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Abstrakt 
Denna studie syftar till att synliggöra relationen mellan pedagoger, barn och den digitala pekplattan i 
förskolans verksamhet. Detta för att en kunskapslucka har visat sig i forskning och tidigare erfarenheter, där 
förskolans verksamhet präglas av ett humanistiskt synsätt och betoningen ligger på att använda sig av 
tekniken istället för tillsammans med tekniken. Där pedagoger står framför en utmanande uppgift att utforma 
aktiviteter med pekplattan i verksamheten. Studien förhåller sig till ett posthumanistiskt perspektiv med 
inriktning på aktör-nätverksteorin, intra-aktion och agens, dessa använts som ett analysverktyg för att 
analysera fram ett resultat av den valda empirin. Ett posthumanistiskt perspektiv bidrar till att hierarkin 
mellan vad som är människa och icke-människa har jämnats ut och ses som likvärdiga. Genom att tillämpa 
detta perspektivet i studien vill jag bidra med att synliggöra den mänskliga och icke-mänskliga aktörens 
delaktighet och påverkan, så att pedagoger får en djupare förståelse för hur de kan angripa arbetet i 
tillsammans med pekplattan. Studiens insamlade empiriska material skedde via videoobservationer på två 
förskolor i två olika kommuner. Studiens resultat visar att nätverket aktörerna ingick i aktiviteterna kan 
enbart upprätthållas om alla aktörer, således pedagogen, barnet och pekplattan förstår varandra. Att 
pedagogens, barnets och pekplattans deltagande har lika grundläggande faktorer för att påverka, förändra 

eller utveckla ett samutvecklat nätverket. 

 

Nyckelord: Posthumanism, Aktör-nätverksteori, Intra-aktion, Agens, Aktör, Pedagog, Barn, 

Pekplatta 

 

  



 

 

 

 

Förord  

 
Utifrån denna studie har jag fått en djupare insikt om hur de icke-mänskliga kan ha lika stor 

inverkan som de mänskliga, vilket jag definitivt kommer att vidarebefordra till mina 

arbetskollegor. Ett stort tack till de deltagande individerna för ert varma och härliga engagemang 

och de medverkande förskolorna. Utan er hade studien inte varit genomförbar.  

 

Jag vill även tacka handledningsgruppen, handledarna och medbedömarna för den stöttningen 

och feedbacken jag fått. Avslutningsvis vill jag ge mig själv en klapp på axeln, att skriva ett 

examensarbete själv har varit en stor utmaning, och därför ett stort tack till alla nära och kära för 

ert stöd och de peppande orden.  

 

Halmstad, 25 Maj 2018 
 

Ett stort tack till alla! 

Victoria Schudy 
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1. Inledning 

Samhället vi lever i visar en ständigt växande teknikutveckling och teknologin blir allt mer 

förekommande i svenska förskolor och barns hemmiljöer (Nilsen, 2014). Statens medieråd (2017) 

visar att användandet av teknologin i hemmet år 2016 var hög. Hela 25% av barn mellan 0-1 år, 

75% av barn mellan 2-4 år och 87% av barn mellan 5-8 år hade pekplattor tillgängliga. Trots den 

ständigt växande teknikutvecklingen samhället befinner sig i, hävdar Kjällander (2014) och Nilsen 

(2014) att forskning inom området inte hunnit ikapp individers teknikkunskap. Likaledes som den 

digitala tekniken ökar i samhället, belyser läroplanen för förskolan att det behövs större kunskaper 

gällande den digitala pekplattan, samt hur skolväsendet ska nyttja och använda sig av dessa resurser 

(Skolverket, 2016). Läroplanen för förskolan talar däremot inte om hur det ska ske utan att det ska 

ske. Franzén (2015) poängterar att om pedagogerna uppmärksammar vad som uppstår mellan barn 

och material, kan det skapa förståelse kring det gemensamma lärandet. Dock framhäver Price, 

Crescenzi och Jewitt (2014) att pedagogerna undviker arbetet med pekplattan i förskolan, eftersom 

bristen på kunskap kring digital teknik är för stor. 

Utifrån erfarenheter från förskolans verksamhet och granskning av ovanstående forskning, ser jag 

att tonvikten ligger på att använda sig av tekniken, istället för att arbeta tillsammans med tekniken 

i förskolans verksamhet, där fokus läggs på människorna sinsemellan än på materialiteter, eftersom 

materialiteter kan påverka oss människor lika mycket som vi kan påverkas av dem (Hultman, 

2011a). Pedagoger står framför en utmanade uppgift i att utforma aktiviteter tillsammans med 

pekplattan i förskolans verksamhet, därför nyttja inte pedagogerna den digitala pekplattans fulla 

potential, trots att applikationer både kan erbjuda visuella uttryck och animationer (Palmér & Van 

Bommel, 2016). 

Studien förhåller sig till ett posthumanistiskt perspektiv, aktör-nätverksteori, intra-aktion och 

agens. En grundläggande aspekt är att posthumanismen har jämnat ut hierarkin mellan vad som är 

människa (pedagogen, barnet) och icke-människa (pekplattan), där gränserna mellan vad som är 

människa och icke-människa ses som likvärdiga (Hultman, 2011a). Till skillnad mot exempelvis 

det humanistiska perspektivet där människan står i centrum, bestämmer själv över sina kunskaper 

och brister, samt tydliga gränser om vad som är människa och icke-människa (Hultman, 2011a). 

Detta innebär inte att posthumanismen vill flytta fokus från människan, utan man vill förstå och 
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undersöka vad som blir till mellan människa och icke-människa, det vill säga den ständigt 

påverkande och delaktiga relationen mellan mänskligt och icke-mänskligt (Hultman, 2011a).  

Vad skulle hända om vi människor inte ser pekplattan som ett dött ting, utan istället ser pekplattan 

som en medskapare för lärande, att pekplattan är lika aktiv och lika påverkande som pedagogen 

och barnet. Genom att tillämpa det posthumanistiska perspektivet i undersökningen vill jag 

synliggöra vad som händer när pekplattan ses som en likvärdig aktör i en aktivitet, när relationen 

mellan vad som är människa och icke-människa upphör. Om nätverket som barnet, pedagogen och 

pekplattan ingår i stärks eller försvagas, om agens kan uppstår, det vill säga själva görandet mellan 

pekplattan, barnet och pedagogen som får något att hända sinsemellan. Forskning inom området är 

efterfrågad och jag vill därav med studien bidra med att synliggöra den mänskliga och icke-

mänskliga aktörens delaktighet och påverkan och att skapa förståelse  kring arbetet med det icke-

mänskliga i förskolans verksamhet. Eftersom ett nytt förslag på en reviderad läroplan har växt fram 

där tyngdpunkten ligger på pedagogers arbete med tekniken (Skolverket, 2018). 

 

1.1 Syfte 
Syftet med studien är att synliggöra relationen mellan pedagoger, barn och den digitala pekplattan 

i förskolans verksamhet. 

 

1.2 Frågeställningar för studien 
Vilken samverkan blir till i aktiviteter mellan pedagogen, barnet och pekplattan? 

På vilket sätt kan nätverket påverkas av pedagogens, barnets och pekplattans deltagande i 

aktiviteterna? 
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1.3 Definition av begrepp/termer 
Nedan presenteras betydelsefulla begrepp och termer som underlättar förståelsen för studien. 

Aktör-nätverksteori förklaras tydligare i avsnittet teoretisk utgångspunkt, samt begreppen intra-

aktion och agens.  

För föreliggande studie förtydligas termerna pekplatta, pedagog och barn. Pekplattan styrs med 

hjälp av fingrarna, har en display, och den kan även benämnas som surfplatta, digitalplatta eller 

padda (Nationalencyklopedin). I studien är pekplattan/pekskärmen även material/icke-mänsklig 

aktör (Lee, 2012). Pedagogen eller förskolepersonal innebär både förskollärare och barnskötare. 

Majoriteten i studien är förskollärare, därav valet att benämna både förskollärare och barnskötare 

för pedagoger. I föreliggande studie är pedagogen och barnet även mänskliga aktörer (Lee, 2012). 

Vidare i studien är aktör-nätverksteori (ANT) betydelsefullt, det innebär att aktörerna (pedagogen, 

barnet och pekplattan) ses som lika påverkande och delaktiga i ett nätverk, beroende på hur 

aktörerna förändras, förändras det gemensamma nätverket och dess styrka eller svaghet (Hultman, 

2011b). Det gemensamma nätverket aktörerna ingår i kan vara både stabilt (oföränderligt) eller 

ostabilt (föränderligt), likaså kan pekplattan, barnet och pedagogen vara stabila eller ostabila 

aktörer i sina egna nätverk (Lee, 2012). När aktörerna får något att hända, således själva görandet 

mellan människor och icke-människor som skapar mening eller förändringar är agens (Lenz 

Taguchi, 2012). Aktörerna kan även lära av varandra genom intra-aktion som sker när icke-

mänskligt och mänskligt möter varandra och sammanflätas (Barad, 2012). 

2. Tidigare forskning 
Nedan redovisas forskning som behandlar områden så som att tekniken introduceras allt mer i 

svenska förskolor, pedagogens brister och betydelsen av att tekniken kommer till användning i 

förskolans verksamhet, barns användande av tekniken och om applikationer är pedagogiska. 

Forskningen är indelad i två delar och avslutas med en sammanfattning under varje stycke, följande 

rubriker är; pedagogens delaktighet i arbetet med pekplattan och vad som uppstår mellan barn och 

pekplattan.  
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2.1 Pedagogens delaktighet i arbete med pekplattan 
Flera studier lyfter pedagogens arbete med tekniken tillsammans med barnen i förskolans 

verksamhet. Nilsens (2014) studie pekar mot att skapa ny kunskap om hur pekplattor används av 

pedagogerna och barn i förskolans verksamhet utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Studien 

genomfördes på olika förskoleavdelningar med hjälp av både videoobservation, intervjuer och 

fältanteckningar. Samtal med förskolepersonalen genomfördes för att tydligare studera sociala 

interaktioner och få en djupare insikt i kontexten och detaljer. Resultatet visar att 

förskolepersonalens har en betydelsefull roll kring användandet av pekplattan i förskolan, hur 

barnen kan vägledas för att ett lärande ska uppstå med hjälp av pekplattan. En annan studie som 

genomfördes med hjälp av videoobservationer var Kjällanders (2014) studie. Kjällander (2014) 

förde dokumentation utifrån videoobservationer på fyra avdelningar på en förskola. Studien har 

genomförts utifrån socialsemiotiska teorier, vilket innebär att synliggöra värdet i tecken och 

teckensystem. De olika teckensystem kan skapa förståelse hos pedagogen kring barns 

meningsskapande i verksamheten med digitala pekplattor. Studien har synliggjort hur barn i olika 

åldrar medvetet använder olika teckensystem på kreativa vis för att leka sig fram till en kunskap 

kring pekplattan. Resultatet visar att pedagoger har fått nya kunskaper kring IKT samt vilken 

position de intar när de följer barnens intresse för det digitala. Dock framhäver Nilsson (2015) i sin 

studie att pedagoger har en bristande kunskap för hur de ska arbeta med digitalisering i förskolan. 

Syftet med studien var att under ett tvåårigt professionellt utvecklingsprojekt öka pedagogers 

självförtroende kopplat till teknik. I studien deltog nio pedagoger från olika förskolor i projektet 

för att ändra sin inställning kring att lära ut teknik. Projektet grundades i att pedagoger skulle få 

möjlighet till att utveckla sina idéer vilket i förlängningen skulle leda till att stimulera barns 

nyfikenhet kring tekniken. Likaså visar Sjödéns (2015) studie olikheter mellan förskolepersonalens 

och barns kunskaper om digital teknik. Han betonar att förskolepersonalen behöver längre tid på 

sig att lära sig hur teknik fungerar eller hur de kan använda tekniken tillsammans med barnen.   
Marklund (2015) analyserade sin studie utifrån ett teknologisk pedagogisk innehållskunskap.  

Pekplattan introduceras allt mer som ett pedagogisk verktyg i förskolor, vilket skapar ett 

professionellt utvecklingsbehov hos pedagogerna. Den tekniska kunskapen, samspelet mellan 

teknik och innehållet och samspelet mellan teknisk kunskap och pedagogisk kunskap är det som 

visar brister hos pedagogerna. Resultatet visar att pedagogerna är i behov av att utveckla sina 

digitala kunskaper kring pekplattan då den allt mer introduceras i förskolor. Dock belyser Klerfeldt 
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(2007) i sin sociokulturella avhandling att det är pedagogen som avgör hur barns mediakultur och 

den pedagogiska verksamheten ska kunna mötas. Det vill säga att det är beroende på hur pedagoger 

utformar den pedagogiska verksamheten och möjliggör för barns delaktighet och inflytande kring 

att använda sig av digitala verktyg. Trots detta poängterar Klerfeldt (2007) att pedagogers tillgång 

till digitala verktyg i förskolans verksamhet inte är en självklarhet, likaså pedagogers närvaro när 

barn använder digitala verktyg, fastän stödet och betydelsen av pedagogen är stor.  

 

Till skillnad från de andra studierna som beskrivs ovan, pekar Vaughan och Beers (2016) studie på 

att pedagoger använder sig av tekniken på olika sätt, men framförallt som en bro mellan hemmet 

och förskolan, samt en läroplansförbättring. Hannaway och Steyn (2016) anser i sin studie att 

pedagogerna upplever tekniken positiv på grund av de nödvändiga färdigheterna. Undervisningen 

och inlärningen beror på hur kunskap skapas och delas genom vad som lärs i relation till tekniken. 

På grund av teknikens framsteg kan det användas i undervisningen och påverkar förändringar och 

bidra på global nivå, samt inkludering i utbildningen. Edward och Birds (2015) studie hävdar att 

barn lär sig genom spel och att förskolepersonalen använde verktygsmediering, vilket således 

innebär att förskolepersonalen ska kunna förstå hur barn samspelar kring tekniken och även hur 

barnen lär sig använda tekniken genom sitt spelande. Dock belyser Clement (2014) att 

förskolepersonalen borde vara insatta i vilka applikationer som används i verksamheten, i sin 

avhandling har 100 applikationer undersökts hur pedagogiska de är. Resultatet av studien visar att 

58% hade pedagogisk innehåll, vilket innebär att 42% inte hade ett pedagogiskt innehåll.  

 

2.1.1 Sammanfattning 

Vad som framkommit i forskningen är att det råder professionellt utvecklingsbehov hos 

pedagogerna kring teknik i förskolan. Den tekniska kunskapen, samspelet mellan teknik och 

innehållet och samspelet mellan teknisk kunskap är något som visades som brister hos pedagogerna 

(Marklund, 2015; Nielsen, 2014). Vidare belyser forskningen att pedagogerna behöver stöd i hur 

de ska gå tillväga med tekniken, gällande barns intresse för användandet av tekniken (Marklund, 

2015). De behöver längre tid att lära sig hur tekniken fungerar och hur de ska introducera det för 

barnen, till exempel vilka applikationer de ska använda sig av i pedagogiskt syfte eller hur barn lär 

sig använda teknik genom sitt spelande (Clement, 2014; Edward & Birds; 2015, Kjällander, 2014; 

Nilsson, 2015; Sjöden, 2015). Dock använder pedagogerna tekniken för att bygga broar mellan 
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hemmet och förskolan, att tekniken har en positiv grund för undervisningen i förskolans 

verksamhet (Hannaway & Steyn, 2016; Vaughan & Beers, 2016). Pedagogers tillgång till digitala 

verktyg i förskolans verksamhet inte är en självklarhet, likaså pedagogers närvaro när barn 

använder digitala verktyg, fastän stödet och betydelsen av pedagogen är stor (Klerfeldt, 2007). För 

föreliggande studie kan jag koppla ovanstående forskning till pedagogens påverkan och delaktighet 

i nätverket. Således om pedagogers digitala kunskaper kan påverkar det samutvecklade nätverket 

till att utvecklas eller försvagas. Pedagogens närvaro kan kopplas till studien och vilken betydelse 

den har i relation till barnet och pekplattan i aktivteten.  

 

2.2 Vad som uppstår mellan barn och pekplattan 
Schubert (2013) hävdar i sin avhandling där han utgick från Grounded Theory, att teknologin har 

ökat drastiskt det senaste åren och något som har varit en av faktorerna är inflytandet av 

föräldrarnas användande av digitala verktyg. Barnens intresse ökar för digitala verktyg och dess 

innehåll beroende på barnens ålder. Trots att intresset ökar hos barn gällande teknik påpekar 

Plowman och McPake (2013) i sin studie att samhället både är för och emot barns 

teknikanvändande. Deras studie pekar mot att utveckla en medvetenhet kring hur barn arbetar med 

teknik i hemmet och att barn inte har lika stor erfarenhet kring hur tekniken ska användas, samt att 

se på barnens naturliga digitala kunskaper. Studien visar även att tekniken kan utöka tillgången av 

möjligheter för barn att lära sig om sin omvärld och deras förmåga att lära. Studien visar dock att i 

lågteknologiska hemmiljöer var tillgången till digitala verktyg större än vad många 

förskoleverksamheter erbjuder barnen.  

Petersen (2015) har i sin studie använt sig av en videoetnografisk ansats för att samla in ett 

multimodalt datamaterial. Studiens syfte var att öka kunskapen om barns agens i användningen av 

pekplattor i förskolan. Dock var det inte enbart videoobservationer som används, utan även 

observationer kring vad som hände på skärmen, vilket var av vikt för att kunna synliggöra vad 

barnen såg och hörde i deras användande av pekplattor. Resultatet visar att om barnen får möjlighet 

till att använda applikationer som bygger på att de själva konstruerar ett innehåll, upptäcker barnen 

att de själva står i centrum. Vidare visar studien vikten av att innehållet och arbetssättet med 

pekplattor ska väljas med omsorg i förskolan. En liknande studie som gjorts är Couse och Chens 

(2010) som använde sig av kvantitativa och kvalitativa studier för att synliggöra hur pekplattan 
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används som ett lärande verktyg med förskolebarn. Resultatet visar att barnen snabbt lärde sig hur 

de skulle använda pekplattan för att presentera sina idéer och lärprocess. Vidare belyser deras 

studie att pekplattor som ett pedagogisk hjälpmedel för de yngre barnen ger dem möjlighet till att 

uttrycka sig, samt att barnen visade stort intresse för pekplattan och dess funktioner. 

En studie som belyser innebörden i material och hur barn samhandlar med det i förskolans 

verksamhet är Franzén (2015), där hon utifrån ett posthumanistiskt perspektiv påpekar hur material 

både bjuder in, bidrar till och skapar ett lärande för barnen. Genom att förskolepersonalen 

uppmärksamma samhandlingar mellan barn och material, samt få en förståelse för det kan både 

miljön i verksamheten utvecklas och barns lärprocesser.  

En annan studie som har en posthumanistisk inriktning som belyser vikten av att uppmärksamma 

materialiteter i förskolans verksamhet är Hultmans (2011b) avhandling, som undersöker hur barn 

ser på sig själva, sin möjlighet att kunna handla och relationen till det icke-mänskliga. Resultatet 

visar att trots att förskolorna har stora utbud av materialiteter läggs det inte lika mycket betydelse 

på barns handlingar och samarbeten med det icke-mänskliga.  

 

Hillström Waldén (2014) utgick i sin studie från etnometodologiskt och mikrosociologiskt  

perspektiv, och studerade barns digitala kompetenser i relation till hur barn använder digitala 

teknologier i specifika sociala sammanhang. Att införandet av pekplattor i förskolans verksamhet 

innebär ett komplext interaktionellt arbete för både pedagoger och barn. Dock betonar Beschorner 

och Hutchisons (2013) i sin studie vikten av att använda pekplattan i lärandesyfte med barnen. 

Genom observationer och intervjuer som genomfördes på två olika förskolor, med barn vars ålder 

var fyra år, resulterade studien i att pekplattan kan användas som ett introduktionsverktyg för tidig 

barndomsundervisning, då den gynnar det kognitiva och den sociala förmågan hos barn.  

 

Carell Moore och Keys Adairs (2015) framhäver att yngre barn såsom äldre barn utforskade det 

digitala verktyget, vilket fungerade som en positiv katalysator för barn som använder teknik. Det 

var dock kopplat till hur förskolepersonalen organiserade tillgången utefter barnens erfarenheter 

som de utvecklade efter hand. En annan liknande studie som hävdar att pekplattan kan påverka 

barnen positivt är Bus, Takacs och Kegel (2015), dock påpekar de att det således kan påverka 

barnen på ett negativt vis. Pekplattan och dess media kan göra barnen okoncentrerade på den 
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väsentliga uppgiften, till exempel bokläsning på pekplattan som samtidigt spelar upp musik och 

visar barnen rörliga bilder, vilket leder till att barnen fokuserar på musiken och bilderna istället än 

själva texten.  

 

2.2.1 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis visar forskningen att det inte enbart är tekniken som ökar utan barns intresse 

för det. Barns användande av tekniken ger dem möjligheter för att lära sig om sin omvärld och till 

att uttrycka sig (Couse & Chen, 2010; Schubert, 2013; Petersen, 2015; Plowman & Mc Pakes, 

2013). Att materialiteter är inte enbart objekt i förskolans verksamhet utan bidrar till och bjuder in 

till barns lärande. Genom att förskolepersonalen uppmärksamma samhandlingar mellan barn och 

material, samt få en förståelse för det kan både miljön i verksamheten utvecklas och barns 

lärprocesser (Franzén, 2015). Betydelsen av att förstå hur barn både kan handla och samarbeta med 

material är något som det inte läggs lika mycket vikt kring i förskolorna (Hultman, 2011b). 

Införandet av pekplattor i förskolans verksamhet innebär ett komplext interaktionellt arbete för 

både pedagoger och barn, samtidigt som den gynnar den kognitiva och sociala förmågan hos barn 

(Beschorner & Hutchisons; 2013, Hillström Waldén; 2014). För föreliggande studie kan den 

ovanstående forskningen kopplas till hur barnens intresse för det digitala ha en påverkan för det 

gemensamma nätverket. Således om teknikens möjligheter kan bidra till att barnet och pekplattan 

lär av varandra och vad som uppstår när barn och pekplattan möts i aktiviteten. Det är enbart en 

liten del av forskningen som benämner materialiteters påverkan, därför ser jag att relationen mellan 

barnet, pedagogen och pekplattan är ett relativt outforskat område och därav ett intressant område 

att undersöka. Att kunna bidra med förståelse och synliggöra den mänskliga och icke-mänskliga 

aktörens delaktighet och påverkan i ett nätverk, så att pedagogers arbete tillsammans med barnen 

och tekniken kan utvecklas i förskolans verksamhet.  

 

3. Teoretisk utgångspunkt 
Studien förhåller sig till ett posthumanistiskt perspektiv och aktör-nätverksteori, samt 

betydelsefulla begrepp, vilka innefattar intra-aktion och agens. Genom att tillämpa detta perspektiv, 

teori och begrepp kan det bidra med att synliggöra vilken samverkan som blir till mellan icke-

människor och människor, samt hur icke-människor och människor påverkar varandra eller kan 
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utvecklas tillsammans (Hultman, 2011b). Detta skapar en tydligare förståelse för studiens syfte; att 

synliggöra relationen mellan barn, pedagoger och den digitala pekplattan i förskolans verksamhet.  

3.1 Posthumanism 
Inom det humanistiska perspektivet ses människan som central, bestämmer själv över sina 

kunskaper och brister, samt visar tydliga gränser om vad som är människa och icke-människa 

(Hultman, 2011a). Till skillnad mot posthumanismen som har jämnat ut maktordningen mellan vad 

som är människa och icke-människa, istället ses gränserna inom posthumanismen mellan mänskligt 

och icke-mänskligt som flytande (ibid). Således innebär det inte att posthumanismen vill flytta 

fokus från människan, utan man vill förstå och undersöka vad som blir till mellan material och 

människan, den ständigt påverkande relationen är det intresseväckande i detta perspektiv (ibid). 

För föreliggande studie innebär det att det posthumanistiska perspektivet ska vara ett analysverktyg 

för att undersöka vilken samverkan som blir till i aktiviteter mellan pedagogen, barnet och 

pekplattan. På vilket sätt pedagogen, barnet och peklattan påverkar varandra i aktiviteten.  

 

Posthumanismen undersöker inte enbart vad som blir till mellan människa och material, utan vad 

som blir till mellan djuren och människan och även hur språket och människan blir till (Hultman, 

2011b). Dock framhäver Barad (2003) att något som har stuckit ut och tilldelats mycket betydelse 

i samhället är språket. Lenz Taguchi (2012) påpekar att genom människans språkliga egenskaper 

kan innebörden av materialiteter och omvärlden förstås och därigenom bestämma hur dessa ting 

kan ges mening. Dock ses det mänskliga språket inom posthumanismen som en likvärdig aktör, 

likaså människans diskurser (föreställningar, tankar) ses som en likvärdig aktör, det vill säga att 

diskurser och språket är lika delaktiga och påverkar det gemensamma nätverket som människan 

och de icke-mänskliga (Barad, 2012). Det går nämligen inte att fastställa var aktörernas gräns dras 

upp eller suddas ut (Barad, 2012; Lenz Taguchi, 2012). Detta innebär för studien att aktörerna 

(pekplattan, barnet och pedagogen) ses som likvärdiga i aktiviteten. Att pekplattan har lika stor 

påverkan och delaktighet som barnet och pedagogen i det sammankopplade nätverket, och genom 

barnets och pedagogens språkliga egenskaper kan nätverket påverkas men är inte det centrala i den 

gemensamma nätverket. Detta var en anledning till valet av det posthumanistiska perspektivet i 

studien och att använda det som ett analysverktyg, för att relationerna sinsemellan aktörerna ses 

som lika påverkande och delaktiga, där aktörernas handlingar inte är en självklarhet (Barad, 2003). 
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3.2 Aktör-nätverksteori 
Aktör-nätverksteorin (ANT) utvecklades av Callon, Law och Latour (Lee, 2012). För att klargöra 

två grundläggande principer gällande ANT är att det inte enbart ska ses som en teori, utan att den   

ska betraktas som ett flöde mellan mänskligt och icke-mänskligt likaså som ovanstående 

posthumanismen. Den andra principen är att ANT även är en metodansats, vilket således ha 

inverkan på valet av datainsamling, samt hur datainsamlingen ska analyseras (Hultman, 2011a; 

Song-ee, 2015). För föreliggande studie innebär det att ANT används som ett analysverktyg där 

betydelsen ligger på att hitta och förstå hur pekplattan, barnet och pedagogen samverkar i 

videoobservationerna som ska analyseras. Bortsett från att ANT inte ska ses som en teori i sig 

belyser Song-ee (2015) att det finns en mening med bindestrecket. Nätverket existerar på grund av 

aktörerna som ingår i den, mänskliga såsom icke-mänskliga och försvinner en av aktörerna 

förändras således hela nätverket (ibid). Hultman (2011b) betonar att nätverket som aktörerna 

befinner sig i även kan utvecklas eller försvagas, beroende på hur aktörerna påverkar varandra i det 

samutvecklade nätverket. Lee (2012) framhäver att det finns olika utgångspunkter inom ANT, den 

första punkten bidrar med förståelse kring hur de samutvecklade aktörerna påverkar varandra 

ömsesidigt i nätverket, vilket således innebär att om en aktör försvinner eller tas bort i det 

sammankopplade nätverket förändras relationen mellan alla aktörer. Den andra punkten innefattar 

att både mänskliga och icke-mänskliga kan vara aktörer. Den sista huvudpunkten menar att en aktör 

har ett nätverk i sig, att den består av olika beståndsdelar (ibid). Dessa huvudpunkter kan för 

föreliggande studie innebära att barnet, pedagogen och pekplattan har lika stor påverkan på 

varandra i nätverket och sitt egna nätverk. Till exempel pekplattan består av beståndsdelar som en 

laddare för batteriet, batteriet som förser pekplattan med ström, samt en display för att visa 

information eller en applikation. 

Dock anser Song-ee (2015) att ANT inte kan förklara sammansättningen mellan aktörerna, snarare 

att den behöver förklaras och förstås. Nätverket och dess aktörer som ingår i den kan vara både 

stabila och ostabila, aktörerna kan således uppfattas som ”svart låda” (Lee, 2012, s.148), vilket 

innebär att en aktör som fungerar problemfritt och som är stabiliserad kan förenklar hela nätverket, 

däremot kan nätverket alltid förändras och utvecklas (Song-ee, 2015). Inom ANT är nätverket 

centralt och en viktig aspekt är inte att ställa sig frågande till varför en aktör agerar som den gör 

eller hur, det intressanta är att just förstår vad som uppkommer, vilken påverkan den utgör och 
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möjligheterna mellan det mänskliga och icke-mänskliga, samt att det är helt oberoende på vem den 

skapas av (Lee, 2012; Song-ee, 2015). Det är i relationen mellan det icke-mänskliga och mänskliga 

som agens uppstår, det vill säga att agens får något att hända mellan människa och icke-människa 

och det är görandet mellan aktörerna som förändrar eller skapar mening (Lee, 2012) Det är i 

handlandet mellan aktörerna som agens iscensätts och det är genom agensen som ett stabilt aktör-

nätverk kan uppstå (ibid). För att synliggöra vilken samverkan som blir till mellan pedagogen, 

barnet och pekplattan i föreliggande studie, och på vilket sätt nätverket kan påverkas av aktörerna, 

kan det vara beroende på hur stabila (oföränderliga) eller ostabila (föränderliga) aktörerna (barnet, 

pekplattan och pedagogen) är i sitt egna nätverk eller i ett samutvecklat nätverket. Det vill säga 

beroende på hur nätverket stärks eller försvagas, kan aktiviteten sinsemellan förändras och 

utvecklas, samt när agens iscensätts mellan aktörerna kan ett stabilt nätverk uppstå.    

3.3 Intra-aktion och agens 
Intra-aktion blir till genom att aktörerna samkonstituerar varandra, där alla aktörer påverkar och 

förändrar relationen de ingår i, de sammanflätas och gränsen sinsemellan går inte att skåda tydligt 

(Lenz Taguchi, 2012). En grundläggande punkt är att intra-aktion lätt kan förknippas med 

interaktion, dock är innebörden i interaktion att endast människor ömsesidigt påverkar varandra 

(Barad, 2012). Barad (2012) hävdar att intra-aktion redan uppstår vid första ögonblicket mellan 

aktörerna och där materialiteter och människan kan lära av varandra. Eftersom aktörerna påverkar 

varandra vid intra-aktionen betonar Barad (2007) att rollerna aktörerna intar blir således 

betydelsefulla. När skillnaden mellan människan och materialiteter är upplöst och fokus ligger på 

intra-aktion kan det uppkomma kunskap hos människan (Lenz Taguchi, 2012). För att synliggöra 

vilken samverkan som blir till mellan pedagogen, pekplattan och barnet används begreppet intra-

aktion som ett analysverktyg i föreliggande studie, eftersom intra-aktion redan uppstår vid första 

mötet mellan mänskligt och icke-mänskligt. Likaså kan pedagogen och barnet lära av pekplattan 

och kunskap kan skapas hos pedagogen och barnet genom intra-aktioner med pekplattan. Det är 

genom intra-aktioner som pedagogen, barnet och pekplattan kan påverkar eller förändrar det 

gemensamma nätverket till att utvecklas eller försvagas.  

 

Ett annat ord som nämndes tidigare i studien är agens. Agens uppstår när det händer något på 

materialiteter eller människor, genom agens ges människan tillfällen att handla och välja (Lenz 
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Taguchi, 2012). När aktörer sammanträffar, som i intra-aktion uppstår det agens, dock kan inte 

agens uppstå hos enbart en aktör, utan aktörerna måste vara sammankopplade (Barad, 2007). För 

att synliggöra vad som blir till mellan pedagogens, barnets och pekplattans samverkan och på vilket 

sätt nätverket kan påverkas av aktörerna i föreliggande studie, innebär det att när barnet, pedagogen 

och pekplattan sammanträffar, kopplar aktörerna ihop sig och när barnet eller pedagogen till 

exempel ritar en bild på pekplattans display, händer det något på skärmen och agens kan skapas 

mellan aktörerna.  

 

4. Design och utförande 
I följande metodavsnitt redovisas det hur studien är designad genom överrubriker som val av 

metod, urval, tillvägagångssätt, val av applikationer, videoobservation, etiska riktlinjer, 

transkribering, analysmetod och avslutas med studiens trovärdighet. Metoddiskussion presenteras 

i diskussionsavsnittet.    

 

4.1 Val av metod 
Metodvalet grundar sig en kvalitativ ansats för att besvara studiens syfte och frågeställningar. 

Syftet med studien är att synliggöra relationen mellan pedagoger, barn och den digitala pekplattan 

i förskolans verksamhet. Studiens frågeställningar är vilken samverkan blir till i aktiviteter mellan 

pedagogen, barnet och pekplattan? På vilket sätt kan nätverket påverkas av pedagogens, barnets 

och pekplattans deltagande i aktiviteterna? Kvalitativa metoder bygger på observationer, intervjuer 

och videoinspelningar, och grundar sig i  att   skapa   djupare   förståelse   för   de   situationer   som  

uppkommer, till skillnad mot den kvantitativa metoden där data mäts i siffror (Ahrne & Svensson, 

2015). Videoinspelningar valdes som metod i studien eftersom det skapade möjligheter till att spela 

upp händelseförloppet återigen och möjligheten till att noggrant granska aktörerna och vad som 

uppstod sinsemellan, vilket beskrivs tydligare under rubriken videoobservationer (Wehner-Godée, 

2010). En annan grundläggande aspekt var valet av en icke deltagande roll från författaren i 

videoobservationerna, för att inte relationen mellan pedagogen, barnet och pekplattan skulle 

påverkas.Trots att Bryman (2011) betonar att författaren kan uppfattas som oengagerad av de 

deltagande aktörerna.   
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4.2 Urval 
I studien genomfördes det videoobservationer på två förskolor i två olika kommuner i södra 

Sverige. Bryman (2016) poängterar att ett bekvämlighetsurval innebär att kontakten är känd för 

forskaren sedan tidigare. Valet av verksamheterna utgick jag ifrån ett bekvämlighetsurval, eftersom 

en av verksamheterna var känd för mig sedan tidigare och den andra verksamheten var 

kontaktpersonen känd sedan tidigare. Studien genomfördes på sammanlagt fyra avdelningar med 

barn vars ålder ligger mellan 2,5- 4 år. I studien deltog det sex barn och sex pedagoger. Barnen och 

pedagogerna var inte bekanta med applikationerna som de skulle använda i videoobservationerna, 

vilket å ena sidan förde med sig svårigheter för förståelsen av applikationerna, å andra sidan var 

det likvärdigt för alla medverkande. Båda förskolorna hade avskilda rum för att genomföra 

videoobservationerna och de filmades utan att de blev distraherade av någon/något. När 

samtyckesblanketterna av både vårdnadshavare (Bilaga 1), vilket resulterade i sex stycken, och 

godkännande av pedagogerna (Bilaga 2) hade bekräftats, frågade personalen barnen om vem som 

ville vara delaktig i aktiviteten med pedagogen och pekplattan. 

4.3 Tillvägagångssätt 
Det lämnades ut samtyckesblanketter (se bilaga 1) och blanketter till personalen (se bilaga 2) på 

förskolorna. Förskolepersonalen meddelade mig när fem av blanketterna hade blivit påskrivna. 

Innan videoobservationerna påbörjades på en av de medverkande förskolorna genomfördes en 

pilotstudie. Pilotstudien resulterade i att olika vinklar prövades att filma i, hur bildkvalitén av 

filmen var på mobiltelefonen och om ljudet av medverkande aktörer hördes tillräckligt högt i 

mobiltelefonen. Med utgångspunkt i att studien förhåller sig till ett posthumanistiskt perspektiv 

och alla aktörer ses som likvärdiga, låg intresset på att både höra vad barnet och pedagogerna sa, 

samt att synliggöra vad som skedde med pekplattan. Den första dagen en av förskolorna besöktes 

samlades de påskrivna blanketterna in. Förskolepersonalen frågade angående valet av vilket barn 

som skulle delta, därpå författaren svarade att det fick barnen avgöra själva. Under 

videoobservationerna befann vi oss i ett avskilt och lugnt rum och författaren samtalade med både 

barnet och pedagogen om att det fick avbryta sin medverkan när de ville, samt att de själva fick 

bestämma vilken av applikationerna de ville börja med. Pedagogen och barnet använde sig av min 

egna privata pekplatta (iPad), och observationerna genomfördes med min mobiltelefon. Då det 

tidigare hade genomförts en pilotstudie, upplevdes det som att barnet kände sig något stört av 
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filmningen, därav valdet att sitta tyst bakom pedagogen och barnet, och aktiviteten pågick i cirka 

40 minuter. Den andra dagen på samma förskola samlades de resterande blanketterna in. Det var 

två pedagoger och två barn som filmades och det resulterade i sammanlagt 1,5 timmes material. 

Dagen därefter återkom författaren till förskolan och filmade den sista omgången av en pedagog 

och ett barn, vilket resulterade i 30 minuters filmmaterial. Den andra förskolan resulterade i 1 

timmes videoobservationer på två pedagoger och två barn. Innan observationerna påbörjades så 

både presenterade och samtalade författaren en stund med barnen och pedagogen, eftersom de två 

barnen och den ena pedagogen inte var bekanta med mig sedan tidigare.   

4.3.1 Val av applikation 

Syftet med studien är att synliggöra relationen mellan pedagoger, barn och den digitala pekplattan 

i förskolans verksamhet, därför grundades valet av applikationer i att alla aktörer, således barnet, 

pedagogen och pekplattan ska har möjlighet till att vara lika delaktiga och påverkande i den 

gemensamma aktiviteten. 

Pettsons Uppfinningar 1- denna applikation inriktar sig på yngre barn och det är Filmundus som 

har släppt Pettsons uppfinningar 1. Den går ut på att hjälpa Pettson att bygga ihop olika 

uppfinningar, det vill säga det är ett slags pussel-spel där delar såsom, kugghjul, duschmunstycken, 

slangar och mycket mera kan sättas ihop och skapa uppfinningar. 

Tripp, Trapp, Träd- denna applikation bygger på läroplanen för förskolan och är en del av 

Utbildningsradion (UR) som riktar in sig på förskolebarn. Applikationen har olika spel där barnen 

får möjlighet till att utforska, upptäcka och påverka. 

4.4 Videodokumentation 
Det som tidigare nämnts var valet av att använda videoobservationer i studien, vilket grundade sig 

i att det är ett givande verktyg att använda sig av för att det synliggör subjekt/objekt och 

ljud/rörelser, till skillnad från andra metoder (Eidevald, 2015; Wehner- Godée, 2010). 

Videoobservationer tillämpades för att få en klarare bild av relationen mellan pekplattan, barnet 

och pedagogen, trots att det kan vara tidskrävande att få in godkännande blanketter från 

förskolepersonalen och vårdnadshavare (Eidevald, 2015). Videoobservationer möjliggör för 

forskaren att spela upp händelseförloppet flera gånger och synliggör nya infallsvinklar (Wehner- 
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Godée, 2010). Därav valet av videoobservationer, eftersom möjligheterna till att spela upp 

filmfrekvenserna upprepade gånger och att kunna spola tillbaka för att se vad som visades på 

pekskärmen, samt vad pedagogen och barnet sa och gjorde.  

En annan aspekt att ha i åtanke när videoobservationer utförs är enligt Wehner- Godée (2010) att 

riskerna för att individens integritet kan kränkas. I blanketterna till både vårdnadshavare och 

förskolepersonalen (Bilaga 1 och 2) skrevs om det etiska riktlinjerna, informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman, 2016; Vetenskapsrådet, 

2017). Förutsättningarna i undersökningen var självfallet att undvika att någon skulle känna sig 

kränkt och möjligheterna gavs för att kunna avbryta sitt deltagande när som helst. Mer information 

om genomförandet i studien utifrån det etiska riktlinjerna finns nedan.  
 

4.5 Etiska riktlinjer 
Studien förhåller sig till det etiska riktlinjerna informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa väsentliga etiska riktlinjer behandlar områden 

som berör individen, att inga namn benämns, deras integritet, att de inte ska kunna spåras, samt att 

individerna själva får avgöra kring sitt deltagande (Bryman, 2016; Vetenskapsrådet, 2017). I 

studien valdes det att videoobservera, vilket enligt Ahrne och Svensson (2015) medför att 

materialet och individerna behandlas med yttersta respekt.  
 

Informationskravet innebär att forskaren delar ut information kring studiens syfte och delge 

informationen kring vad som kommer att ske (Bryman, 2016; Vetenskapsrådet, 2017). 

Vårdnadshavare och pedagogerna informerades skriftligt (Bilaga 1 och 2), där det beskrevs vad 

som skulle hända i undersökningen, samt att barnen delgavs det personligt på plats, det vill säga 

att barnet muntligt informerades om vad som skulle hända. Eftersom en av förskolorna var okänd 

informerades inte enbart barnen utan ett samtal leddes med barnen för att det inte skulle känna sig 

överrumplade över min närvaro.   

Samtyckeskravet innebär att de delaktiga individerna själva avgör om sin medverkan i studien, samt 

att vårdnadshavare antingen ger sitt godkännande eller nekar det (Bryman, 2016; Vetenskapsrådet, 

2017). Inför att barnen och pedagogerna skulle få medverka i undersökningen skrevs en 
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samtyckesblankett till vårdnadshavare (bilaga 1) och en blankett till förskolepersonalen (Bilaga 2) 

som de fick läsa och skriva under för godkännande. Efter att alla vårdnadshavare hade gett sitt 

samtycke, gavs ett muntligt berättande för barnen om att de när som helst under videoobservationen 

kunde avbryta sin medverkan. 

 

Konfidentialitetskravet innebär att inga oberörda ska kunna få tillgång till de berördas individuella 

uppgifter eller materialet (Bryman, 2016; Vetenskapsrådet, 2017). I föreliggande studie valdes det 

att använda fiktiva namn (Lena, Kalle, Agnes, Lisa, Tim, Lina, Moa och Sally) för att skydda 

barnens och pedagogernas integritet. Valet av att blanda pojk- och flicknamn i empirin har ingen 

koppling till vilka kön som deltog i filmfrekvenserna, för att undvika kopplingar till de deltagande 

individerna.  

 

Nyttjandekravet innebär att allt det insamlade materialet gällande de delaktiga individerna får 

endast forskaren tillgång till (Bryman, 2016; Vetenskapsrådet, 2017). I samråd med 

förskolepersonalen kunde den privatägda mobiltelefonen nyttjas under videoobservationerna. Till 

en början fanns allt material på min mobiltelefonen med en sexsiffrig kod för att förhindra att 

oberörda skulle kunna nå materialet. Efter någon dag sparades filmerna ner på en hårddisk och 

transkriptionerna sparades på min dator för att minska att etiska dilemman skulle uppstå, eftersom 

det inte gick att säkerställa att mobiltelefonen kunde försvinna. 

 

4.6 Transkribering  

Eftersom transkribering är tidskrävande och minnet av observationerna är färska (Ahrne & 

Svensson, 2015), transkriberades samtliga videoobservationer i direkt anslutning till att de 

genomförts. Filmfrekvensen spelades upp i några sekunder och pausades sedan, det skrevs ner vad 

aktörerna sa och gjorde, sedan spolades filmen tillbaka igen ifall någon händelse hade missats, och 

detta tillvägagångssätt var löpande genom allt filmmaterial. Utifrån filmfrekvenserna som 

transkriberades hittades det intresseväckande mönster med hjälp av färgkodning. I de mönster som 

hittades, letades det fram kopplingar till studiens perspektiv, teori och begrepp.  I transkriberingen 

förtydligades det diverse ord som ”ehh, nja”. Det har används fiktiva namn i de empiriska utdragen 

och analyserna, då Bryman (2016) poängterar att barnens och pedagogernas integritet ska skyddas.  
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4.7 Analysmetod 
Studien förhåller sig till ett posthumanistiskt perspektiv där alla parter ses som likvärdiga, 

påverkande och är lika delaktiga (Lenz Taguchi, 2012). Därav ses teorin även som min 

analysmetod. Tyngdpunkten i att analysera författarens empiriska material låg inte enbart på att 

förhålla till min teori, utan Rennstam och Wästerfors (2015) belyser att forskaren ska granska och 

ifrågasätta analyserna utifrån teorin på ett utvecklande vis. I de fyra empiriska utdragen växte fram 

utifrån de mönster som hittades under transkriberingen, där aktörer visar sig vara stabila i ett 

moment till att vara ostabila i ett annat moment. Valet av det empiriska materialet låg till grund för 

att besvara syfte och följande frågeställningar: vilken samverkan blir till i aktiviteter mellan 

pedagogen, barnet och pekplattan, på vilket sätt kan nätverket påverkas av pedagogens, barnets och 

pekplattans deltagande i aktiviteterna. Författaren valde att tematisera det utvalda empiriska 

materialet efter de mönster som hittades, följande fyra rubriker är; barnet och pekplattan som 

stabila aktörer, vad händer mellan barnet, pekplattan och pedagogen, pedagogen och barnet som 

ostabila, samt svårigheter uppstår i relationen mellan aktörerna.  

 

4.8 Studiens trovärdighet  

Det som tidigare nämnts är att studien grundar sig i en kvalitativ metod och det medför större 

villkor för trovärdigheten enligt (Bryman, 2016). Bryman (2016) påpekar att svårigheter kan uppstå 

i redogörelsen av det insamlade data och egna tolkningar kan inte förbises. Det kan ha en inverkan 

på studiens resultat, eftersom egna värderingar inte helt går att avstå ifrån. Frejes och Thornberg 

(2015) betonar att valet av vilka mönster som ses vara av betydelse kan ha inverkan på studiens 

resultat. Att finna likheter i det insamlade data innebar att diverse delar av empirin inte togs med i 

studien och av den anledningen skrevs noggrant ner (med viss förtydligande av ord), vad 

pekplattan, pedagogerna och barnet sa eller gjorde. Detta skapade en större trovärdighet för 

studiens resultat, dock kan det uppstå etiska dilemman, eftersom Ahrne och Svensson (2015) 

poängterar att förskolepersonalen kan känna igen sitt uttalande såväl vårdnadshavare kan känna 

igen sitt barn i texten.   

 

En annan aspekt som kan ha haft inverkan på studiens resultat är videoobservationen och en icke 

deltagande position av forskaren. Trots att videoobservationer ger forskaren möjligheten till att 
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tydligt se vad som uppstod mellan alla aktörer och se händelseförloppet återigen, hävdar Ahrne 

och Svensson (2015) att det inte helt går att bortse från att medverkande individerna känner sig 

obekväma eller hämmade under filmningen. Studiens trovärdighet grundade sig i att den empirin 

som valdes ut för analys är tydligt framskrivna med hänsyn till individens integritet. 

Videoobservationer skedde sammanlagt sex gånger, där två olika kommuner var involverade och 

författarens icke deltagande position som inte hindrade aktörernas handlingar i 

videoobservationerna, trots detta belyser Bryman (2016) att verksamheternas helhetsperspektiv 

inte helt kan framställas.    

 
5. Resultat och analys  
Syftet med studien är att synliggöra relationen mellan pedagoger, barn och den digitala pekplattan 

i förskolans verksamhet, samt följande frågeställningar; Vilken samverkan blir till i aktiviteter 

mellan pedagogen, barnet och pekplattan? På vilket sätt kan nätverket påverkas av pedagogens, 

barnets och pekplattans deltagande i aktiviteterna? I följande resultatavsnitt redovisas den utvalda 

empirin som har analyserats utifrån det posthumanistiska perspektivet, ANT, intra-aktion, agens 

och har kategoriserats i fyra rubriker: Barnet och pekplattan som stabila aktörer, Vad händer 

mellan barnet, pekplattan och pedagogen, Barnet och pedagogen som ostabila, Svårigheter 

uppstår i relationen mellan aktörerna. 

 

5.1 Barnet och pekplattan som stabila aktörer 
I analysen nedan ses barnet och pekplattan som de mest stabila aktörerna, men det visar även hur 

nätverket kan förändras och aktörerna som ingår i den visar sig både vara föränderliga och 

oföränderliga i den samverkan som blir till i nätverket. Eftersom nätverket ständigt kan förändras 

och utvecklas (Song-ee, 2015).  

 

Aktören Lena och Kalle sitter bredvid varandra vid ett bord och miljön runt omkring är lugn. 

Pekplattan står på ett stativ framför Lena och Kalle. Pekskärmen visar applikationen Pettsons 

uppfinningar 1. Applikationen är en aktör i det gemensamma nätverket men benämns  som 

pekplattan eller pekskärmen.    
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Utdrag 1 

Pekskärmen visar upp två rör, ett duschhuvud, en pinne, en elefant, vingar och ett slanghantag i vänstra 

hörnet. I mitten på skärmen visas det en tunna, en vikt, ett litet hus och en anka i en skål. Pettson visas upp 

i skärmen men försvinner när Kalle drar in elefanten till mitten och fastnar bredvid tunnan. Kalle drar in 

vingen och den fastnar på det lilla huset, Kalle drar in slanghantaget och fastnar i på tunnan, Kalle drar in 

två rör och sätter den ovanför tunnan och fastnar. Kalle pekar på spaken längst upp till höger på skärmen 

och vikten trillar ner på elefanten. Lena säger: Oj! Pekskärmen visar elefanten som blåser på vingarna som 

pumpar upp vattnet som hälls över ankan i skålen. Lena skrattar och tittar på Kalle och säger: Du är klok du 

Kalle. Kalle pekar på spaken och säger: Kollar den går ner och tvättar den, och pekar med fingret på vikten 

som trillar ner på elefanten, som sedan sätter igång ventilen så vatten hälls över anka. Lena säger: Blir den 

ren då? Kalle nickar och säger: Ja! Kalle trycker på spaken som finns i högra hörnet. Kalle säger: Kollar 

på den, och pekar på Pettson som visas på pekskärmen, samtidigt som Pettson säger: Hjälp Findus att hitta 

smultronen. Pekskärmen visar upp en trästolpe, en tunna, Findus som står framför gräs med smultron i, och 

i vänstra hörnet på skärmen visas det ett rör, en träpinne, duschhuvud och en pinne. Lena säger: Ska den 

hitta smultron? Kalle drar in röret och den fastnar på tunnan, och säger: Nej det är sådana, och pekar på 

smultronen. Lena säger: Ja det heter smultron sådana bär. Kalle drar in det andra röret och sätter dem 

ovanför tunnan. Kalle säger: Ja det är blåbär.  

 

Analys 

I det empiriska utdraget 1 går det att urskilja att pekplattan har placerat ut symbolerna på specifika 

platser, vilket tolkas som att pekplattan visar upp olika utmaningar för att upprätta nätverket. 

Pekplattan kommunicera med Kalle och Lena när gubben Pettson kommer fram. Kalle och 

pekplattan intra-agerar direkt då Pettson försvinner och han använder fingret för att dra in elefanten 

över skärmen från det vänstra hörnet in i mitten på pekplattans skärm Pekplattan besvara det genom 

att Kalle placera elefanten på rätt ställe och fastnar, om inte rätt sak hamnar på rätt plats händer det 

inget, när rätt sak hamnar på rätt plats fastnar det. Kalle har lärt sig hur han ska göra genom hjälp 

av pekplattans nätverk, när han återigen använder fingret och drar in ventilen, uppstår det en intra-

aktion mellan Kalle och pekplattan genom att vingarna fastnar på det lilla huset. Kalle använder 

fingret och drar in slanghantaget och sätter det på tunnan, pekplattan bekräftar hans handling och 

besvara det genom att slanghantaget fastnar. Kalle och Pekplattan intra-agerar genom att han 

använder fingret och drar in rören. Kalle har nu lärt sig med hjälp av pekplattans nätverk att det 
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ena röret ska sitta ihop med det andra röret, pekplattan bekräftar att det var rätt då de fastnade 

ovanpå varandra. Ett antagande kan göras när spaken i pekplattans nätverk placerades i hörnet och 

som inte ska hindra symbolerna i mitten. Kalle hittar pekplattans placering av spaken och trycker 

på den, pekplattan kommunicerar genom att vikten trillar ner på elefanten, som Kalle och 

Pekplattan har byggt ihop tillsammans. En intra-aktion uppstår mellan Lena och Kalle när hon 

säger ”oj”. Pekplattan visar upp hur symbolerna elefanten blåser på vingarna som rör sig, vattnet 

som befinner sig i tunnan åker ut genom rören och vatten hälls över ankan som sitter i en skål. 

Utifrån intra-aktion som beskriver hur saker, ting och människor blir till i situationer kan Lenas 

skratt och vändning tolkas som att hon förundras över vad Kalle har åstadkommit med tekniken, 

eftersom hon betonar att Kalle är klok. Pekplattan visar nätverkets symboler röra på sig, och agens 

uppstår när Kalles trycker på spaken för han vet att pekplattan visar upp händelsen när elefanten 

sätter igång vattnet som tvättar ankan. När Lena frågar Kalle om den blir ren, går det att tolkas som 

att han är säker på att ankan blir ren, då han besvarar det med ett ”ja” i det samutvecklade nätverket. 

Kalle och pekplattan är sammankopplade då han säger kolla på det den. Pekplattan kommunicerar 

verbalt genom att Findus behöver hjälp med att hitta smultronen. Det kan tolkas som att pekplattan 

visar utmaningar för att upprätthålla nätverket genom att den visar upp en trästolpe, en tunna och 

Findus som står nära smultronen. Vidare visar pekplattan olika utmaningar i ett av skärmens hörn. 

Det kan tolkas som att Lena är sammanflätad med pekplattan när hon besvara pekplattan med att 

den hitta smultron. Vidare går det att tolkas som att Kalle inte är lika sammanflätad med pekplattan 

och Lena, eftersom han säger att det är sådana och pekar på smultronen. Sammanflätningen mellan 

pekplattan och Lena fortsätter när hon besvarar Kalle med att det är smultron. Kalle placerar rören 

på tunnan, men är inte lika sammankopplad med pekplattan och Lena då han säger att det är blåbär. 

I utdraget går det att urskilja att pekplattan och Kalle visade sig vara minst oföränderliga och aktiva 

i det samutvecklade nätverket. Kalle är inte lika sammankopplad med pekplattan som Lena är, då 

han sa att det var blåbär, trots att pekplattan sa det verbalt och Lena. Ett antagande kan göras att 

Lena har fått kunskap om hur bygget hör ihop genom pekplattan och Kalle, men hos Kalle skedde 

inget lärande om vad smultron är.  

 

 

  



 

 

21 

5.2 Vad händer mellan barnet, pekplattan och pedagogen  
I analysen nedan ligger fokus på vad som händer i aktiviteten mellan pekplattan, barnet och 

pedagogen, däremot visar det även hur ett nätverk kan förändras och aktörerna som ingår i den 

visar sig både vara föränderliga och oföränderliga i den samverkan som blir till i nätverket.  

 

Aktörerna Agnes och Lisa sitter bredvid varandra vid ett bord och framför dem står pekplattan på 

ett stativ och miljön är lugn. Pekskärmen visar applikationen Tripp, Trapp, Träd. Applikationen är 

en aktör i det gemensamma nätverket men benämns som pekplatta eller pekskärm.  

 

Utdrag 2 
Ett träd visas upp på pekskärmen. Lisa pekar på en fågel som sitter utanför sitt bo och säger: Hon behöver 

hjälp. Agnes säger: Behöver hon hjälp. Pekskärmen visar att inne i fågelboet finns det åtta olika banor och 

på den övre raden finns symboler som en glödlampa, en mus och ett hjärta. Lisa säger: Ja, vi tar den, och 

trycker på en av banorna. Banan öppnas inte. Lisa säger: vi tar den, och trycker på en annan bana. Banan 

öppnas inte och Lisa trycker på en annan bana flera gånger och säger: Kom igen nu för tusan. Agnes säger: 

Vad går det här ut på. Lisa säger: Jag vet inte. Agnes trycker på några av banorna men ingenting händer. 

Lisa säger: Den är stängt och den är låst. Agnes säger: Vad händer om man gör så, och trycker på musen 

och hjärtat men ingenting händer. Lisa säger: Vi behöver hjälp. Agnes säger: Ska vi testa något annat för 

jag förstår inte det här faktiskt. Lisa trycker på tillbaka knappen och ett träd visas på skärmen och det är 

mörkt samtidigt som musik spelas upp. Agnes säger: Har du spelat denna innan? Lisa säger: Jag vet inte, 

och trycker på skärmen som blir ljusare då. Lisa säger: En uggla där. Skärmen visar ett träd med två ugglor 

och två väckarklockor och säger: Tripp, Trapp, träd. Agnes säger: Tripp, Trapp, Träd och ugglorna sover 

och behöver väckas. Pekplattan spelar upp fågelkvitter. Agnes säger: Hur ska vi väcka dem Lisa? 

Pekskärmen visar två pekfingrar som pekar på väckarklockorna. Lisa blåser på skärmen. Agnes säger: Ska 

vi blåsa på skärmen. Agnes och Lisa blåser på pekskärmen. Agnes säger: Hur ska vi väcka dem? Lisa säger: 

Oj, jag hör dem, jag hör dem snarkar. Agnes säger: Hör du dem snarkar, ska vi väcka dem, men hur kan vi 

väcka dem? Lisa trycker på ugglan och sedan på väckarklockan. Pekskärmen visar väckarklockan ringa och 

studsar upp och ner, och ugglan väcks. Lisa trycker på den andra väckarklockan och den ringer och den 

andra ugglan vaknar.  
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Analys 

I utdraget 2 synliggörs det att pekplattan kommunicerar visuellt genom att den visar upp ett träd. 

En intra-aktion uppstår när Lisa trycker med fingret på boet och säger att hon är i behov av hjälp. 

Det kan tolkas som att Agnes är sammanflätad med Lisa då hon bekräfta hennes uttal om att fågeln 

behöver hjälp. Pekplattan kommunicerar visuellt genom att den visar upp olika utmaningar som de 

åtta banorna, och symbolerna ovanför. När Lisa vill öppna en av banorna händer det inget. Lisa vill 

ytterligare öppna dem andra banorna men ingen intra-aktion uppstår eller agens för pekplattan 

bekräftar inte Lisas påverkan. Ett antagande kan göras är att Lisa är frustrerad över att nätverket 

har stannat upp och inget händer med banorna som hon trycker på. Både Agnes uttalande om vad 

det går ut på och Lisas uttalande att hon inte vet, går att tolkas som att nätverket har stannat upp 

och är inte sammankopplat. Lisa konstaterar att banorna inte går att öppna. Agnes trycker på 

pekplattan men inget uppstår. Det går att tolkas som att relationen mellan pekplattan, Lisa och 

Agnes är ostabilt, då det väljer att avsluta och går ut ur boet och pekplattan kommunicerar visuellt 

genom att visa upp ett träd och att det är natt. Pekplattan kommunicerar vidare med att spela upp 

en melodi i bakgrunden. Det uppstår agens när Lisa trycker på pekplattan, eftersom den ljusnar när 

hon trycker på den med fingret. Pekplattan kommunicerar verbalt genom att visa bilder och 

sammanflätas med Lisa, då hon se en uggla där. Pekplattan kommunicerar verbalt genom att den 

säger Tripp, Trapp, Träd och är sammanflätad med Agnes, då Agnes bekräftar pekplattans 

kommunikation och bilder genom att hon vet att ugglorna måste väckas för att något ska hända. 

Pekplattan spelar upp en version av fågelkvitter. Eftersom Agnes vet vad som ska göras, frågar hon 

Lisa hur de tillsammans ska väcka ugglorna. Pekplattan kommunicerar verbalt med Lisa och är 

sammanflätad, och Lisa bekräftar det genom att hon med  örat hör att ugglorna snarkar. Det 

sammankopplade nätverket fortsätter genom att Agnes frågar Lisa hur det ska göra för att väcka 

ugglorna. När Lisa använder fingret för att trycka på ugglan händer det inget, men när Lisa trycker 

på väckarklockan uppstår det intra-aktion och agens, då väckaklockan rör sig upp och ner. Lisa har 

nu lärt sig vad som händer om hon trycker på väckarklockan och därför trycker hon på den andra 

också. Agnes, Lisa och pekplattan har i det samutvecklade nätverket skapat kunskap om hur 

väckarklockarna kan väcka ugglorna.  
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5.3 Pedagogen och barnet som ostabila 
I analysen nedan ses pedagogen och barnet som de mest ostabila aktörerna, men det visar även hur 

nätverket kan förändras och aktörerna som ingår i den visar sig både vara föränderliga och 

oföränderliga i den samverkan som blir till i nätverket.  

 

Aktörerna Tim och Lina sitter bredvid varandra vid ett bord med pekplattan framför sig som står 

på ett stativ, och miljön runtomkring är lugn pekskärmen visar upp Pettsons uppfinningar 1, den 

går ut på att bygga ihop olika uppfinningar. Applikationen är en aktör i det gemensamma nätverket 

men benämns som pekplatta eller pekskärm.  

 
Utdrag 3 

Pekskärmen visar Pettson som säger: Skicka iväg raketen, samtidigt som en bubbla visar upp det Pettson 

säger. Lina och Tim tittar på pekskärmen. Pekskärmen visar en bubbla med en raket i. Lina och Tim tittar 

på pekskärmen. Lina säger: Jag tror du ska trycka där. Pekskärmen visar en ballong, elefant, vikt och en 

såg i vänstra delen. I mitten finns det en trästolpe, en krokodil och en raket. Tim trycker snabbt på skärmen. 

Lina säger: Om du trycker på den, och visar med pekfingret på krokodilen. Tim trycker på krokodilen, och 

sedan trycker Lina på den, ingenting händer. Lina trycker på elefanten och Tim trycker sedan också på 

elefanten., ingenting händer. Lina trycker på ballongen och Tim trycker sedan också på ballongen, men 

inget flyttar sig. Tim fortsätter att trycka på spaken, skrattar och säger: Den krokodilen, krokodilen. Lina 

säger: Åker den iväg krokodilen? Tim säger: Där är krokodilen, och trycker på spaken så ballongen åker 

upp igen. Lina drar in vikten och sätter den ovanför ballongen och den fastnar. Tim trycker på spaken och 

elefanten blåser iväg ballongen. Lina säger: Oj. Tim trycker på spaken och ballongen flyger åt sidan därpå 

han säger: Oj. Lina säger: Vad ska vi göra med den här då, var ska den var tror du, och trycker på sågen. 

Lina drar sågen mot raketen men den fastnar inte, hon drar in den igen och sätter den längre upp där den 

fastnar och pekar på spaken. Vikten trillar ner på ballongen, som flyger upp och går sönder av sågen, 

krokodilen trillar ner och sprutar eld ur munnen och raketen åker iväg. Lina och Tim säger samtidigt: Oj.      
 

Analys  
I utdrag 3 kan det synliggöras att pekplattan kommunicerar både verbalt och visuellt i det 

gemensamma nätverket, genom att Pettson berättar att en raket ska skickas iväg, samt text i en 

bubbla. En tystnad uppkommer mellan Lina och Tim. Pekplattan fortsätter att kommunicera verbalt 

och det kan tolkas som att nätverket försvagas mellan aktörerna, då tystnaden mellan Lina, Tim 
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och pekplattan kvarstår. Pekplattan visar olika symboler i sitt egna nätverk vilket tolkas som att det 

är sorterade efter olika utmaningar för att upprätta nätverket. När Tim ger det ett försök trycker han 

snabbt på en av pekplattans symboler. Utifrån empirin kan det tolkas att Lina nu är sammankopplat 

med pekplattan då hon visar med handrörelser framför symbolen krokodilen. När Tim trycker på 

symbolen krokodilen, försöker även Lina trycka på den, men ingenting händer med krokodilen, 

utan den är kvar på samma plats. Lina försöker trycka på elefanten och sedan Tim, men elefanten 

rör sig inte från stället. Både Lina och Tim försöker att trycka på ballongen, men ingenting rör sig. 

Lina och pekplattan intra-agera när hon drar in ballongen och den fastnar. När Lina trycker på 

spaken visar pekplattans nätverk vad den kan åstadkomma, nämligen att ballongen flyger upp och 

Lina verkar förvånad då hennes uttal är ”Oj”. Det kan tolkas som att Lina vägleder Tim till att 

prova trycka på spaken, och det uppstår intra-aktion mellan Tim och pekplattan. När Lina försöker 

placera elefanten bekräftas inte handlingen av pekplattans nätverk och det händer inget. Det går att 

tolka som att Tim fylls med glädje varje gång han trycker på spaken och ballongen lyfter. Lina 

försöker placera elefanten ovanför trästolpen och sammanflätas med pekplattan då den fastnar och 

Lina har lärt sig var elefanten ska placeras. Det kan tolkas som att Tim gläds fortfarande och 

fascineras över krokodilen, eftersom han trycker på den och uttalar krokodilen några gånger. Därpå 

Lina bekräftar Tim med att den åker iväg, och agens iscensätts mellan aktörerna. Eftersom det är i 

relationen mellan pekplattan, Tim och Lina som det händer något och görandet blir att det skapar 

förändring i nätverket. Det stabila nätverket fortsätter när Lina placerar vikten ovanför ballongen 

som bekräftas av pekplattans nätverk. Tim har lärt sig att det händer något med pekplattans egna 

nätverk när han trycker på spaken, då Tim återigen trycker på spaken så elefanten blåser på 

ballongen som flyger åt sidan på pekskärmen. Det går att tolkas som att både Lina och Tim är 

förvånade över vad pekplattans nätverk kan åstadkomma då de uttalar sig med ”Oj”. Det 

samutvecklade stabila nätverket förändras när Lina tvekar över var sågen ska placeras och drar in 

sågen men bekräftas inte av pekplattan. Lina försöker igen och sågen placeras på rätt plats. När 

Lina trycker på spaken uppstår det agens då pekplattan återigen visar vad nätverket kan 

åstadkomma och det händer något genom Linas görande, eftersom den visuellt visar att vikten 

trillar ner på elefanten som mosas och pustar ut på ballongen som flyger upp mot sågen, därpå den 

går sönder och krokodilen trillar ner kan den elda på raketen som flyger iväg mot sidan. Genom 

intra-aktion som beskriver hur saker, ting och människor blir till i situationer kan Linas och Tims 

uttalande med ”Oj”, tolkas som att det förundras över vad pekplattans nätverk kan skapa. I utdraget 
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kan det tolkas som att pekplattan till en början är en stabil aktör i det sammankopplade nätverket, 

då aktörerna Lina och Tims deltagande i aktiviteten påverkades av sina egna ostabila nätverk, för 

hur de skulle gå tillväga med symbolerna som pekplattan visar. Trots att aktören pekplattan är stabil 

i sitt egna nätverk, blir pekplattan ostabil i det samutvecklade nätverket, då aktörerna tillsammans 

blir till med andra aktörer och som är beroende av varandra. I slutet på utdraget kan det tolkas att 

genom intra-aktionen mellan pekplattan, Lina och Tim skapades det ett stabilt nätverk och 

aktörerna kunde lära av varandra. Genom att det hände något i relationen iscensattes agens och det 

är genom agensen som ett stabilt nätverk kan uppstå. 

 

5.4 Svårigheter uppstår i relationen mellan aktörerna 
I analysen nedan ligger fokus på att barnet och pedagogen har svårigheter med hur de ska gå tillväga 

tillsammans med pekplattan, men det visar även hur nätverket kan förändras och aktörerna som 

ingår i den visar sig både vara föränderliga och oföränderliga i den samverkan som blir till i 

nätverket.  

 

Aktörerna Moa och Sally sitter bredvid varandra vid ett bord och pekplattan står framför dem på 

ett stativ. Miljön är lugn och pekskärmen visar applikationen Pettsons uppfinningar 1, som innebär 

att olika uppfinningar kan byggas ihop. Applikationen är en aktör i det gemensamma nätverket 

men benämns som pekplattan och pekskärm.   

 

Utdrag 4 

Pekskärmen visar upp en vikt, en studsmatta, en fjäder och en borste i vänstra hörnet. I mitten visar den en 

gumma som står ovanför en gris och en gunga ovanför en gubbe. Sally drar in borsten och sätter den under 

gumman och fastnar. Moa säger: Vad ska man göra här nu då, vad ska man göra Sally, kan du berätta det 

för mig? Sally drar in vikten och säger: Den ska sitta där. Vikten åker tillbaka i vänstra hörnet. Sally drar 

in den igen och sätter den på borsten men åker tillbaka. Moa säger: Innan du nu trycker där, kan du berätta 

för mig vad som händer? Sally drar in vikten och sätter den på gumman men vikten åker tillbaka igen. Sally 

säger: Var ska den sitta nånstans, kan du visa var den ska sitta? Moa säger: Jag vet inte. Sally drar in vikten 

igen och sätter den bredvid grisen men åker tillbaka igen. Moa säger: Prova om den går att sätta där. Men 

den fastnar inte bredvid gumman. Moa drar in vikten och sätter den på studsmattan men åker tillbaka. Moa 

säger: Näha, den vill inte, men där då, på gungan. Vikten åker tillbaka igen. Moa säger: Men du, den ska 
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inte sitta där och sätter den ovanför monstret men vikten åker tillbaka. Moa säger: Men fjädern borde den 

kunna sitta på eller nere vid fjädern. Vikten åker tillbaka. Moa säger: Den var lurig Sally. Sally säger: Men 

det går ju inte, och trycker på spaken i högra hörnet. Moa säger: Har vi satt dem andra rätt, det är inte så 

att han ska flytta på sig. Moa drar i monstret men monstret flyttar inte på sig. Moa säger: Vi har kanske satt 

nått fel. Sally drar in vikten och glider av på skärmen och vikten fastnar ovanför gungan.  
 

Analys 

I utdrag 4 kan det synliggöras att pekplattan kommunicera verbalt genom att visa upp symboler 

som är sorterade på olika platser och utmaningen att upprätta nätverket. Sally och pekplattan intra-

agera då hon använder fingret och drar in gumman i mitten på skärmen och pekplattan bekräftar 

genom att gumman fastnar. Det kan tolkas som att Moa är ostabil i sitt nätverk när hon frågar hur 

man ska göra och vad som händer. Sally drar in vikten med fingret och är säker på att den ska sitta 

på en specifik plats på skärmen, men pekplattan bekräftar inte Sallys handling och vikten åker 

tillbaka till positionen där den togs ifrån. Sally drar in vikten igen och vill placera den på borsten 

men pekplattan bekräftar inte handlingen och vikten åker tillbaka till sin position. Det kan tolkas 

som att Moa fortfarande är ostabil i sitt egna nätverk och i det sammankopplade nätverket mellan 

pekplattan och Sally, då hon ber Sally återigen berätta vad hon gör och vad som händer. När Sally 

försöker att placera vikten ovanför gumman bekräftas inte handlingen och den åker tillbaka igen. 

Sally är osäker i sitt egna nätverk och vet inte var vikten ska placeras och ber Moa om hjälp. Genom 

att Moa besvara Sally med att hon inte vet, kan det tolkas som att hennes ostabilitet  i nätverket 

fortsätter, då hon inte vet var den ska placeras. Sally drar in vikten återigen och vill placera den 

bredvid grisen men handlingen bekräftas inte av pekplattan och åker tillbaka. Moa ber Sally placera 

den bredvid gumman men handlingen bekräftas inte och åker tillbaka till sidan. Moa vill placera 

den på studsmattan men ingen handling bekräftas av pekplattan. Moa placera vikten på gungan, 

men det är fel ställe återigen, vidare försöker hon placera den på monstret, men ingen handling 

bekräftas av pekplattan. Moa antar att vikten ska kunna placeras på fjädern, men pekplattans 

nätverk bekräftar inte den handlingen heller. Moa ser på Sally och anser att den var lurig att sätta 

på rätt plats. När Moa säger om de har satt de andra symbolerna rätt, kan det tolkas som att hon 

bekräftar sin ostabilitet i det samutvecklade nätverket. När Moa försöker flytta på monstret som 

redan är på rätt plats i pekplattans nätverk, bekräftas inte hennes handling av pekplattan, då den 

inte flyttar på sig. När Moa frågar Sally om de har satt något fel, vilket går att tolkas som att 
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relationen sinsemellan Sally och Moa är ostabilt. När Sally drar in vikten och vill placera den på 

rätt plats, glider hon av skärmen och en intra-aktion uppstår mellan Sally och pekplattan och ett 

antagande är att pekplattan hjälpte Sally med att placera den, då vikten var nära den rätta platsen 

den skulle sitta på. Vidare kan det tolkas som att Sally har nu lärt sig var vikten ska placeras. I 

utdraget kan det urskiljas att svårigheter uppstod i nätverket och deltagarna Sally och Moa var 

ostabila i sina egna nätverk och påverkade det samutvecklade nätverket med pekplattan. Moa antog 

även att de hade placerat något fel trots att pekplattan hade bekräftat handlingen och placerat 

symbolerna på rätt ställe i sitt egna nätverk. I slutet av utdraget kan det urskiljas att en intra-aktion 

uppstår mellan Sally och pekplattan och nätverket stärktes igen då vikten placerades på rätt ställe.  

 
5.5 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis visar resultatet att i aktiviteten mellan pekplattan, pedagogen och barnet har 

de en likvärdig betydelse för att ett samutvecklat nätverk ska bli till. Det visar även hur stabila och 

ostabila aktörerna är som ingår i den, beroende på situationen som uppkommer. Resultatet visar att 

pekplattan var en av de mest stabila aktörerna i den samutvecklade aktiviteten. Pekplattan 

kommunicerar både verbalt och visuellt och om inte rätt symbol hamnar på rätt plats händer det 

inget, när rätt symbol hamnar på rätt plats börjar det visas animationer som anger vad nätverket 

kan åstadkomma. Trots att pekplattan var stabil i sitt egna nätverk, blev pekplattan ostabil i det 

samutvecklade nätverket eftersom aktörer blir till tillsammans med andra aktörer och är beroende 

av varandra. Vidare visar resultatet att barnet var både stabilt och ostabilt i sitt egna nätverk, vilket 

påverkar samverkan i aktiviteten. Vid ett tillfällen när barnet väckte ugglorna med 

väckarklockorna, var barnet och pekplattan sammanflätade och intra-aktion och agens kunde 

uppstår. Samtidigt som situationer uppstår där upprepade handlingar, som att drar in symboler på 

skärmen inte bekräftas av pekplattans egna nätverk, bidra till att det gemensamma nätverket blev 

ostabilt. Likaså visar resultatet att i en del situationer påverkar pedagogens ostabilitet det 

samutvecklade nätverket, till exempel när pedagogen antar att något har placerats fel trots att 

pekplattans nätverk har bekräftat handlingen, eller när pedagogen inte visste hur hen och barnet 

skulle gå tillväga med symbolerna. Däremot visar resultatet i en annan situation där pedagogen och 

barnet inte var sammanflätade med pekplattan, då banorna inte kunde öppnas. Resultatet visar även 

att vid ett senare skede att sammanflätningen mellan pekplattan och pedagogen bidrar till att de 

kunde lära av varandra. Eftersom pedagogen visste att ugglorna skulle väckas för att få något att 
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hända, således bidrar pedagogens stabila nätverk till att det samutvecklade nätverket utvecklas och 

agens kunde uppstår. Slutligen kan det konstateras att deltagande aktörer pedagogen, barnet och 

pekplattan har en lika väsentlig påverkan i nätverket och nätverket det ingick i kunde enbart 

upprätthållas stabilt om alla aktörer förstod varandra. 

 

6. Diskussion 
Syftet med studien är att synliggöra relationen mellan pedagoger, barn och den digitala pekplattan 

i förskolans verksamhet och följande forskningsfrågor; vilken samverkan blir till i aktiviteter 

mellan pedagogen, barnet och pekplattan? På vilket sätt kan nätverket påverkas av pedagogens, 

barnets och pekplattans deltagande i aktiviteterna? Utifrån inledning, tidigare forskning, teoretisk 

utgångspunkt och resultat kommer nedan en diskussion. Problemområdet för denna studie har varit 

att tonvikten ligger på att använda sig av tekniken, istället för att arbeta tillsammans med tekniken 

i förskolans verksamhet, där fokus läggs på människorna sinsemellan än på materialiteter, eftersom 

materialiteter kan påverka oss människor lika mycket som vi kan påverkas av dem (Hultman, 

2011a). Pedagoger står framför en utmanade uppgift i att utforma aktiviteter tillsammans med 

pekplattan i förskolans verksamhet, därför nyttja inte pedagogerna den digitala pekplattans fulla 

potential, trots att applikationer både kan erbjuda visuella uttryck och animationer (Palmér & Van 

Bommel, 2016). 
 

6.1 Resultatdiskussion 
Teknikutveckling sker konstant i samhället, både i svenska förskolor och framförallt i barns 

hemmiljöer där användandet av tekniken visar en hög procentenhet som resulterar i 25% till 87% 

på barn vars ålder variera från 0-8 år (Nilsen, 2014; Statens medieråd, 2017). Applikationerna som 

aktörerna använde i aktiviteterna, visade sig att pedagogen eller barnet inte hade några tidigare 

erfarenheter med applikationen Tripp, Trapp, Träd, trots den höga procentenheten kring barns 

teknikanvändande och att den bygger på läroplanen för förskolan som riktar sig in på förskolebarn. 

Dock belyser Vaughan och Beers (2016) att pedagoger använder tekniken för en 

läroplansförbättring. Även Hannaway och Stayn (2016) hävdar att pedagogerna upplever tekniken 

som positiv på grund av att de kan användas i undervisningen och inkludering i verksamheten. En 

annan applikation som studiens deltagande aktörer inte hade erfarenheter av var Pettson 
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uppfinningar 1, som bygger på samarbete för att bygga ihop olika symboler. Detta benämner 

Edward och Bird (2015) som påpekar att pedagoger ska kunna förstå hur barnen lär sig använda 

pekplattan genom sitt spelande. I resultatet synliggörs det att pekplattan har en lika väsentlig 

påverkan på barnet, som barnet har på pekplattan, således är applikationernas innehåll inte 

avgörande hur nätverket utvecklas eller förändras.  

 

En studie som belyser innebörden i material är Franzéns (2015) posthumanistiska studie och hur 

barn samhandlar, vilket är synonymt med intra-aktion, i förskolans verksamhet. Hur material 

bjuder in och bidrar till att skapa lärande hos barnet, samt att pedagogerna ska uppmärksamma och 

förstår samhandlingen (ibid). Detta styrker studiens resultat (se barnet och pekplattan som stabila 

aktörer) när barnet och pekplattan intra-agerade och barnet placerade symbolerna i pekplattans 

nätverk på sin rätta plats, genom sammanflätningen mellan barnet och pekplattan kunde de lära av 

varandra  (Lena Taguchi, 2012). Å andra sidan uppstod det även agens genom intra-aktionen då 

barnet pekade på spaken och fick något att hända med pekplattan, det vill säga genom aktörernas 

handlingar iscensattes agens och blev stabila aktörer i nätverket (Lee, 2012). Intresset av digitala 

verktyg ökar hos barn beroende på ålder barnet befinner sig i, samt att tekniken ökar barns 

tillgångar till att lära sig om sin omvärld eller lära sig genom tekniken (Plowman & Mc Pakes, 

2013; Schubert, 2013). Pekplattan och barnet lärde av varandra genom intra-aktionen, vilket å 

andra sidan kan bero på barnets ålder, då barnen i studien är mellan 2,5-4 år gamla. Å andra sidan 

betonar Couse och Chen (2010) att barn snabbt lär sig att använda pekplattan för att presentera sina 

idéer. Dock visar resultatet (se pedagogen och barnet som ostabila) att när barnet drar in symbolen 

fastnade den inte. Eftersom inget uppstod mellan barnet och pekplattan försvagades nätverket, trots 

att Barad (2012) hävdar att intra-aktion uppstår redan vid första mötet mellan människor och icke-

människor när de lär känna varandra. Kjällanders (2014) studie synliggjorde hur barn i olika åldrar 

medvetet använder olika teckensystem på kreativa vis för att leka sig fram till en kunskap kring 

pekplattan. Utifrån Kjällanders (2014) studie kan diverse likheter i relation till studiens resultat, 

gällande hur barn leker sig fram med tecken på pekplattan. I likhet med mitt resultat där barnet och 

pekplattan intra-agerar och dess animationer som visas upp av pekplattans egna nätverk. Å andra 

sidan om gränserna mellan vad som är pekplatta och barn upphör, kan aktörerna lära av varandra 

och kunskap kan skapas hos barnet (Lenz Taguchi, 2012). Det vill säga att kunskap behöver inte 
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enbart skapas av människorna utan även mellan icke-mänskligt och mänskligt, om människor ger 

möjligheter för den förståelsen.    

 

Petersens (2015) studie visar att om barnen får möjlighet till att använda applikationer som bygger 

på att de själva får skapa ett innehåll, upptäcker barnen därigenom att de själva står i centrum. Detta 

är en aspekt som går att diskutera utifrån studiens resultat, då pekplattan kommunicerade både 

verbalt och visuellt och om inte rätt symbol hamnade på rätt plats hände det ingenting, när rätt 

symbol hamnar på rätt plats börjar det visas animationer som anger vad nätverket kan åstadkomma. 

Skillnaden mellan ovanstående studie och studiens resultat, är att inom posthumanismen ses alla 

likvärdiga i kontexten (Hultman, 2011a), vilket innebär att likaså som barnet ses i centrum ses även 

pekplattan och pedagogen som centrala i aktiviteten. Dock beror nätverkets stabilitet på deltagande 

aktörer och hur mänskligt och icke-mänskligt påverkar varandra. Detta visar sig i resultatet (se 

svårigheter uppstår i relationen mellan aktörerna) där en vikt ska placeras av både pedagogen och 

barnet, men pekplattan bekräftar inte handlingen, trots ett antal försök. Detta kan kopplas till 

Clements (2014) studie där endast 58% hade ett pedagogiskt innehåll. Resultatet visar att aktörerna 

inte alltid förstod varandra och nätverket påverkades, å ena sidan kan bero på att applikationen 

Pettsons uppfinningar 1 inte hade ett pedagogiskt innehåll, å andra sidan kan barnets och 

pedagogens digitala kompetens innebära att nätverket blir ostabilt. Dock förhåller sig studien till 

ett posthumanistiskt perspektiv där pekplattan, barnet och pedagogen ses som likvärdiga aktörer 

och applikationens innehåll är å andra sidan avgörande för hur ett nätverk påverkas eller förändras.  

 

Klerfeldt (2007) har i sin sociokulturella avhandling kommit fram till att det är en maktfråga om 

hur barns digitala kultur och verksamheten ska kunna mötas. Att tillgången till tekniken såsom 

pedagogen inte är en självklarhet, även om stödet från pedagogen är av betydelse. Även Nilsens 

(2014) studie utgår från ett sociokulturellt perspektiv där videoobservationer har genomförts för att 

studera sociala interaktioner mellan barn och pedagog. Pedagogens roll kring användandet av 

pekplattan i förskolan har en betydelsefull roll för hur barnens kan vägledas (ibid). Jag kan koppla 

resultatet till ovanstående, att pedagogen har en betydelsefull roll i att vägleda barnet i det 

samutvecklade nätverket. Å ena sidan visade resultat att likaså pedagogen var stabil, var barnet 

ostabil i det gemensamma nätverket. Å andra sidan visar resultatet (se vad händer mellan barnet, 

pekplattan och pedagogen) att pedagogen är en aktör i det gemensamma nätverket som vägleder 
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aktören barnet till att väcka ugglorna, det vill säga att pedagogen är sammanflätad med pekplattan 

och kan bidra till att det gemensamma nätverket utvecklades, då hen hänvisar till väckarklockorna. 

Detta styrker Plowman och Mc Pake (2013) att barn inte har lika stor erfarenhet hur teknik ska 

användas. Därför anser Klerfeldt (2007) att stödet från pedagogen är har stor betydelse, men är inte 

en självklarhet. Dock utgår ovanstående forskning Klerfeldt (2007) och Nielsens (2014) från ett 

sociokulturellt perspektiv där innebörden ligger i att människorna ömsesidigt påverkar varandra 

(Barad, 2012). Å andra sidan visar studiens resultat (se svårigheter uppstår i relationen mellan 

aktörerna) att pedagogens påverkar det samutvecklade nätverket när hen antar att något har 

placerats fel, trots att pekskärmen har bekräftat handlingen. Detta styrker Sjöden (2015) som 

betonar att pedagoger behöver längre tid på sig att lära sig hur de ska använda tekniken eller hur 

det fungerar. Även Marklund (2015) påpekar att pedagoger är i behov av att lära sig att handskas 

med tekniken, den tekniska kunskapen, samspelet mellan teknik och innehållet, samt samspelet 

mellan teknisk kunskap och pedagogisk kunskap är brister som visades hos pedagogerna. Vidare 

pekar Marklunds (2015) studie att pedagogerna är i behov av att utveckla sin digitala kompetens. 

Å ena sidan ställer jag mig kritiskt till Marklunds (2015) studie om pedagogernas bristande 

kunskaper, eftersom studiens resultat visar att pedagogen var stabil i relationen mellan pekplattan 

och barnet och skapade möjligheter för att nätverket skulle utvecklas. Å andra sidan visar 

pedagogen ofta en ostabilitet i det samutvecklade nätverket. Eftersom studien förhåller sig till ett 

posthumanistiskt perspektiv visar det att pedagogens ostabila aktörskap, vilket hände ett flertal 

gånger under aktiviteterna, bidrog till att det gemensamma nätverket försvagades. Nilsson (2015) 

poängterar att pedagoger har en bristande kunskap för att arbeta med teknik. Därför är det av vikt 

att pedagoger får möjlighet till att utveckla sina egna ideér, vilket i längden kan leda till att väcka 

barns nyfikenhet kring tekniken (ibid). Hultman (2011b) betonar att förskolorna har stora utbud av 

materilaiteter, läggs det inte lika mycket betydelse på barns handlingar och samarbeten med det 

icke-mänskliga. Trots att tekniken både gynnar det kognitiva och sociala förmågan hos barn 

(Beschorner & Hutichons, 2013).  

 

6.2 Slutsatser 
En klargörande aspekt är att tekniken finns i samhället, det vill säga att icke-mänskliga aktörer 

finns runtomkring oss människor. I studien synliggörs det att barnet och pekplattan visar sig vara 

de mest stabila deltagande aktörer och att nätverket kunde utvecklades, eftersom barnen växer upp 
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i en digital värld och beroende på sin ålder ökar intresset och användningen av tekniken, trots detta 

kan barnet även bli ostabilt i sitt egna nätverk, och påverka det samutvecklade nätverket till att det 

försvagas. Pedagogen visar sig vara den mest ostabila deltagande aktören i det samutvecklade 

nätverket, och en bidragande faktor är en avsaknad av kunskap kring pekplattans funktioner och 

hur tekniken ska angripas, samtidigt som pedagogen har en vägledande roll gentemot barnen som 

kan påverka det samutvecklade nätverket till att utvecklas. Pekplattan påverkade nätverket genom 

att om inte pedagogen eller barnet tryckte på rätt symbol eller utmaning hände det inget, men när 

de tryckte på rätt symbol eller utmaning visar den animationer och nätverket utvecklades. Trots att 

pekplattan många gånger var stabil i sitt egna nätverk, kunde pekplattan bli ostabil i det 

samutvecklade nätverket eftersom aktörer blir till tillsammans med andra aktörer och är beroende 

av varandra. Pedagogens, barnets och pekplattans deltagande har lika grundläggande faktorer för 

att påverka, förändra eller utveckla ett gemensamt nätverk, det vill säga en aktivitet i förskolans 

verksamhet. Slutligen ligger utmaningen i att aktörerna måste förstå varandra för att ett 

samutvecklat nätverket ska bli till, att de mänskliga aktörerna är öppensinnade och tro på sig själva. 

Framförallt synen och förståelsen för att den icke-mänskliga aktören har lika stor betydelse i en 

gemensam aktivtet som de mänskliga aktörerna, som även kan bidra till lärande och kunskap hos 

pedagogen och barnet.  

 

6.3 Metoddiskussion 
Det som tidigare nämnt är att det posthumanistiska perspektivet inte enbart är studiens teoretiska 

utgångspunkt utan även metoden. Aktiviteten mellan barnet, pedagogen och pekplattan analyseras 

utifrån denna teori och dess betydelsefulla begrepp. I studien användes videoobservation med 

mobiltelefon för att det ger författaren möjligheter till att spola tillbaka händelseförloppet och 

tydligt kunna granska vad som händer mellan aktörerna. Eftersom att en pilotstudie hade 

genomförts tidigare kunde diverse brister gällande ljud och bildkvalitén upptäckas. Under 

inspelningarna av aktiviteterna var det både av fördel och nackdel att befinna sig bakom de 

deltagande aktörerna. Individerna uppmärksammade inte allt för mycket att de filmades vilket kan 

påverka deras handlingar, och nackdelen var att i vissa moment kunde ljuset i rummet påverka 

bildkvalitén i mobiltelefonen, men även att pedagogen och barnet lutade sig fram mot den 

”stående” pekplattan, vilket enligt Ahrne och Svensson (2015) för med sig svårigheter att tydligt 
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granska handlingarna som utförs av de medverkande i studien. Trots en icke deltagande roll från 

forskaren ses alla aktörer delaktiga och påverkande i kontexten Lenz Taguchi, 2012).  

 

Jag var medveten om att valet av en kvalitativ metod ligger det fokus på mina egna tolkningar av 

samspelet mellan de delaktiga parterna, vilket inte går att mäta och därigenom kan det uppstå 

svårigheter att genomföra studien enligt (Bryman, 2011). Egna värderingar går inte att undvika i 

en kvalitativ undersökning, och enligt Bryman (2016) skiljer sig resultatet beroende på författarens 

ålder eller erfarenheter.   

 

En annan aspekt som går att diskutera är att videoobservationerna genomfördes av enbart en 

författare. I det momentet när barnet och pedagogen lutade sig fram mot pekplattan hade det varit 

till fördel att anteckna samtidigt. Å ena sidan hade mobiltelefonen kunnat ställas på ett stativ och 

föra anteckningar, å andra sidan upplevdes det under pilotstudien att individerna rörde sig mycket 

vilket ledde till att författaren fick följa efter deras rörelser för att kunna filma pekskärmen. Enligt 

Frejes och Thornberg (2015) är fördelen med att vara flera forskare att möjligheterna för utbyte av 

varandras tankar och tolkningar efter videoinspelningarna, istället för enbart en forskares tankar 

och tolkningar. Trovärdigheten i studien hade ytterligare kunnat öka om flera verksamheter hade 

varit inblandade, då videoobservationerna genomfördes på två förskolor med sammanlagt fyra 

avdelningar, för enligt Bryman (2016) kan inte verksamheternas helhetsperspektivet helt 

framställas då det var för få medverkande individer.   

 

 

6.4 Didaktiska implikationer 
Denna studie beskriver inte vad som är rätt eller fel i arbetet med teknik, jag vill med studien kunna 

bidra med att synliggöra den mänskliga och icke-mänskliga aktörens delaktighet och påverkan, och 

att skapa förståelse kring arbetet med de icke-mänskliga i förskolans verksamhet. På grund av ett 

nytt förslag på en reviderad läroplan har växt fram och tyngdpunkten ligger på pedagogers arbete 

med tekniken (Skolverket, 2018). Tekniken har funnits länge i samhället och även i förskolan får 

den allt större betydelse, vilket kan föra med sig svårigheter för arbetet med tekniken tillsammans 

med barnen, då betydelsen hos pedagogers utveckling kring teknologin ökar (Nilsen, 2014). Min 

förhoppning är att resultatet kan inspirera pedagoger med nya infallsvinklar om att pekplattan inte 
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är ett dött ting, utan att de icke-mänskliga påverkar oss människor lika mycket som vi kan påverka 

dem, och att denna synen kan bidra till att utforma aktiviteter tillsammans med de icke-mänskliga 

aktörer i verksamheten, det vill säga nyttja pekplattans fulla potential. Det innebär inte att all fokus 

ska läggas på tekniken och att människans samspel sinsemellan inte är lika betydelsefullt. Det är 

genom människans språk som dessa icke-mänskliga ting kan ges mening och förstås enligt (Lenz 

Taguchi, 2012). Studien har visat både hur ostabil och stabil pedagogen, barnet och pekplattan är i 

en gemensam aktivitet, men det visar även att pedagogen har en vägledande roll gentemot barn i 

aktiviteter tillsammans med pekplattan. Det finns ingen väg tillbaka, tekniken finns i förskolans 

verksamhet och det gäller att våga vara öppensinnad, samt att tro på sig själv i arbetet med det icke-

mänskliga.  

 

6.5 Vidare forskning 
Det hade varit intressant att studera vilken samverkan som uppstår eller hur nätverket kan förändras 

mellan pekplattan och barnet i förskolans verksamhet. Det hade även varit spännande att gräva 

djupare i vilken kunskap som kan bli till mellan barn och pekplatta i en intra-aktiv pedagogik.   
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Bilaga 1 

Hej, vårdnadshavare!  

Jag heter Victoria Schudy och studerar sista terminen på Förskollärarprogrammet på Halmstad 
Högskolan. Nu under våren kommer jag att skriva ett examensarbete, där jag skriver en studie om 
relationen mellan barn, pedagoger och pekplattan i förskolans verksamhet. Under aktivitetens gång 
kommer barnet och pedagogen sitta med två applikationer som finns på min egna iPad. 
Applikationen det handlar om är Tripp, Trapp, Träd och Pettsons Uppfinningar 1. Under några 
dagar kommer jag att vara närvarande på er förskola och i samråd med befintlig personal på er 
avdelning.  

Aktiviteten kommer att ta mellan 30-45 minuter och kommer att videofilmas med en mobiltelefon. 
Det är för att jag ska få underlag för mina analyser i studien. Filmen kommer enbart visas för mina 
handledare på Halmstad Högskola och raderas så fort jag har fått avslutat omdöme. 

I min studie följer jag de etiska riktlinjerna som innebär samtyckeskravet, informationskravet, 
konfidentialiteskravet samt nyttjandekravet. Samtyckeskravet innebär att ni vårdnadshavare ger ert 
skriftliga samtycke till att ert barn får antingen delta eller inte i studien. Informationskravet uppfylls 
genom den informationen som ni får i detta brevet. Konfidentialitetskravet innebär att ert barn inte 
kommer nämnas vid namn i studien eller annan information som kan leda till er förskola. 
Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som jag har samlat in endast kommer användas för min 
undersökning och raderas när studien är klar.  

När min studie är färdigställd kommer jag att mejla den till personalen på förskolan, så att ni kan 
ta del av den om det önskas. Studien publiceras på nätet i Halmstad Högskolans databas Diva.  

 

Med vänliga hälsningar Victoria  
Tack i förhand! 
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För mer information kring undersökningen kan du/ni kontakta mig eller handledarna 

 

Namn, och E-postadress som genomför studien.  

Victoria Schudy, Telefonnummer: xxx, E-post: xxx 

 

Namn, och E-postadresser på handledarna. 

Kalle Jonasson, Telefonnummer: xxx,  E-post: xxx 

Carina Stenberg, Telefonnummer: xxx, E-post: xxx 

 

 

 

 

 

Barnets namn: 

 

 
 
Vårdnadshavares underskrift som ger sitt godkännande för att barnet får delta i studien: 
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Bilaga 2  

Hej kära personal på xxx Förskola 

Jag heter Victoria Schudy och studera sista terminen på Förskollärarprogrammet på Halmstad 
Högskolan. Jag skriver nu under våren ett examensarbete, där jag utifrån ett posthumanistiskt 
perspektiv och videoobservationer av en gemensam aktivitet vill synliggöra relationen mellan barn, 
pedagoger och pekplattan i förskolans verksamhet.   

Under aktivitetens gång kommer barnet och pedagogen sitta med en applikation som finns 
tillgänglig på min egna iPad. Applikationen det handlar om är Tripp, Trapp, Träd och Pettsons 
Uppfinningar 1. Jag skulle gärna vilja göra en studie på er förskola i samråd med er. Studien 
kommer att genomföras under några dagar och det kommer ta ungefär 30 minuter på gång. Där jag 
kommer att videofilma en av er pedagoger ihop med ett barn och iPaden, där tanken är att ni först 
ska sitta med en ovanstående applikation i 15 minuter, sedan den andra applikationen i 15 minuter. 
Medverkan i studien är frivillig och kan avbrytas när man vill.  

Aktiviteten kommer att videofilmas med en mobiltelefon. Detta för att jag ska få så bred underlag 
som möjligt för mina analyser i min studie. Filmen kommer enbart visas för mina handledare på 
Halmstad Högskola och raderas så fort jag har fått mitt omdöme av studien. 
 
I min studie följer jag vetenskapsrådets forskningsetiska principer vilket innebär samtyckeskravet, 
informationskravet, konfidentialiteskravet samt nyttjandekravet. Samtyckeskravet innebär att 
vårdnadshavare ger sitt skriftliga samtycke till att sitt barn får antingen delta eller inte i studien. 
Informationskravet uppfylls genom att den information som ni får i detta brev. 
Konfidentialitetskravet innebär att barn och pedagoger inte kommer nämnas vid namn i studien 
eller annan information som kan leda till förskolan. Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som 
jag har samlat in endast kommer användas för min undersökning och raderas när studien är klar.  

När min studie är färdigställd kommer jag att mejla den till er på förskolan, så att ni kan ta del av 
den om det önskas. Studien publiceras på nätet i Halmstad Högskolans databas Diva.  

Med vänliga hälsningar Victoria 
Tack i förhand! 
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För mer information kring undersökningen kan du/ni kontakta mig eller handledarna 

 

Namn och E-postadress    

Victoria Schudy, Telefonnummer: xxx, E-post: xxx 

 

Namn, och E-postadresser på handledarna. 

Kalle Jonasson, Telefonnummer: xxx, E-post: xxx 

Carina Stenberg, Telefonnummer: xxx, E-post: xxx 

 

 

 

 

 

Pedagogens namn och godkännande för att medverka i undersökningen: 

  

 

Pedagogens underskrift: 
 
 
 
 

 

 



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

Victoria Schudy


