsammans med barnen när de 

befinner sig på förskolan men även ute i skogen. Pedagogerna beskriver att de använder 

sig av pekplattan för att söka information om naturen.  

 

Förskolläraren Pia uttrycker:  

 
”När vi är ute i skogen då söker vi bilder på t.ex. fåglar, andra djur och växter” 

Förskoleläraren Sandra uttrycker: 

 
”Jag använder den med barnen när vi söker på internet” 

 

Pedagogerna anger att de använder pedagogiska appar för språkträning, matematik och 

talövningar.  

 

Barnskötaren Emma uttrycker: 

 
”Vi har appar som vi använder för att stärka språket, både enskilt och i grupp” 

 

 

7.2 Pekplattan i kontakt med förälder 

 
Resultaten visar att pekplattan används som ett verktyg som underlättar den pedagogiska 

vardagen. Pedagoger använder sig av appen Tempus där kan personalen se information från 

föräldrar och även skicka information till föräldrar. Pedagoger använder också pekplattan för 

att informera sig om barnens vistelse och söka information som sedan används i det 

pedagogiska arbetet med barnen, och för att föräldrar ska få möjlighet att ta del av sitt barns 

lärande.  

 

Frågan 9. Använder du pekplatta utan barnens deltagande- i vilka sammanhang?-

Varför/varför inte använder du pekplattan? 

14 pedagoger av 28 uttrycker att de dagligen använder appen Tempus för se information om 

barnens vistelse och för att se information från föräldrar till personalen.  

 

Förskolläraren Eva uttrycker:  

 ”Vi använder den dagligen eftersom vi har barnens tider och annat”  

Barnskötaren Viktoria uttrycker: 

”Ja, varje dag. Jag kollar scheman (Tempus).  

12 pedagoger av 28 uttrycker att de söker information med pekplattan. Personalen beskriver 

att de söker information för att få fram fakta, för att få tips och idéer och för att söka 

information om pedagogiska sidor som passar för barnen i verksamheten. Ett exempel på 

detta är förskoleläraren  Sandra som skriver: 

 
         ”Jag använder pekplattan när jag letar material till något område vi jobbar med” 

 

Förskolläraren Sonja uttrycker: 

 
”Söker information t.ex. pedagogiska tips” 
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Det framkommer även i denna kategori, peklattan i kontakt med föräldrarna, att 8 

pedagogerna av 28 använder pekplattan i dokumentationssyfte. Pedagoger beskriver att 

dokumentation används för väggdokumentation, för att återkoppla till en viss händelse eller 

aktivitet samt som underlag i utvecklingssamtal med föräldrar.  

 

 

Förskolläraren Carina uttrycker  

 
”Jag använder pekplattan som dokumentation och underlag under utvecklingssamtal” 

 

Barnskötaren Lina uttrycker: 

 
”Tar fotodokumentation och filmer” 

 

 

7.3 Pekplattan i kontakt med pedagog-pedagog 
 

Resultatet visar att pedagoger arbetar med pekplattan på olika sätt och för olika ändamål. 

Pekplattan används som ett komplement, ett verktyg som bidrar till barnens lärande. 

Pedagoger använder pekplattan i sin yrkesroll som ett informationsverktyg och 

dokumentationsverktyg i arbetet med barnen och föräldrar.  

 

Frågan 11. Ser du på pekplattan som ett hinder eller hjälp i yrkesvardagen? Förklara hur. 

18 pedagoger av 28 beskriver att pekplattan är en hjälp i verksamheten. De uttrycker att 

pekplattan är ett smidigt, lättillgängligt och inspirerande verktyg som hjälper dem att hitta 

både bra information och bra pedagogiskt material. Personalen anser också att pekplattan 

fungerar som ett hjälpmedel för att kunna se vad barnen kan och även som ett hjälpmedel för 

att hitta material på andra språk.   

 

Förskolläraren Sandra uttrycker: 

 
”Som en hjälp, framför allt att kunna dokumentera verksamheten på ett enkelt sätt genom att 

filma” 

 

Förskolläraren Pia beskriver:  

 
”det är bra som alternativ kommunikation. Man kan se vad barnen kan som kansske inte pratar 

av olika avdelningar” 

 

Förskolläraren Laila uttrycker: 

 
”Som en hjälp, man kan hitta så mycket bra pedagogiskt för barnen” 

 

Förskolläraren Petra beskriver:  

 
”Hjälpmedel-tempus. Kan snabbt söka information” 

                                     



 

20 

 

 

6 pedagoger av 28 anser att pekplattan både är ett hinder och en hjälp i verksamheten. Dessa 

pedagoger uttrycker att det är ett bra arbetsverktyg, att det är en slags hjälp till att leta upp 

material, dokumentera, ha information i, samt att det är positivt att den kan användas i arbetet 

utan att pedagogen behöver lämna barngruppen. Men det kan även vara ett hinder. 

Förskolläraren Wilma uttrycker:   

”Både och. Jag tycker ibland att det är för mycket data, pekplatta, mobil mm. Vi är på förskolan 

för barens skull” 

Barnskötaren Meja anser: 

”I lagom mängd är den till hjälp. Om man använder den för mycket ser jag att den kan 

konkurreraut traditionella hjälpmedel” 
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8 Diskussion 

I förskolan ska barn ha möjlighet att utveckla förmågan att förstå bilders och texters 

kommunikativa budskap och använda medier av olika slag. Användandet av digitala medier 

blir viktiga inslag i förskolans text-och bildvärld, vilket kan bidra till att barn utvecklar digital 

kompetens. 

 
8.1 Resultatdiskussion 

I studiens resultat framkom det att pekplattan är ett verktyg som dagligen används i 

verksamheten. Pekplattan används som ett komplement, ett verktyg som bidrar till barnens 

lärande. Pedagoger använder pekplattan i sin yrkesroll som ett informationsverktyg och 

dokumentationsverktyg i arbetet med barnen och föräldrar.  

 

Studiens resultat visar att pedagoger använder pekplattan i kontakt med barnen och i kontakt 

med föräldrar. Användning av pekplattan i kontakt med barnen för att dokumentera och söka 

information och använda pedagogiska appar. Barn och pedagoger interagerar med varandra 

med hjälp av pekplattan. Pedagoger filmar och fotograferar barnens olika aktiviteter och detta 

sker i sammarbete med barnen. De dokumenterar det som barnen producerar dvs. det som 

barnen uttrycker både verbalt och genom sitt skapande.  

 

I Utbildningsdepartement (2010, s. 9) står det att i förskolan ska barn ha möjlighet att utveckla 

förmågan att förstå bilders och texters kommunikativa budskap och använda medier av olika 

slag. Användandet av digitala medier blir viktiga inslag i förskolans text-och bildvärld, vilket 

kan bidra till att barn utvecklar digital kompetens.  

 

Genom att barnen möter pekplattan i förskolan kan barn utveckla intresse för bild, text och 

medier. Tillsammans med pedagoger kan barnen exempelvis använda tekniken genom att titta 

på bilder, samtala kring texter och på så sätt få en förståelse för hur tekniken fungerar.  

 

Klerfelt (2007, s. 52) redogör för forskning i förskolor och skolor på uppdrag av Europeiska 

kommissionen och har fokus på information-och kommunikationsteknik. Studierna visar att 

att datorn beskrivs som ett verktyg för att leka med, där barnen får olika möjligheter till att 

spela spel, rita, måla och utforska med hjälp av datorn olika program. Vidare menar Klerfelt 

att datorn i sin helhet ska ses som ett komplement till den övriga verksamheten. Datorns 

användning är ett tillskott till lek och lärande och ger barnen möjligheter att utforska och 

engagera sig i områden som annars inte hade intresserat dem. 

 

Barn och pedagoger interagerar också med hjälp av pekplattan genom att söka information 

tillsammans. Pedagoger anger att de söker fakta inom olika områden tillsammans med barnen, 

detta görs i förskolans innemiljö och även ute, när barnen och pedagoger vistas i skogen.  

 

Alexandersson, Linderoth & Lindö (2001, s. 115) redogör för projektet LärIT. Där framkom 

det att det är pedagogens kunskap och inlärningssyn som påverkar hur IKT kan tas till vara på 

och hur dess kapacitet används. Vidare menar författarna att när aktiviteterna vid datorn 

kommer in utan syfte missar barnen möjligheten till meningskapande och allt det som 

tekniken har att erbjuda.   
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I studiens resultat framkom även att pekplattan används i kontakt med föräldrar. I denna 

kategori används främst appen Tempus, som används dagligen. I appen Tempus kan 

personalen se information från föräldrar och även skicka information till föräldrar, det 

används även för att kunna se barnens schema. Resultaten visar också att pedagoger använder 

pekplattan för att söka information som sedan används i arbetet med barnen och även för att 

dokumentera det pedagogiska arbetet som sedan används som underlag för barnens 

utvecklingssamtal. På detta sätt används pekplattan som verksamhetens språkrör i kontakt 

med föräldrar.  

 

Smidt (2010, s. 127) belyser utifrån Vygotskijs sociokulturella perspektiv att människan 

aldrig direkt reagerar på sin omgivning. Människan använder artefakter för att mediera 

handling, d.v.s. att något sker genom kulturella redskap för att direkt utforska objekten. Detta 

kallas av Vygotskij för aktivitetsteori. Det vill säga att pedagoger använder sig av pekplattan 

som verktyg för att utforska, lära eller förmedla kunskap till barnen med hjälp av pekplattans 

olika tekniska applikationer. 

 

Resultatet besvarar min undersökningsfråga kring varför pedagoger använder pekplattan i sin 

verksamhet. Majoriteten av respondenterna anser att pekplattan är en tillgång i verksamheten. 

Pekplattan är ett smidigt och lättillgängligt verktyg som fungerar som ett komplement i det 

dagliga pedagogiska arbetet. Med hjälp av pekplattans applikationer kan pedagoger söka 

information, dokumentera, använda pedagogiska appar samt använda pekplattan som 

dokumentationsunderlag och som kommunikationsalternativ.  

 

   Förskolelärare Anna uttrycker:              
 

”Pekplattan är en hjälp, den är ett smidigt och lättillgängligt verktyg som kan 

användas på olika sätt”. 

 

 

8.2 Metoddiskussion  
 

Min studie utgår från en kvalitativ metod, men den har även en kvantitativ ansats. Den 

kvantitativa metoden har varit ett komplement i min undersökning då det via enkätform har 

gett mig ett bredare perspektiv på hur pedagoger använder pekplattan i förskolans verksamhet. 

Genom att använda enkät med både färdiga svarsalternativ och öppna frågor fick pedagoger 

möjligheten att kommentera, i detta fall, hur de arbetar med pekplattan samt motivera vad 

som är bra eller mindre bra när det kommer till att arbeta med den digitala tekniken.  

 

Bryman (2011, s. 146) förklarar att enkätundersökningens fördelar är att det är snabbare att 

administrera eftersom respondenterna själva fyller i och enkäterna distribueras på samma sätt, 

i stort antal och på samma gång. Genom att utlämna enkäterna personligt fick jag möjlighet 

att informera om undersökningssyftet och motivera respondenterna att besvara frågorna.   

 

Antal respondenter som besvarade enkätformulären var 28 stycken av 34 som utlämnades. 

Genom att genomföra en pilotundersökning kunde jag se om enkätfrågorna var begripliga.  

Bryman (2011, s. 147) förklarar att utformningen av enkätfrågor ska vara lätt att förstå och 

framför allt lätt att besvara, på detta sätt minimerar man risken att respondenterna uteblir att 

svara.  

 

Fördelen med enkätformulären som undersökningsredskap är att svaret blir mer nyanserat och 

rymmer mer information.  Man har möjlighet att nå ett stort antal pedagoger som kan dela 
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med sig värdefulla fakta. Nackdelen med denna metod är att det är mer tidskrävande när det 

gäller utformning av enkätfrågorna och att testa frågorna. Det är också tidskrävande att 

bearbeta information.   

 

8.3 Didaktiska konsekvenser 

 

Syftet med denna studie är att undersöka hur pedagoger själva och barnen i verksamheten 

använder pekplattor samt varför.  

 

För att få svar på syfte ställts följande frågeställningar: 

 

Hur och varför använder pedagoger pekplattor i verksamheten? 

Hur och varför använder barnen pekplattor i verksamheten?  

 

Utifrån studiens resultat av min enkät anser jag att jag har fått svar på undersökningens 

övergripande frågor. Enkätens utformning med fasta svaralternativ och med öppna frågor har 

bidragit till bred datainformation som var värdefull för studiens syfte. 

 
Vi lever i ett samhälle där många förskolebarn har tillgång till datorer, smarta telefoner och 

pekplattor, så kallad information-kommunikationsteknik (IKT), i sin hemmiljö och nu även i 

förskolan. Utifrån studiens resultat kan jag tolka att de uttrycker att de har en positiv attityd 

till pekplattan som pedagogisk verktyg. Den positiva inställningen personalen har för 

pekplattan medför att verksamhetens miljö blir lustfylld och lärande för barnen. Pekplattans 

utformning medför att pedagoger och barn på ett enkelt och snabbt sätt kan arbeta mer 

praktiskt och spontant och dessutom i olika miljöer. 

 

Även om pedagoger i denna studie dagligen använder pekplattan i sin verksamhet 

tillsammans med barnen så är det viktigt att personalen får rätt kompetens utveckling inom 

digital teknik. Därför anser jag att det är viktigt med fortutbildning i förebyggande syfte inför 

de nya utmaningarna inom digital teknik. 

 

8.4 Förslag till fortsatt forskning 

 

Utifrån pedagogiskt perspektiv skulle det vara intressant att ta reda på vilka applikationer som 

är anpassade till förskolebarn och vad som är dessa applikationers syfte. 

 

En annan undersökningsfråga som skulle vara intressant är att besvara hur mycket barnen 

självständigt använder pekplattans tekniska resurser. Detta med tanke på det som står i 

läroplanen. I  Läroplanen för förskolan (Lpfö 98 rev. 2010) står det nämligen att förskolan har 

som uppdrag att erbjuda barnen användning av digital teknik för att utforska och lära med 

hjälp av teknikens utrusningar.  

 

 

 

 

 

 

 



 

24 

 

 

9 Referenslista 
 

Alexandersson, Mikael, Linderoth, Jonas & Lindö, Rigmor (2001).  Bland barn och datorer-

Lärandets villkor i mötet med nya medier. Lund: Studentlitteratur 
Appelberg, L & Eriksson, M (1999). Barn erövrar datorn – En utmaning för vuxna. Lund: 

Studentlitteratur 
Björkdahl Ordell, Susanne & Dimenäs, Jörgen (2007). Lära till lärare.  Att utveckla 

läraryrket – vetenskaplig förhållningsätt och vetenskaplig metodik. Stockholm: Liberg 

 

Bjørndal, Cato R. P (2005). Det värderande Ögat. Stockholm: Liber 

 

Bryman, Allan (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. 2[rev.] uppl. Malmö: Liberg 

 

Bråten, Ivar (1998) Vigotskij och pedagogiken. Lund: Studentlitteratur 

 

Diaz, Patricia (2012). Webben i undervisningen. Digitala verktyg och sociala medier för 

lärande. Lund: Studentlitteratur 

 

Fagerli, Oddvar, Lillemyr, Ole Fredrik & Frode, Sobstad (2001). Vad är förskolepedagogik? 

Kristiansand, Norge: Student literarur, Lund 

 

Forsling, Karin. Digital kompetens i förskola. Diva portal. Tillgänglig: 

www.diva-portal.org/smash/get/diva2:490546/fulltexto1.pdf 

 

Hermerén, Göran (2011). God forskningssed. Stockholm: Vetenskapsrådet. Tillgänglig: 

www.cm.se/webbshop_vr/pdfer/2011_01.pdf 

 

Hwang, Philip; Nilsson, Björn (2011). Utvecklingspsykologi.  Stockholm: Natur och kultur 

 

Klerfelt, Anna (2007). Barns multimediala berättande: En länk mellan media kultur och 

pedagogisk praktik (Doktorsavhandling). Göteborg: Göteborgs universitet  

 

Läroplan för förskolan Lpfö 98. [ Ny, rev. utg.] (2010). Stockholm: Skolverket 

 

Löfström, Anette (2012). Tillgänglig: 

www.uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:580223/FULLTEXT01.pdf 

 

Näringsdepartamentet (2010). Förskola i utveckling.  

Tillgänglig: http://www.regeringen.se/content/1/c6/15/89/51/20e75aa2.pdf   

 

PM om digital kompetens – Skolverket. Tillgänglig: 

www.omvarld.skolverket.se/files/2009/02/pm_digital_kompetens_styrdokumenten_ny2.pdf 

 

Riddersporre, Bim & Persson, Sven (2010). Utbildningsvetenskap för förskolan. Stockholm: 

Natur och kultur 

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:490546/fulltexto1.pdf
http://www.cm.se/webbshop_vr/pdfer/2011_01.pdf
http://www.uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:580223/FULLTEXT01.pdf
http://www.regeringen.se/content/1/c6/15/89/51/20e75aa2.pdf
http://www.omvarld.skolverket.se/files/2009/02/pm_digital_kompetens_styrdokumenten_ny2.pdf


 

25 

 

 

Selander, Svärdmo-Åberg (2009). Didaktisk design i digital miljö. Stockholm: Liber 

 

Shifflet, Rena, Toledo, Cheri & Mattoon, Cassandra (2012). Touch Tablet Surprises. 

Tillgänglig: http://www.naeyc.org/yc/files/yc/Touch%20Tablet%20Suprises.pdf 

 

Smidt, Sandra (2012). Vigotskij och de små yngre barnens lärande. Lund: Studentlitteratur 

 

Steinberg, John (2013). Lyckas med digitala verktyg i skolan. Stockholm: Gothia Fortbildning 

AB.  

 

Strandberg, Leif (2006). Bland plugghästar och fusklappar. Stockholm: Norstedts 

Akademiska förlag. 

 

Säljö, Roger (2000). Lärande i praktiken: Ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm: Prisma 

 

Turén, Thorsten (2011). Vetenskapsteori för nybörjade. Malmö: Liber 

 

Vygotskij, Lev Semenovic (2010). Tänkande och språk. Göteborg: Daidalos 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

http://www.naeyc.org/yc/files/yc/Touch%20Tablet%20Suprises.pdf


 

 

 

10 Bilaga 1 

 

PEKA OCH DRAG 

– En studie om användning av pekplatta i förskolans verksamhet  
 

Hej! 

Jag är en student från förskolelärarutbildningen på Borås högskola som är inne på min sista 

termin och således är i full gång med att skriva mitt examensarbete. Mitt valda ämne för 

examensarbetet är digitala verktyg i förskolan med fokus på pekplatta. Anledningen till att jag 

vänder mig till just er är för att jag har kännedom om att ni använder pekplattor i er 

verksamhet.Syftet med min studie är att undersöka hur det digitala verktyget, pekplattan 

används samt varför det används i verksamheten. Jag har fördjupat mig i forskning och 

litteratur kring det aktuella ämnet men har också för avsikt att ta hjälp av er verksamma 

pedagoger genom ett enkätformulär. Ni bär på kunskap, utbildning och erfarenhet som är 

värdefullt för mig och mitt arbete.  

 

Ditt deltagande i studien innebär att du delar med dig av din verksamhet i ett individuellt 

frågeformulär, med fasta svaralternativ och med öppna frågor. Materialet kommer att 

behandlats konfidentiellt, det vill säga att inga namn eller annan avslöjande information 

kommer att nämnas i mitt arbete samt att inga svar kommer att kunna kopplats till en viss 

person eller viss förskolan. Ditt deltagande är frivilligt och om du så skulle vilja så kan du när 

som helst avbryta ditt deltagande. Undersökningen kommer att presenterats i form av en 

uppsats på Borås högskola.    

 

Om ni har frågor eller funderingar är ni mer än välkomna att kontakta mig. 

Tusen tack för ert medverkande!  

 

Med vänliga hälsningar  

Marianne Espinoza  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

11Bilaga 2  
 

Enkätformuläret 
Undersökning gällande pedagogens användning om pekplatta i förskolans verksamhet. 

I fråga ett kan du skriva mer än ett kryss. Om utrymme inte räcker till, skriv gärna på baksida 

med hänvisning.  
 

1. Vad har du för studie bakgrund? 

Barnskötare  Förskollärare   

 

 

 

2. Hur länge har du arbetat i förskolan?  

0-5 År  6-10      11-15       16 år eller mer 

 

 

 

3. Hur länge har ni arbetat med pekplatta på er avdelning?  

0-11 månader 1-2år       3- 4 år eller mer         

 

 

 

4. Har du fått kompetensutveckling i samband med införandet av pekplatta i 

verksamheten? 

          Ja                            Nej 

 

 

 

5. Om ja på fråga 4. Vad har utbildningen bestått av? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Finns det något om pekplattan du skulle vilja ha mer kunskap om? Vad i så fall? 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

7. Hur ofta använder du pekplattan i verksamheten? 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Använder du pekplatta tillsammans med barnen? -Varför/Varför inte använder du 

pekplattan?  

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

9. Använder du pekplatta utan barnens deltagande- i vilka sammanhang?-Varför/varför 

inte använder du pekplattan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

10 Är det något som hindrar dig att använda pekplattan mer än du gör det? 

 

 

 

 

   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Ser du på pekplattan som ett hinder eller hjälp i yrkesvardagen? Förklara hur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stor tack för din hjälp! 

Med vänliga hälsningar  

Marianne Espinoza 
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