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Abstract: 

Vi har valt att göra en diskursanalytisk studie med fokus på pedagogers resonemang kring pekplattan som ett 

pedagogiskt verktyg. Syftet med denna studie är att undersöka hur pedagoger resonerar kring sin tekniska 

kompetens samt sitt användande av pekplattan i den pedagogiska verksamheten. Våra forskningsfrågor är: Vilka 

tolkningsrepertoarer kommer till uttryck i samtal mellan pedagogerna om pekplattan som ett pedagogiskt verktyg? 

Hur uttrycker sig pedagogerna kring vad som påverkar användningen av pekplattan i förskolan? 

Studien genomfördes genom fokusgruppsintervjuer med nio stycken pedagoger med två till tre pedagoger i varje 

fokusgrupp. Då vi vill undersöka pedagogernas resonemang kring pekplattan har vi valt att använda oss av 

socialkonstruktionismen som teoretisk utgångspunkt. För att kunna analysera vårt material har vi tagit hjälp av tre 

olika analysverktyg vilka är tolkningsrepertoar, retorik och effekt. Genom vår analys kommer vi fram till fyra 

tolkningsrepertoarer Barns delaktighet kring pekplattan, Pedagoger och barns kompetens, Pedagogers 

kunskapsbrist som tidsrelaterad och Pedagogers användning som intressestyrd. Vår övergripande slutsats med 

denna studie gentemot tidigare forskning kan det tyda på att majoriteten av pedagogerna i denna studie är 

omedvetna kring deras egna kompetens och kapacitet. 

  

Nyckelord: Pekplatta, socialkonstruktionismen, barns delaktighet, kompetens, intresse, 

kunskapsbrist.   

  

Förord: 

Vi vill tacka varandra för den stora respekt vi visat under detta arbete, med alla skratt och alla 

tårar som vi delat slutar vi som goda vänner. Vi vill även tacka våra familjer för det tålamod 

de visat under denna utbildning. Ett stort tack till våra lärare som guidat oss igenom detta 

arbete trots många frågor och funderingar. 

Clara Johansson & Susanne Brosved 
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Inledning 

Vi befinner oss i en tid där digitala verktyg tar en allt större plats i samhället och där dessa 

digitala verktyg har fått en alltmer betydande roll i barnens liv. Statens Medieråd, som årligen 

genomför en redovisning av barns medievanor, presenterade år 2017 att 75 % av barnen 

mellan ett och fyra år har tillgång till minst en pekplatta (Medierådet, 2017). Även förskolan 

speglar denna digitala utveckling genom att allt fler pekplattor tar plats i verksamheten. Enligt 

en studie som är genomförd av Sveriges riksdags utbildningsutskott (2016) finns det ungefär 

fyra gånger fler pekplattor i förskolan år 2015 jämfört med år 2012. Skolverkets rapport IT- 

användning och IT- kompetens i skolan (2016) visar att 92 % av de pedagoger som svarade på 

rapporten anser att pekplattan är ett bra pedagogiskt verktyg. Detta styrks av tidigare 

forskning som vi tagit del av som visar att det är till stor fördel att arbeta med digitala verktyg 

i förskolan, då pekplattan bland annat ger barnen möjligheter till att utforska nya sätt att 

arbeta på samt att pekplattan även möjliggör nya sätt att bemöta läroplanen (Bergman & Fors, 

2015; Flewitt, Messer & Kucirkova, 2014; Beschorner & Hutchison, 2013). Samtidigt visar 

samma rapport från Skolverket (2016) att 67 % av de pedagoger som svarat i rapporten önskar 

en ökad kompetens för att kunna använda pekplattan som ett pedagogiskt verktyg tillsammans 

med barnen. Den tidigare forskning som vi tagit del av visar att pedagoger efterlyser en mer 

omfattande utbildning inom IKT där framförallt barnens användande av digitala medel bör 

komma fram (Vaughan & Beers, 2016). Tidigare forskning visar även att pedagogernas 

kompetens och professionalitet är helt avgörande när digitala verktyg ska användas i 

förskolan då det är förskollärarnas uppgift att iscensätta och skapa motivation för barns 

lärande med pekplattan samt att pedagogens kunnande och engagemang är av vikt för att 

bibehålla barnens engagemang (Jernes, Alvestad & Sinneruds, 2010; Kjällander, 2016; Couse 

& Cheng, 2010). 

Problematiken som ligger till grund för föreliggande studie är att det råder en konsensus bland 

pedagoger om att pekplattan har ett pedagogiskt värde samtidigt som en klar majoritet önskar 

mer kompetens för att använda den som ett pedagogiskt verktyg. Detta bildar den lucka som 

kommer undersökas närmare i föreliggande studie. 

  

För att kunna närma oss en förståelse av denna lucka vill vi problematisera förhållandet 

mellan teknikens pedagogiska potential och pedagogernas tekniska kompetens, dvs hur och 

varför anser pedagogerna att digitala verktyg är bra om de själva inte är bra på att använda 
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dem. Med hjälp av en socialkonstruktionistisk utgångspunkt som har fokus på språket, vill vi 

synliggöra pedagogernas resonemang genom att använda oss av intervjuer med flera deltagare 

där pekplattan kommer att diskuteras. Hur pedagogerna använder sitt språk kan ge en inblick i 

hur de resonerar kring pekplattan, samt vad deras resonemang kan få för effekt i de hypoteser 

vi ställer. Att analysera språket ger också möjlighet att se på pedagogernas språkliga mönster i 

mindre sammanhang, som inom diskurspsykologin kallas för tolkningsrepertoarer som bildas 

i samband med intervjuer kring pekplattan (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). 

Syfte: 

Syftet med denna studie är att undersöka hur pedagoger resonerar kring sin tekniska 

kompetens samt sitt användande av pekplattan i den pedagogiska verksamheten. 

Frågeställningar: 

• Vilka tolkningsrepertoarer kommer till uttryck i samtal mellan pedagogerna om 

pekplattan som ett pedagogiskt verktyg? 

• Hur uttrycker sig pedagogerna kring vad som påverkar användningen av pekplattan i 

förskolan? 

 

Definition av begrepp 

Vi har valt att använda oss av begreppet Pekplatta som samlingsnamn för det som andra 

studier kallar för iPad, surfplatta, tablet, touch screen och liknande namn, detta för att 

underlätta för läsaren. Nilsen (2014) definierar i sin licentiatuppsats pekplattan som en bärbar 

tryckkänslig dator, den kopplas upp via trådlöst nätverk vid behov för att utföra olika 

funktioner. Genomgående i studien kommer vi använda oss av pedagog som ett 

samlingsnamn för både utbildade och outbildade personer som arbetar med barn i förskolans 

verksamhet. 
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Forskningsläge 

Nedan presenteras en översikt av den tidigare forskning som vi tagit del av som anses relevant 

för denna studie. Tidigare forskning har valts fram där olika aspekter av pekplattan som ett 

pedagogiskt verktyg lyfts fram, både utifrån barn och pedagoger. Den tidigare forskningen är 

uppdelat i två teman, Pekplattan som ett pedagogiskt verktyg och Pedagogens roll i arbetet 

med pekplattan. Varje tema avslutas med att den berörda tidigare forskningen knyts samman 

med föreliggande studie, detta för att tydliggöra vilken relevans den tidigare forskning har för 

föreliggande studie. 

Pekplattan som ett pedagogiskt verktyg 

En del av den problematik som grundar föreliggande studie ligger i pedagogers uttalande 

kring att pekplattan är ett bra pedagogiskt verktyg. För att kunna fördjupa oss i detta uttalande 

samt för att höja studiens trovärdighet har vi tagit del av tidigare forskning som belyser 

pekplattan som ett pedagogiskt verktyg. 

Beschorner och Hutchison (2013) har gjort en studie där pekplattan introduceras i förskolan 

med syfte att undersöka om det hjälper barn med deras literacy, läs och skrivkunnighet. 

Studiens resultat visade att pekplattan fungerar som ett introduktionsverktyg i verksamheten 

för både barn och pedagoger för att underlätta den process barn går igenom när de lär sig 

literacy. Enligt forskarna resulterade arbetet med pekplattan dels i ett nytt och unikt sätt att 

arbeta på men även att barnen utvecklar andra aspekter såsom att de kunde jobba tillsammans 

och därmed hitta gemensamma lösningar på olika problem. En annan forskningsstudie som 

behandlar pekplattans flertaliga möjligheter är Flewitt, Messer och Kucirkovas (2014) som 

har gjort en studie i England där syftet var att diskutera och undersöka det nya sättet att möta 

literacy med hjälp av pekplattan. Resultatet visar att pekplattan dels stimulerar barns 

motivation och koncentration men att pekplattan även erbjuder möjligheter för andra aspekter 

såsom kommunikation, samverkan mellan barnen och ett självständigt lärande. Ovanstående 

forskningar visar att trots studiens specifika syfte att introducera pekplattan för att underlätta 

barns literacy, har även andra aspekter kring lärandet med hjälp av pekplattan synliggjorts 

vilket visar att arbetet med pekplattan är omfattande. 

Ytterligare en forskningsstudie som visar att pekplattan kan erbjuda nya sätt för lärandet är 

Kjällander (2016) som har bedrivit ett forskningsprojekt där syftet var att undersöka och 

utvärdera förskolans digitala lärmiljöer. Resultatet visar att förskollärarna får ytterligare en 

arena att interagera med barnen och locka fram deras engagemang för bland annat språket. 
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Studien visar att det finns stora möjligheter med pekplattan när det gäller att motivera barns 

språkutveckling i synnerhet barn med flerspråkighet. 

Wallden (2014) har med hjälp av videoobservationer genomfört en studie för att undersöka 

hur barn och pedagoger använder sig av pekplattan i vardagliga aktiviteter, studien antar ett 

etnometodologiskt och microsociologiskt perspektiv, vilket innebär sättet barnen handlar i 

specifika sociala sammanhang. Forskarens resultat visar att det blir begränsningar i 

användandet när bara ETT barn kan fysiskt agera med pekplattan (ibid). Däremot ställer vi oss 

kritiska mot att forskaren enbart gjort videoobservationer som då endast kan visa vad som 

händer och hur barnet handlar, inte hur barnen tänker. Genom att göra enbart 

videoobservationer kan resultatet därmed bli begränsat. 

Vi har tagit del av två andra studier med motsatt resultat. En av dessa studier är Bergman och 

Fors (2015) som skriver om en studie som gjorts i Vaxholm och Upplandbros kommuner i 

Sverige. Projektet startade år 2013 och syftet var att beskriva och förstå hur arbete med 

pekplatta kan förändra förutsättningar för lärandet i förskolan. Studiens metodval har varit 

varierande då de använt sig av inspelat material, intervjuer och enkäter. Studiens resultat visar 

att barnens kollaborativa lärande ökade då barnen fick hjälpa varandra och lösa problem 

tillsammans när de använde pekplattan. Den andra av dessa två studierna, som indikerar på 

samma resultat är Nilsens (2014) studie som syftade till att se hur lärandet möjliggörs i arbetet 

med pekplattan. Resultatet visade att barnen skapar en gemenskap när de använder pekplattan 

då de får träna på turordning, lösa problem och utforska tillsammans. Dock visade studiens 

resultat att de yngre barnen runt ett års ålder hade svårt att använda sig av pekplattan då de 

hade svårt att lokalisera sig i pekplattan, vilket forskaren menar beror på att de yngre barnen 

inte har så stor vana vid pekplattan. Att barn interagerar med varandra i arbetet med 

pekplattan var något som även Kjällanders (2011) avhandling behandlade. Avhandlingens 

resultat visar däremot att yngre barnen i studien var mycket lyhörda och intresserade av 

varandras arbete – de inspirerade, uppmärksammade och hjälpte varandra och de uppfattade 

lärandet i den digitala lärmiljön som ett kollektivt ansvar. Syftet med avhandlingen var att 

beskriva och analysera hur eleverna interagerar, skapar mening och lär sig när de använder 

digitala läromedel. Metodvalet i denna studie var videoobservationer. Ett av Kjällanders 

tydligaste resultat visade att de yngre barnen engagerar sig i det digitala arbetet med olika 

teckensystem vilket gör att även en elev som sitter bredvid och tittar på interagerar i arbetet 

med tal, gester och ljud. 

För vår studie ger den tidigare forskning som vi tagit del av, inblick i vad pekplattan kan 

erbjuda i förskolans verksamhet och visar att pekplattan är ett bra verktyg med en viss 
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komplexitet. Den valda tidigare forskningen är framtagen för att kunna skriva fram en 

diskussion där pedagogernas resonemang ställs i relation mot denna forskning.   

Pedagogens roll i arbetet med pekplattan 

Den andra delen av den problematik som grundar föreliggande studie ligger i pedagogernas 

andra uttalande, att de saknar kompetens kring arbetet med pekplattan som ett pedagogiskt 

verktyg. För att kunna fördjupa oss i detta uttalande samt för att höja studiens trovärdighet har 

vi tagit del av tidigare forskning som belyser den roll som pedagogernas kompetens har i det 

pedagogiska arbetet med pekplattan. 

I den forskning som vi har tagit del av var det genomgående att pedagogernas kunskap och 

engagemang spelar en viktig roll i arbetet med pekplattan. Vaughan och Beers (2016) har 

gjort en studie i USA med hjälp av en kvalitativ undersökning bestående av intervjuer med två 

fokusgrupper där syftet var att undersöka införandet av pekplattor i förskolan genom ett 

förberedande lärarutbildning initiativ. Resultatet visar att samtliga lärare efterlyste en mer 

omfattande utbildning inom digitala verktyg. En forskare som kom fram till ett liknande 

resultat var Forsling (2017) som har gjort en avhandling med syftet att fördjupa kunskapen 

om hur pedagoger designar och iscensätter lärmiljöer. En av avhandlingens tydligaste resultat 

var att lärares utveckling, engagemang och motivation för att använda digitala verktyg kan 

leda vidare till att skapa motivation hos elever. I studien framkom det även att i miljöer där 

pedagogerna inte har en digital vana eller är motiverade att använda digitala verktyg, 

uppmuntras inte heller barnen. De ovanstående studierna tar upp önskan om en bredare 

kompetens i området kring pekplattan som vi i inledningsvis av denna studie hänvisar till.   

Cviko (2013) skriver fram i sin avhandling där syftet var att undersöka hur olika lärarroller 

påverkar införandet av digitalisering. Studiens resultat visar att när läraren är engagerad, 

intresserad och integrerar pekplattan på ett effektivt sätt bidrar det till en digital rik miljö som 

väcker barns intresse för denna teknik. Kjällander (2016) har gjort en studie där syftet är att 

undersöka och utvärdera förskolans digitala lärmiljöer. Studiens resultat visar att det är 

förskollärarens uppgift att iscensätta och skapa motivation för barns lärande med de digitala 

pekplattorna. Förskollärarna i studien menar att de får en ytterligare arena att interagera med 

barnen och locka fram deras engagemang för exempelvis språk. Att engagemang är av 

betydelse skriver även Couse och Chen (2010) som har gjort en studie där syftet var att 

undersöka pekplattans användning i förskolan och barnens anpassningsförmåga av digital 

teknik och dess effekt att få dem att rita. Forskarna skriver fram att deras resultat visar en 
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skillnad mellan de som fick pedagogers hjälp i arbetet och de som var själva. De som var 

själva fick sämre resultat och var mindre motiverade medan de som hade en aktiv lärare 

presterade bäst. Vidare visar deras resultat, att å ena sidan är plattan i sig ett starkt 

tilldragande material, men å andra sidan visar resultatet att lärarens kunskap och engagemang 

är av stor vikt för att bibehålla engagemanget hos barnen. Å andra sidan lyfter Petersen (2015) 

fram i sin studie att barns agency nämligen självständighet ökar när de använder pekplattan i 

aktiviteter i den pedagogiska verksamheten. Syftet med studien var att 

undersöka  applikationer, agency och barns interaktioner med en pekplatta. Resultat visade att 

när barnen själva fick utforska pekplattan ökade barnens självständighet och gjorde så att 

barnen kände sig oberoende av pedagogerna. 

Jernes, Alvestad och Sinnerud (2010) har gjort en studie med syfte att inspirera till kritisk 

reflektion över användningen av digitala verktyg med bland annat pekplattan i förskolan. 

Studiens resultat visar att kompetens och professionalitet är avgörande när digitala verktyg 

ska användas i förskolan. Kunskap om olika metoder, men också olika roller för 

förskolläraren i det digitala sammanhanget, både som handledare, instruktörer och 

medarbetare, blir därmed centrala. Att reflektera över erfarenhet och medvetenhet i de flesta 

situationer är avgörande för att kunna anpassa sitt eget beteende i mötet med barnen. Vidare 

visar resultatet att en viktig förutsättning för det pedagogiska arbetet med digitala verktyg är, 

att förskolläraren har utvecklat ett kritiskt förhållningssätt så att hen genom sin observation 

kan avläsa vilka svagheter som finns i verksamheten kring det pedagogiska arbetet med 

pekplattan. Studien påvisar en utmaning för förskoleverksamheten är att reflektera över hur 

verksamheten ska förhålla sig till de digitala verktygen på ett professionellt och kreativt sätt 

så att exempelvis pekplattan inte blir till ett oanvänt verktyg. 

Något som visat sig problematiskt är det faktum att det inte finns några särskilda direktiv 

kring hur förskolan ska arbeta med digitala verktyg vilket Ramirez, Clemente, Recama, 

Dominguez & Rodriguez (2016) tar upp i sin studie. Syftet med studien var att fastställa 

huruvida det finns en relation mellan pedagogernas planering och pedagogernas 

genomförande, detta med hjälp av digitala verktyg. Resultatet visar att i dag behöver 

pedagogerna själva tolka och därefter konstruera digitalt material som används i deras 

verksamhet enligt forskarna, vilket sätter förskollärarnas pedagogiska kunskaper i förhållande 

till deras kunskap inom digitaliseringen. Enligt forskarna leder detta till en icke likvärdig 

förskola för alla. 
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Med hjälp av den tidigare forskning ser vi en önskan om kompetens och vad denna kompetens 

har för betydelse vilket för vår studie blir relevant då det styrker den sidan av problematiken 

som önskar en bredare kompetens och vad den så fall får för betydelse.   

Tillsammans med våra analyser kan vi med hjälp av denna översikt av tidigare forskning 

skapa en diskussion kring vad tidigare forskning säger om pedagogens roll i relation med 

pedagogernas resonemang i de intervjuer som gjorts. 

Sammanfattning av forskningsläget 

Stora delar av forskningen hävdar att det är positivt att involvera pekplattan i förskolans 

lärmiljöer bland annat genom arbetet med literacy på nya sätt, samt att genom arbetet med 

pekplattan får barnen möjlighet till att träna på samarbete (Beschorner och Hutchison, 2013; 

Flewitt, Messer & Kucirkova, 2014; Bergman & Fors, 2015; Petersen, 2015). Vi finner dock 

att det råder delade meningar om vilken roll pekplattan i sig har och vilken roll pedagogerna 

har för det pedagogiska arbetet med pekplattan. Med det menar vi att det finns forskning som 

visar att pekplattan i sig är motivationshöjande (Couse & Chen, 2010). Men samtidigt finns 

det forskning som menar på att det krävs en pedagog med förkunskaper kring digitalt verktyg 

för att det ska vara motivationshöjande och lärorikt för barnen (Kjällander, 2016). Även 

Jernes, Alvestad och Sinnerud (2010)  lyfter vikten av pedagogers kunskap, deras resultat 

visar att kompetens och professionalitet är helt avgörande för arbetet med digitala verktyg. 

Trots att forskningen hävdar att det krävs pedagoger till hands för att det ska vara lärande 

visar även forskningsläget att barns agency, självständighet, ökar när barnen självständigt får 

arbeta med pekplattan (Petersen, 2015). Vi kan efter undersökt forskningsläget konstatera att 

det finns positiva effekter med att integrera pekplattan som ett pedagogiskt verktyg i 

verksamheten och att pedagogens roll och kunskap har en viktig del i det pedagogiska arbetet 

med pekplattan. Samtidigt visar dock Ramırez, Clemente, Recama, Domınguez och 

Rodrıguez (2016) i sin studie att det finns en problematik då förskollärarna måste själva 

konstruera och tolka det digitala materialet, förskollärarnas kunskap sätts då i förhållande till 

deras digitala kompetens. Med hjälp av den tidigare forskningen kan vi dock hävda att det 

finns outforskat område kring hur pedagogerna resonerar kring enbart pekplattan som ett 

pedagogiskt verktyg. Med detta som bakgrund vill vi i föreliggande studie intervjua 

pedagoger för att synliggöra deras resonemang kring användandet av pekplattan då det ligger i 

problematiken som grundar detta arbete. Pedagogernas resonemang blir av vikt för vår studie 

då det speglar deras syn på digitaliseringen i förskolans verksamhet. För att få syn på dessa 
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resonemang har en socialkonstruktionistisk utgångspunkt valts fram då denna teori har som 

grund att analysera språket. 

Tidigare forskning kring pekplattan där forskarna har utgått från en socialkonstruktionistisk 

utgångspunkt är begränsad således även studier där pedagogers resonemang kring pekplattan 

har fått komma fram vilket gör att föreliggande studie blir aktuell. 
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Teoretiska utgångspunkter 

Nedan kommer vår teoretiska utgångspunkt och begrepp förklaras och hur det kommer 

användas i relation till vår studie.  

Socialkonstruktionism 

Studiens teoretiska utgångspunkt är socialkonstruktionistisk, Burr (1995) skriver att inom 

denna teori ses verkligheten som en social konstruktion där språk och text tittas på. Denna 

kunskapsteori grundar sig i att kunskap påverkas av sociala processer som människor skapar 

och befinner sig i (ibid). Genom sociala interaktioner skapar människor olika versioner av 

kunskap. Med detta menar Burr att det inte finns någon absolut sanning utan människor 

skapar i sina sociala processer olika versioner av sanningen och i dessa versioner skapas 

kunskap. Valet att utgå från en socialkonstruktionistisk utgångspunkt i denna studie ligger till 

grund för att inom denna teori ses språkets som det handlingsbärande, vilket innebär att 

språket är i fokus och på så sätt blir pedagogernas resonemang betydande. (Boreus & 

Bergström, 2005a). Bryman (2011) skriver att inom socialkonstruktionismen använder sociala 

aktörer språket ständigt och dess mening kontinuerligt. Detta motiverar vårt val 

socialkonstruktionistisk utgångspunkt då vi vill synliggöra pedagogers resonemang i samtal 

med hjälp av språket. Ericsson och Lindgren (2010) hävdar att de sociala praktikerna, 

diskurserna, är unika beroende på vilka aktörer som bidrar med och till skapandet av 

praktikerna. Därav valet att intervjua flera pedagoger för att få så brett material som möjligt, 

samt en bred diskussion där olika aktörer bidrar. Då språket anses vara handlingsbärande i 

denna teori och är i ständig förändring kan vi enbart nå pedagogernas resonemang kring 

pekplattan. Den ständiga förändring menar Winther Jørgensen och Phillips (2000) är något 

som tar sin form i och genom vilka aktörer som skapar diskurserna, därav är vår inställning 

till fakta kritisk då diskurserna är beroende av vilka aktörerna är och vad de hävdar i det 

sociala språket. Detta skapar en tydligare förståelse till föreliggande studien syfte. 

Språket som handlingsbärande 

Som tidigare nämnt anses språket som handlingsbärande i socialkonstruktionismen. Därav vill 

vi förklara närmare vad det innebär och vilken relevans det får för föreliggande studie. 

Boréus och Bergström (2005a) menar att för att kunna studera våra handlingar eller 

resonemang och vårt sätt att tänka måste språket studeras. Det är i en social praktik som 

människor ofta använder språket som huvudbärare enligt Boréus och Bergström (2005a). 
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Sociala praktiker för oss i denna studie kommer vara när människor interagerar med varandra 

genom att använda sig av språket. Borèus och Bergström menar att användandet av språket 

kan vara handlingsmönster och olika vanor. Vi kan därför dra en parallell mellan begreppet 

diskurs och språket då de båda sammanvävs i en social praktik. Vi vill dock poängtera precis 

som Boréus och Bergström (2005a), att språket inte återger verkligheten utan bidrar snarare 

till att forma den. I föreliggande studie blir språket den väg till den verklighet pedagogerna 

konstruerar genom språket. 

Diskursanalys 

Winther Jørgensen och Phillips (2000) förklarar diskursanalys som ett samlingsbegrepp för 

det diskursanalytiska fältet. För att kunna analysera vad som sker inom diskursen så används 

diskursanalys som ett verktyg. Diskursanalys kan till exempel vara viljan att undersöka hur 

olika föreställningar inom en diskurs skapas och vad som sägs inom dessa ramar (Borèus & 

Bergström, 2005b). Därav kommer vi i föreliggande studie att studera de olika diskurserna 

pedagogerna skapar och med hjälp av diskursanalys analysera dem. 

Diskursanalysen är uppdelad i tre olika angreppssätt, diskursteori, kritisk diskursanalys och 

diskurspsykologi. Dessa vilar på samma socialkonstruktionistiska grund där det inte är möjligt 

att göra en diskursanalys utan en socialkonstruktionistisk utgångspunkt, vilket innebär att 

teori och metod är oskiljaktiga. Alla tre angreppssätten utgår från att människans sätt att tala 

inte avspeglar sanningen om världen, utan är en viktig del i hur människan förändrar och 

skapar i verkligheten med språket (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Vi har valt i denna 

studie att utgå ifrån diskurspsykologin som beskrivs i rubriken under. 

Forskarens roll i en diskursanalys är inte att ha som avsikt att komma “bakom” diskursen i 

analysen. Hen är inte intresserad av vad människan verkligen menar eller hur verkligheten 

egentligen är. Meningen är att det aldrig går att nå verkligheten utanför diskursen utan det är 

själva diskursen i sig som är föremål för analysen. För vår studie blir det relevant då vårt syfte 

med denna studie är att undersöka hur pedagoger resonerar kring sin tekniska kompetens samt  

sitt användande av pekplattan i den pedagogiska verksamheten. Det gör oss dock begränsade 

genom att enbart synliggöra det resonemang som pedagogerna för och inte innehållet i deras 

ord, faktan. Burr (1995) menar att det inte handlar om att sortera ut vad som är rätt eller vad 

som är fel utan att analysera det som verkligen har sagts för kunna undersöka de mönster som 

uppstår. För att tydliggöra att det inte är de stora diskurserna vi vill analysera utan de små, har 
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vi istället valt att benämna det som tolkningsrepertoar vilket kommer att förklaras närmare 

under rubriken Metod och Design. 

Diskurspsykologi 

Winther Jørgensen & Phillips (2000) menar att diskurspsykologi skiljer sig från de två andra 

diskursanalys-sätten genom att den undersöker de sociala interaktioner som skapas mellan 

människor i vardagen i mindre situerade diskurser. Dessa mindre situerade diskurser kommer 

i föreliggande studie vara de små grupperna med de pedagoger som vi har valt att intervjua. 

Valet att använda diskurspsykologi som ett angreppssätt grundar sig i att vi vill kunna 

analysera pedagogernas diskurser i samtalet om pekplattan och på så sätt kan pedagogernas 

resonemang i de mindre diskurserna nås. Vidare skriver författarna att inom diskurspsykologi 

innebär språket något som inte bara förmedlar en färdig verklighet utan snarare att den 

subjektiva verkligheten konstrueras med hjälp av språket (ibid). Vilket för vår studie innebär 

att pedagogernas resonemang inte speglar den verklighet de lever i, utan det är genom deras 

sätt att resonera som gör deras verklighet verklig vilket tydliggör vårt syfte att ta reda på hur 

pedagogerna resonerar. Holmberg (2010) beskriver detta som att det inte finns en version av 

världen. Då diskurser tas från sociala interaktioner med olika aktörer finns de därför flera 

versioner av världen. Därav vårt val att använda oss av fokusgruppsintervjuer som 

datainsamlingsmetod för att på så sätt få syn på flera olika resonemang från olika aktörer. 

Inom diskurspsykologin finns en rad olika analysverktyg, i föreliggande studie har tre av 

dessa valts fram som anses mest relevanta för föreliggande studien. Dessa tre verktyg är 

retorik, tolkningsrepertoar och effekt. Nedan följer en kort förklaring kring dessa medan en 

djupare förklaring finns under avsnittet Analysverktyg. 

- Retorik förklarar de språk som respondenterna använder för att ge uttryck för sina 

resonemang i samtalen (Winther Jörgensen & Phillips, 2000). 

- Tolkningsrepertoar förklarar vad som händer i små diskurser, ett språkligt mönster som går 

att synliggöra i en djupgående analys (Hertz & Johansson, 2013). 

- Effekt används genom att hypoteser skapas om vilken konsekvens ett resonemang kan 

få  (Holmberg, 2010). 
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Metod 

I delen som följer kommer vi redogöra vilka metodval som ligger till grund för vår studie. I 

förhållande till vårt syfte, som angår pedagogers resonemang kring sin tekniska kompetens 

samt sitt användande av pekplattan i den pedagogiska verksamheten, har vi använt oss av en 

kvalitativ analysmetod i form av fokusgruppsintervjuer. Valet att använda fokusgrupper är i 

föreliggande studie relevant för att undersöka hur pedagogerna i förskolans verksamhet 

resonerar kring kunskap och pekplattan som ett pedagogiskt verktyg i intervjuer där flera 

pedagoger deltagit samtidigt. Att välja intervjuer som metodval passade även in på vår valda 

teori, socialkonstruktionism i vilken fokus ligger på språkliga handlingar (Boreus & 

Bergström, 2005a). 

Vidare redogör vi för vårt tillvägagångssätt, vilka urval vi gjort samt vilka analysverktyg vi 

har valt att använda för att kunna få svar på vår forskningsfråga. Även studiens trovärdighet 

och de etiska ställningstaganden vi har tagit hänsyn till kommer att presenteras i följande del. 

Urval 

Vi valde att använda oss av en kombination av bekvämlighetsurval och målinriktat urval. 

Bekvämlighetsurval innebär att respondenterna och platserna är kända sedan tidigare och ett 

målinriktat urval innebär att respondenterna väljs medvetet ut då de behöver vara relevanta 

för studiens syfte (Bryman, 2011). Valet att använda bekvämlighetsurval i denna studie var 

för att viljan av att delta skulle vara större hos dem som redan kände oss. Målinriktat urval 

innebär att respondenter valts fram på ett medvetet sätt då respondenterna behöver vara 

relevanta för studien (Bryman, 2011). Valet att använda ett målinriktat urval i denna studie är 

för att det krävdes att respondenterna har tillgång till en eller flera pekplattor i verksamheten 

för att syftet med studien är resonemang kring pekplattor. 

Vi tog kontakt med pedagoger på förskolor utan att lägga någon större vikt vid utbildning då 

vi ansåg att det är deras resonemang som var viktigast för oss och inte deras bakgrund. Då 

både utbildade och outbildade pedagoger befinner sig på förskolan. Valet att inte kategorisera 

våra respondenter i “utbildade och icke utbildade” - pedagoger ligger även i relation med vår 

valda teori som förklarar att dessa kategoriseringar inte till hands speglar vår identitet och vår 

verklighet (Boréus & Bergström, 2005a). Kritik kan dock riktas mot att ha både utbildad och 

outbildad pedagoger då de fått olika utbildningar vilket kan påverka deras resonemang kring 

digitaliseringen i förskolan. 
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Tillvägagångssätt 

Vi började med att kontakta olika förskolor i flera olika kommuner som vi visste hade en eller 

flera pekplattor i sin verksamhet. Då vi valt att använda oss av fokusgrupper i våra intervjuer 

ville vi ha minst två respondenter i varje intervju. Detta visade sig dock problematiskt då ett 

flertal förskolor ansåg det svårt att avsätta tid till att flera pedagoger skulle kunna vara ifrån 

barngruppen samtidigt. I slutändan blev det fyra förskolor som kunde medverka med 

sammanlagt nio respondenter uppdelat på fyra intervjutillfällen. I varje fokusgrupp var det två 

till tre stycken respondenter. För att få reda på om våra intervjufrågor (se bilaga 2) var 

godtagbara valde vi att göra en pilotstudie och därefter omarbeta frågorna ytterligare. Vi 

skickade ut informationsbrev via mail (se bilaga 1) där de kunde ge sitt medgivande. Vi valde 

att inte skicka ut intervjufrågorna i förväg då syftet med intervju inte var att ta reda vad de 

svarade utan snarare hur de svarade, deras resonemang. Vi gjorde två intervjuer var, vilket 

grundar sig i att enligt Bryman (2011) ska fokusgruppsintervjuer genomföras så att 

intervjuaren är passiv. För att lättare kunna inta en passiv roll valde vi att göra intervjuerna 

enskild. Det första intervjutillfället varade ca 30 minuter, det andra intervjutillfället varade ca 

25 minuter, det tredje varade ca 45 minuter och det fjärde och sista varade ca 35 minuter. Vid 

alla tillfällena valde vi att ge en snabb förklaring av vikten av deras medverkande samt lite 

kring syftet med vår studie. Trots att respondenterna under intervjuerna varit inne och 

benämnt svaret på en annan fråga valde vi att ställa den frågan i alla fall för att säkerställa att 

alla resonemang synliggjordes. Vi försökte vara tydliga med att det skulle bli en diskussion 

och förklarade att det inte fanns några rätt eller fel i frågorna, detta för att tydliggöra att deras 

resonemang var viktigast. Avslutningsvis delgav vi respondenterna att vi kommer att höra av 

oss om var de kan ta del av arbetet när det är klart samt tackade dem för deras medverkan. 

Kvalitativa intervjuer 

Vi har använt oss av kvalitativa metoder för att få fram vårt empiriska material. För att kunna 

nå vårt valda syfte: hur pedagoger resonerar kring sin tekniska kompetens samt sitt 

användande av pekplattan i den pedagogiska verksamheten och för att kunna besvara våra 

forskningsfrågor: 

- Vilka tolkningsrepertoarer kommer till uttryck i samtal mellan pedagogerna om pekplattan 

som ett pedagogiskt verktyg? 
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- Hur uttrycker sig pedagogerna kring vad som påverkar användningen av pekplattan i 

förskolan? 

 Kvalitativa metoder är datainsamling som främst kommer från observationer och fältarbete, 

vilket kan vara intervjuer och analyser till skillnad från en statistisk kvantitativ undersökning 

där data mäts i siffror (Ahrne & Svensson 2011). Vi valde att använda oss av intervjuer i 

denna studie för att få fram pedagogernas resonemang då det enligt Winther Jörgensen och 

Phillips (2000) skapas händelser genom sociala diskurser som uppstår mellan människor. 

Inom kvalitativa metoder beskrivs fyra traditioner varav en syftar till hur den sociala 

ordningen skapas och formas genom samtal och samspel (Bryman, 2011). Vilket är relevant 

för vår studie då resonemangen kommer fram i samtal. Våra framställda intervjufrågor (se 

bilaga 2) tar sin utgångspunkt ifrån problemområdet och syftet. 

Fokusgrupper 

Vi valde att intervjua respondenterna med hjälp av fokusgruppsmetoden vilket innebär att vi 

intervjuade flera personer samtidigt. Bryman (2011) skriver att fokusgruppsmetoden är en 

intervjuform där öppna frågor ställs som är väl avgränsade och rör ett specifikt ämne som är 

relevanta för respondenterna och som är av intresse för forskare. Anledningen till att vi valde 

fokusgrupper som intervjumetod till skillnad från individuella intervjuer är för att vi är 

intresserade av de mindre tolkningsrepertoarer som sker mellan respondenterna. Bryman 

(2011) skriver att genom fokusgrupper synliggörs det hur människor exempelvis reagerar på 

varandras åsikter samt det samspel som utspelar sig i gruppen. Vidare hävdar Bryman att en 

fokusgrupp möjliggör fler åsikter kring ämnet där respondenterna får möjlighet att utveckla 

sina svarsmöjligheter eller att välja att hålla med någon annan deltagares åsikt. Han menar att 

det är fokusgruppsledarens roll, vi som intervjuar, att styra samtalet genom att använda sig av 

stödfrågor men att i övrigt inta en passiv position. 

Datainsamlingsmetod 

Som datainsamlingsmetod har vi valt att använda oss av ljudupptagning för att senare 

transkribera materialet. Enligt Bryman (2011) är ljudupptagning och transkribering det bäst 

lämpade tillvägagångssättet som tillämpas i fokusgrupper. Han skriver fram att den största 

anledningen till detta, är svårigheten med att hinna skriva ned allt som alla säger och vem 

som säger vad. Under en individuell intervju går det att be respondenten att vänta eller att 

återupprepa vad hen just sagt men att göra det under en gruppintervju kan bli mycket 
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störande. Vidare skriver även Bryman att forskaren kan vara intresserad av hur många som 

omfattar en viss åsikt vilket vi anser vara relevant för vår studie då vi kommer att analysera 

de olika tolkningsrepertoar som uppstår. Även Denscombe (2010) förklarar ljudupptagning 

som ett sätt att fånga vad som sägs under en intervju vilket för föreliggande studie blir 

intressant då det är respondenternas användande av språket som kommer att analyseras då 

språket ses som handlingsbärande inom socialkonstruktionismen. Det som däremot kan bli 

svårt med ljudupptagning kan vara att skilja på de olika rösterna när materialet sedan ska 

transkriberas (Denscombe, 2010). 

Analysverktyg 

Då syftet med föreliggande studie är att undersöka pedagogers resonemang kring 

användandet av pekplattan samt deras tekniska kompetens genom fokusgruppsintervjuer 

kändes de relevant att ta avstamp i diskurspsykologin. Denna metodologi fokuserar på mindre 

konstruerade eller situerade diskurser med språket som handlingsbärande (Winther Jørgensen 

& Phillips, 2000; Borèus & Bergström, 2005a). Inom diskurspsykologin finns det ett antal 

olika analysverktyg och i vår studie har vi tagit oss an tre av dem för att analysera vårt 

empiriska material. De valda analysverktygen vi valt för att kunna besvara syftet och 

forskningsfrågorna är retorik, tolkningsrepertoar och effekt. Dessa begrepp kommer att 

synliggöra för oss hur pedagogerna resonerar, vilka språkliga mönster som kommer fram och 

vilken effekt detta kan få i verksamheten. 

Retorik 

Inom diskurspsykologin används begreppet retorik som ett analysverktyg. I vår studie 

kommer detta hjälpa oss att få en förståelse för hur människor konstruerar sin verklighet 

genom samtal vilket i föreliggande studie blir deras resonemang. Det handlar enligt Winther 

Jörgensen och Phillips (2000) om vilka tekniker och tillvägagångssätt som tillämpas för att 

styrka sin mening i samtal. Enligt Holmberg (2010) handlar det om att försöka övertyga sin 

omgivning genom att använda sig av olika konstruktioner. Vi kommer därför titta efter ord 

som speglar retoriken i pedagogernas resonemang för att upptäcka deras övertygelser. 

Tolkningsrepertoar 

Vi kommer att använda oss av tolkningsrepertoar som inom diskurspsykologin används som 

ett analysverktyg (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Tolkningsrepertoar betyder för vår 
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studie en djupgående analys kring vad som sägs i de små diskurserna. Hertz och Johansson 

(2013) förklarar tolkningsrepertoar som ett språkligt mönster som upprepar sig. Människor 

behöver då inte vara konsekventa utan deras användning av språket i tolkningsrepertoarer kan 

variera både över tid och inom ramen för samma sammanhang. För vår del innebär det att 

olika tolkningsrepertoarer kommer till uttryck i samtal med pedagoger och kan bli ett 

språkligt mönster som går att synliggöra i analysen både från samma intervju men även från 

olika intervjutillfällen. 

Effekt 

Ett annat analysverktyg inom diskurspsykologin är effekt vilket används genom att forskaren 

konstruerar hypoteser kring vilka effekter ett uttalande kan ha. Genom hur individen talar 

konstrueras verkligheten olika beroende på situationen (Holmberg, 2010). Detta 

analysverktyg blir användbart i vår studie då vi ställt hypoteser kring vilken effekt deras 

resonemang kan få för verksamheten. Exempel kan vara “jag tar inte fram pekplattan till 

barnen för den används inte “ vi kan då ställa en hypotes som säger att effekten av detta 

resonemang blir att pekplattan inte blir tillgänglig för barnen. Oftast finns det dock flera 

effekter av samma uttalande och då skrivs de möjliga effekterna fram (Holmberg, 2010). 

Analysprocess 

För att kunna nå vårt valda syfte och våra frågeställningar har analysprocessen genomförts 

med hjälp av socialkonstruktionismen. Processen har skett genom att vi använt oss av 

analysverktygen, retorik, tolkningsrepertoar samt effekt. Analysprocessen började med att det 

insamlade materialet lästes igenom flera gånger, enligt Winther Jørgensen och Phillips (2000) 

skapar detta en översikt över den producerade empirin. På detta sätt kunde vi upptäcka 

språkliga mönster som pedagogerna resonerade kring, vilket inom diskurspsykologin kallas 

för tolkningsrepertoarer (Hertz & Johansson, 2013) som bildar de teman vi valt att analysera 

utefter. Att deras resonemang blir tolkningsrepertoar för vår studie är när pedagogernas 

resonemang håller sig till samma samtalsämne eller att deras resonemang upprepas av en 

annan pedagog. De språkliga mönstren, tolkningsrepetoarerna som tydliggjordes genom 

analysprocessen var; Barns delaktighet kring pekplattan, vilket synliggjordes när 

pedagogerna resonerade kring barns delaktighet i arbete med pekplattan; Pedagoger och 

barns kompetens, vilket upptäcktes när pedagogerna resonerade om kompetens kring 

pekplattan; Pedagogernas kunskapsbrist som tidsrelaterad som synliggjordes när 
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pedagogerna resonerade kring den brist på kunskap som de ansåg fanns kring arbetet med 

pekplattan i den pedagogiska verksamheten; Pedagogers användning som intressestyrd som 

upptäcktes när pedagogerna resonerade kring vilket betydelse intresset har i arbetet med 

pekplattan 

I analysprocessen analyseras även hur pedagogerna använder sin retorik för att förmedla sina 

resonemang samt effekten av pedagogernas resonemang. 

Etiska ställningstaganden 

Föreliggande studie utgick från Vetenskapsrådets (2002) fyra forsknings principer, 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa 

principer är riktlinjer som följs för att forskningen ska ha hög trovärdighet samt att 

respondenterna inte ska känna sig exponerade. Vi informerade våra respondenter med hjälp 

av ett informationsbrev (se bilaga 1) där ämnet för vår studie presenterades samt att 

deltagarna fick reda på att deras deltagande var helt frivilligt och att de hade rätt till att 

avbryta sitt deltagande när som helst. Genom detta informationsbrev fick deltagarna fylla i sitt 

medgivande och samtycke till att delta med att skriftligt skriva under. I detta informationsbrev 

uppgav vi också nyttjandekravet där vi informerade att all empiriskt material enbart kommer 

användas för studiens ändamål. Under hela studiens gång valde vi att vara noga med att följa 

konfidentialitetskravet som innebär att obehöriga inte får ta del av materialet 

(Vetenskapsrådet, 2002). I vårt informationsbrev valde vi också att informera om deltagarnas 

anonymitet vilket för vår studie innebär att deras namn i studien är fiktiva.   

Trovärdighet 

Vi hänvisar till Ahrne och Svensson (2011) som menar att i en kvalitativ studie finns det fler 

sätt att visa trovärdighet på. Ett av dem som vi har använt oss av är transparens som innebär 

att forskaren redogör tydligt för hur studien har genomförts. Detta har gjorts genom att 

genomgående koppla till syfte och genom vår analys kunnat besvara våra forskningsfrågor. 

Vi har även ställt oss kritiska i vår metoddiskussion angående valet av metod och hur 

tillvägagångssättet genomförts i detaljerad form vilket ökar trovärdigheten. Även Bryman 

(2011) skriver fram vikten av att tydligt beskriva alla faser i forskningsprocessen för att öka 

studiens trovärdighet. Därav har vi valt att lägga stor vikt vid ett fylligt och detaljerat 

skrivande med återkoppling till syfte och forskningsfrågorna genomgående i hela studien. 
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På grund av att de frågor vi ställt har haft drag av en styrande ton, kan bland annat 

trovärdigheten begränsas när vi analyserar pedagogernas resonemang kring barnens 

kompetens som i studien fått temat Pedagoger och barns kompetens. Vi har därför valt att 

analysera de resonemangen som skiljer sig åt för att öka trovärdigheten i det temat. 

Metodkritik 

Efter att vi genomfört vår pilotstudie framgick det att vissa frågor inte var relevanta utifrån 

vårt syfte, av den orsaken valde vi att omformulera dessa frågor samt att lägga till 

kompletterande frågor. 

Något vi fann problematiskt var att i vissa intervjuer blev det svårt att få till en diskussion 

vilket Denscombe (2010) beskriver är viktigt i fokusgrupper. I stället blev det att 

respondenterna väntade på sin tur för att svara på frågorna en och en. I efterhand kan vi se att 

de mest givande intervjuerna var de intervjuer där det var två respondenter som medverkade, 

detta på grund av att det blev mer en diskussion mellan de två där det gick att se deras 

resonemang. Enligt Denscombe (2010) kan intervjuer i större grupper medföra att vissa 

människors resonemang inte kommer fram på grund av att de andra respondenter är mer 

självsäkra. Däremot anser vi att i de större fokusgrupperna fick vi ett bredare material att 

analysera då fler människors förhållningssätt synliggjordes. 

Vi kan även i efterhand se att en del av de empiriska materialet (bilaga 2) inte helt har passat 

vår teoretiska utgångspunkt genom att frågorna fått en ledande ton. I synnerhet de frågor där 

pedagogerna kunde ge ett givet svar så som “ ja, nej, lite eller mycket” på detta sätt blir det 

problematiskt att se hur pedagogerna resonerar. För att undvika detta har vi medvetet i vår 

analys valt att inte analysera de resonemang där pedagogerna enbart svarat dessa givna svar 

för att undvika denna problematik och att studiens trovärdighet skulle minska. Däremot har vi 

tagit med två frågor som pedagogerna kunnat besvara med ett givet svar men där pedagogerna 

i stället gett oss ett längre resonemang vilket gjorde de möjligt för oss att analysera utifrån vår 

teori. De frågorna har varit; Får barnen vara delaktiga när ni använder pekplattan i 

verksamheten? och Vems digitala verktyg blir pekplattan i er verksamhet? Barn, pedagog? 

Under temat kompetens går det att utläsa denna problematik där frågorna kan ha fått en 

dikotomisk effekt. Vi kan därmed inte säkerställa att resultatet i specifikt denna kategori hade 

blivit detsamma med mindre ledande frågor. För att höja studiens trovärdighet och för att 
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minska denna problematik har vi därför valt att analysera de resonemang som skiljer sig åt i 

detta tema. 

Vårt val av att använda oss av ljudupptagning som datainsamling visade sig vara ett bra sätt. 

Enligt Denscombe (2010) är ljudupptagning en mer hänsynsfull och avslappnad metod än 

exempelvis videoinspelning. Vi valde att använda oss av våra mobiltelefoner som 

ljudupptagare vilket gjorde att det blev naturligt att den låg på bordet då ingen tyckte det var 

något konstigt eller ovanligt att det låg en mobiltelefon där. 

Genom att anta ett socialkonstruktionistisk utgångspunkt gjorde det oss delvis begränsade av 

att enbart kolla hur pedagogerna resonerar i språket, vilket gjorde de orelevant för oss att 

kolla på kroppsspråket som tillför språkets resonemang som då kan få en konsekvens eller 

betydelse i deras resonemang. Diskurspsykologin gjorde oss också begränsade då sättet 

pedagoger resonerar inte avspeglar deras verklighet utan snarare hur de formar den (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000). Detta kan skapa en nyfikenhet kring hur det verkligen ser ut i 

praktiken. 
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Resultat och Analys 

I detta kapitel kommer studiens resultat och analys presenteras. Detta i relation till vårt syfte 

som är att undersöka hur pedagoger resonerar kring sin tekniska kompetens samt sitt 

användande av pekplattan i den pedagogiska verksamheten samt våra forskningsfrågor som 

är: 

- Vilka tolkningsrepertoarer kommer till uttryck i samtal med pedagoger om pekplattan som 

ett pedagogiskt verktyg? 

- Hur uttrycker sig pedagogerna kring vad som påverkar användningen av pekplattan i 

förskolan? 

Den valda empirin kommer analyseras med hjälp av de analysverktyg vi valt; retorik, 

tolkningsrepertoar och effekt. Detta för att kunna göra en analys på de mindre diskurser som 

framkommer, vilket är de resonemang som uppstod utifrån de olika intervjufrågorna och för 

att kunna närma oss den luckan som grundar problematiken i denna studie. De fyra teman 

som presenterar resultatet nedan är Barns delaktighet kring pekplattan, Pedagogers och barns 

Kompetens, Pedagogernas kunskapsbrist som tidsrelaterad och Pedagogers användning som 

intressestyrd. Dessa teman kommer från de tolkningsrepertoarer som framkom i 

pedagogernas resonemang. De fiktiva namn som skrivs fram i empirin är de pedagoger som 

deltagit och deras resonemang. Vår roll som fokusgruppsledare har varit passiv och vi har 

enbart ställt vissa följdfrågor för att föra samtalet framåt. I empirin framgår en sådan 

följdfråga och där synliggörs det att det är fokusgruppsledaren som har ställt frågan. Efter 

varje benämnt tema följer en slutsats där analysen sammanfattas i relation med syftet och 

forskningsfrågorna.   

Barns delaktighet kring pekplattan 

Genom att analysera vårt material kan vi med hjälp av pedagogernas resonemang se ett 

språkligt mönster där pedagogerna resonerar kring barns delaktighet i användandet av 

pekplattan. Denna tolkningsrepertoar har vi valt att kalla för Barns delaktighet kring 

pekplattan  

I den här tolkningsrepertoarer resonerar pedagogerna om barns delaktighet utifrån olika 

frågor under intervjutillfället. 

Elin- sen tycker ju jag att det beror lite på hur du använder det, hur du låter barnen använda 

ipaden vad de ska göra på den, visst sen måste de ju få ha lite kul och spela lite men det får 
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inte bli för mycket tycker jag utan det är ju hur du använder den om du söker på nätet efter 

något som du funderar på eller om man ska titta på någonting eller så... 

  

Vi kan utläsa i denna del av tolkningsrepertoar att Elin genom sin retorik försöker övertyga 

om att barnen har en delaktighet genom sitt val att använda “visst sen”, för att visa att barnen 

har en viss delaktighet i arbetet med pekplattan genom att de får möjlighet att ha lite kul, 

genom att till exempel spela. Men å andra sidan blir hennes resonemang kring detta något 

oklart när hon sedan genom retoriken använder ord som “Men” för att förtydliga sitt 

resonemang att barnen inte får ha så mycket delaktighet kring användandet av pekplattan i sitt 

resonemang “det får inte bli för mycket”. Effekten av detta kan bli att pedagogen å ena sidan 

försöker få till en delaktighet hos barnen men å andra sidan säger de emot sig själv genom att 

påstå att det inte får bli för mycket. Effekten på barns delaktighet kan då bli låg. 

  

I nedanstående utdrag ur empirin resonerar pedagogerna som bildar tolkningsrepertoar kring 

vems pekplattan är i verksamheten. 

Emma-  Det är ju våra, men barnen använder ju dom nästan..asså i arbetet med barnen i alla 

fall . så använder vi det som en gemensam men ehh.. 

Olivia- Men det är väl lite fortfarande att man är så rädd om dom på något sätt. Man liksom.. 

Emma- Ja allting vi har där alla våra papper.. därför barnen ska få sina egna så vi har våra 

grejer på.. 

Detta utdrag är en del av en tolkningsrepertoar där Emma och Olivia resonerar kring barns 

delaktighet i arbetet med pekplattan. Emma använder sin retorik genom att tala om att 

pekplattan till mesta dels är pedagogens genom att säga “det är ju våra” men vill genom sin 

retorik övertyga om att det är i arbetet med barnen som pekplattan används genom att säga 

“asså i arbetet med barnen”. Hon lägger tyngd på att det då blir ett gemensamt verktyg. 

Olivia däremot menar att pedagoger fortfarande är rädda om pekplattorna vilket Emma håller 

med om. Olivia vill genom sin retorik styrka att barnen ska få ”egna” pekplattor, vilket får en 

effekt av hennes resonemang att det är “okej” att den just nu enbart är pedagogernas. Effekten 

genom pedagogernas resonemang kan å ena sidan bli att barnens delaktighet i arbetetet med 

pekplattan inte finns där men å andra sidan kan effekten bli att delaktigheten ökar då barnen 

ska få en egen. 

I utdraget nedan resonerar pedagogerna kring vad som är delaktighet eller inte, 
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Siv- Om vi har QR-koder så är dom ju delaktiga men annars, eftersom vi inte jobbar med det 

så mycket så blir dom inte så delaktiga. 

Tindra- Inte i att trycka men samtidigt på samlingar och sånt så har vi pratat om olika fiskar 

och då vi ändå visat, jag vet inte om det är att inräknat i de? 

Siv- Ja för dom har dom ju ändå fått vara med och titta och se, bläddrat vidare och pekat och 

grejat 

Denna diskurs är en del av samma tolkningsrepertoar kring ämnet barns delaktighet i arbetet 

med pekplattan. Här resonerar Siv att barnen enbart blir delaktiga i arbetet med pekplattan när 

de använder sig av QR-koder. Hon resonerar kring att det är så på grund av att de inte jobbar 

så mycket med det. Tindra däremot använder sin retorik till att övertyga om att det ändå 

delvis har en delaktighet genom att säga “men samtidigt”. Men hon blir därefter osäker i sitt 

uttalande kring om barnen faktiskt har en delaktighet när hon ställer frågan “jag vet inte om 

det är inräknat i dem?”.Siv försöker då med sin retorik “jo för dom har dom ju ändå fått vara 

med”,att övertyga att barnen är delaktiga genom att förtydliga med exempel “titta och se, 

bläddrat vidare och pekat och grejat”.Effekten av detta kan bli en upplevelse av osäkerhet 

från pedagogerna kring om barnen har delaktighet eller inte, det kan även få en effekt av vad 

det verkligen betyder att ha delaktighet i arbetet med pekplattan. 

Detta utdrag ur empirin är en del av samma tolkningsrepertoar där pedagogerna resonerar 

kring barns delaktighet. 

Katrin- så man får va lite lyhörd tycker jag och “hur går det för dig för nu är det dags att 

avsluta aktiviteter med pekplattan”, “ja jag ska bara avsluta det här” och då tycker jag att 

man måste visa respekt och lyhördhet. det är faktiskt inte bara vi vuxna som ska styra barnen 

det ska ju vara en delaktighet för barnen som ska ha en delaktighet hur dom kan hantera den. 

  

I denna tolkningsrepetoar resonerar Katrin hur viktigt det är att vara lyhörd kring barnens 

åsikter i verksamheten. Hon hävdar genom sitt resonemang att det är viktigt att lyssna på 

barnen och visa respekt för dem. Hon vill genom sin retorik “ det är faktiskt inte bara “ lägga 

tyngd på att det inte enbart är vuxna som ska styra barnen utan de ska vara delaktiga. Hon 

upprepar sitt resonemang och vill då genom sin retorik förtydliga att barnen ska vara 

delaktiga. Hennes exempel är hur pedagoger väljer att avsluta en aktivitet med en pekplatta 

och genom att låta barnen själva avsluta sin aktivitet på pekplattan får de vara mer delaktiga 

och känna att de har ett inflytande. En effekt av detta uttalande kan vara precis som Katrin 

resonerar kring, att barnen får en större delaktighet om pedagoger visar dem respekt och 

lyhördhet. 
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Sammanfattning 

I denna tolkningsrepertoar har barns delaktighet i användandet med pekplattan synliggjorts. 

Pedagogernas resonemang kring ämnet är olika där det synliggjorts att barns delaktighet är 

begränsat. Vi kan däremot se ett språkligt mönster där alla pedagoger vill och försöker få till 

en större delaktighet med barnen i användandet av pekplattan genom sina resonemang. Vi kan 

dock se en osäkerhet bland pedagogerna genom deras retorik hur detta skulle kunna ske och 

vad det skulle få för betydelse för barnen i förskolans verksamhet vilket kan få en effekt av 

barnens användande av pekplattan. Detta tema synliggör studiens problemområde tydligare 

genom att synliggöra osäkerheten i pedagogernas resonemang kring pekplattan och barns 

delaktighet och hur de ska använda pekplattan. Men att de har en önskan om att vilja att bli 

bättre vilket möjliggör för att barnens delaktighet ökar om pedagogerna får chansen att bli 

bättre vilket kan bli en effekt av att barnens användande ökar. 
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Pedagoger och barns kompetens 

Genom att analysera vår empiri kan vi med hjälp av pedagogernas resonemang se ett språkligt 

mönster där pedagogerna resonerar kring den kompetens som kan påverka användandet av 

pekplattan, bland annat barnens ålder samt deras egen kompetens. Denna tolkningsrepertoar 

har vi valt att kalla för  Pedagogers och barns kompetens.  

Erik- Personligen känner jag att de är för små det kommer att komma till dom när de är äldre 

alltså när de kommer till stora avdelningarna och till skolan.. när de är så små känner jag att 

man inte bara ska.. liksom stoppa i ansiktet och sitt här i soffan så får vi lite lugn och ro det är 

inte det. 

  

I detta utdrag kan vi delvis utläsa att Erik resonerar kring att han tycker att barnen är för små 

för att använda pekplattan. Vilket kan få en effekt av hans kompetens över mindre barns 

förmåga att utveckla sin egna kompetens. Men med sin retorik vill han försvara sitt uttalande 

genom att lägga till “ kommer komma till dom när de är äldre”. Han fortsätter sitt 

resonemang genom att säga att barnen kommer få arbeta mer med pekplattan när de kommer 

till stora avdelningen. 

 Erik fortsätter sitt resonemang genom sin retorik “ liksom stoppa i ansiktet” för att styrka att 

detta är något negativt och att arbetet med pekplattan inte ska vara för att få lugn och ro 

speciellt för de små barnen. Effekten kan dock fortfarande bli att Erik resonerar att mindre 

barn inte ska arbete med pekplattan för de är för små vilket gör att både hans kompetens och 

barnen kompetens ifrågasätts. Men effekten kan även bli att pekplattan inte används för att få 

lugn och ro vilket Erik menar att det inte ska vara. 

  

Elin- Och vi använder den nog inte på samma sätt för vi har lite mindre barn så de kan inte 

hantera den själv men de tycker det, de tror de kan det, för hemma gör de ju säkert det, sitter 

med telefoner och ipaddar för de är nästan bättre än en annan på det (Skratt) 

  

I detta utdrag ur empirin resonerar Elin kring barnens ålder där hon resonerar kring barnens 

kompetens vad barnen tror de kan. Elin börjar med att resonera kring valet de gjort om att 

barnen inte använder pekplattan på egen hand då hon menar på att barnen inte kan hantera den 

genom att säga “så de kan inte hantera den själv” för att de är för små trots att hon senare 

uttrycker att barnen själva tror att de kan. Effekten kan då bli att Elins nuvarande kompetens 

kring yngre barns egna förmåga minskas då hon genom sin retorik poängterar att de yngre 
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barnen inte kan hantera den själva. Hon använder sin retorik för att poängtera varför barnen 

tror att de kan använda pekplattan själva “de tror de kan det för hemma gör de ju säkert det” 

och avslutar med att använda sin retorik genom att med ett skratt förklara att de är nästan 

bättre på det än en annan. En effekt av detta resonemang kan bli att Elin upplevs som osäker 

på sin åsikt då hennes resonemang blir motsägelsefullt då hon å ena sidan poängterar att 

mindre barn inte kan använda pekplattan själva men å andra sidan menar att de gör det 

hemma och därav bildas en ytterligare effekt av att deras kompetens blir då bättre än henne 

själv. 

Maja- Men att använda pekplattan som en förlängning av sitt lärande. Man kan vidga vyerna 

det tycker jag bara är positivt 

Katrin- Ja det kan exempelvis vara till en fördel för de mindre barn, som inte har språket än 

Maja-  Ja precis, de kan faktiskt mer än vad man tror. 

  

Maja börjar sitt resonemang genom att hävda att pekplattan är en förlängning av sitt lärande. 

Detta genom sin retorik “man kan vidga vyerna” vilket hon menar är något positivt för sin 

egna kompetens. Katrin fortsätter på Majas resonemang genom att ge exempel på att det 

skulle kunna vara till fördel för de mindre barnen. Hon poängterar det genom sin retorik att 

säga “som inte har språket än”. Detta får en effekt av att pekplattan är ett bra verktyg för 

mindre barn. Maja fortsätter genom att hålla med Katrin genom retoriken “ ja precis” men 

styrker det genom att säga att “de kan mer än vad man tror”. Vilket får en effekt av 

att  pedagogerna behöver en stark kompetens för att utmana barnen i sitt lärande. En annan 

effekt av deras resonemang är att pekplattan i sig själv har en stor kompetens genom att agera 

som en förlängning.   

 

Emma-. Ja och att det är nära till hands. Har man någon fråga kan man bara använda den, 

barnen kan få själv hjälpa till att söka svar. 

Olivia- Ja och barn idag är vana vid det. Asså jag tänker på digital.. asså telefoner .. dom är 

ju vana vid de. 

Emma- Ja exakt.. 

Olivia-  Ja vid den världen. .. den digitala världen. 

 

I denna del av tolkningsrepertoaren kan vi se Emmas och Olivias resonemang kring att barn 

idag är vana vid den digitala världen. Emma påvisar att pekplattan är nära till hands och 

förklarar att har någon en fråga kan de bara använda pekplattan för att få svar. Men vill 
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genom sin retorik lägga tyngd på att barnen får hjälpa till att söka svar själva. Olivia hävdar 

genom sitt resonemang att barn idag är vana vid det. Genom sin retorik vill hon förklara 

genom att säga “asså jag tänker” vad hon menar att barnen kan vara vana vid. En effekt av 

detta blir att pedagogerna genom sina resonemang är medvetna om barnens kompetens kring 

den digitala värld de lever i men samtidigt kräver det att pedagogerna själva utökar sin 

kompetens för att kunna möta barnen. Resonemanget får också en effekt av att barnen själva 

kan agera med pekplattan vilket kan öka deras kompetens i självständighet. 

  

Sammanfattning 

I denna tolkningsrepertoar har kompetens varit ett övergripande ämne i användandet av 

pekplattan både utifrån barnens kompetens men även också pedagogernas kompetens. Då 

detta tema inte skulle styras av våra ledande frågor har vi därför valt att fokusera på 

skillnaderna i pedagogernas resonemang kring kompetens. Vi kan genom pedagogernas 

resonemang se att yngre barns kompetens delvis har ifrågasatts och har fått en ton av mindre 

kompetenta vilket kan få en nedvärderande effekt av användandet av pekplattan. Men deras 

sätt att ifrågasätta barnens kompetens gör att deras egen förmåga och kompetens ifrågasätts. 

Vi kan dock se att denna uppdelning av kompetens utefter ålder inte finns i alla pedagogers 

resonemang. Ett av våra utkast hävdar att barnen är kompetenta för att de är vana vid den 

digitala världen. Det andra utkastet som också hävdar motsatsen menar på pekplattan är ett 

bra verktyg till de mindre barnen och att barnen kan mer än vad pedagogerna tror vilket gör 

att pedagogerna tror på barnens kompetens vilket kan få en positiv effekt på hur pekplattan 

används i verksamheten. Dock krävs det att pedagogerna hela tiden utökar och förnyar sin 

kompetens kring pekplattan för att kunna bemöta barnen och utmana dem i sin utveckling. 

Detta tema kan strida för den lucka som grundar föreliggande studie, där bland annat 

skillnader i pedagogernas resonemang kring barnens kompetens kan vara en av de saker som 

skapar luckan.    
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Pedagogernas kunskapsbrist som tidsrelaterad 

Genom att analysera vårt empri kan vi med hjälp av pedagogernas resonemang se ett språkligt 

mönster där pedagogerna resonerar kring kunskap och bristen av det i användandet av 

pekplattan, har vi därför valt att kalla denna tolkningsrepertoar för Kunskapsbrist som 

tidsrelaterad. 

I följande utdrag ur empirin börjar den tolkningsrepertoar där pedagogerna resonerar kring 

deras kunskapsbrist. 

Emma- . Man får nästan lära sig själv mycket 

Olivia-. ehh ja! 

Emma- . Det har vi pratat mycket i våra IT möten att det är precis som vi skickas som IT 

pedagoger och sen så förväntas man kan kunna hela appelsystemet ungefär… nä men asså och 

det kan jag ju inte. Där önskar jag att lite mer skulle man få en utbildning på vissa basgrejer på 

något sätt att det är lätt att slänga hit 6 nya blueboots dom är jättefina men sen glömmer man vi 

måste ju veta det först innan vi kan lära de vidare. 

I frågan om pedagogerna fått kunskap inom digitala medel börjar Emma sitt resonemang 

genom att säga att de får nästan lära sig själva. Olivia uttrycker sig genom sin retorik att säga 

“ehh ja” genom att hålla med Emma i hennes resonemang. Emma fortsätter sitt resonemang 

genom att förklara att denna diskussion finns på deras IT-möten. Emma menar på att de som 

är IT pedagoger skickas på möten och sen förväntas de kunna allt inom appelsystemet. 

Hennes val att genom retoriken säga “ hela appelsystemet” får ett intryck i att det är mycket. 

Hon väljer sedan i sitt resonemang att vrida sitt uttalande genom sin retorik att säga “ nä men 

asså” för att förtydliga att de kanske inte är så. Vilket kan få en konsekvens av ett försök att 

rädda sitt resonemang. Hon fortsätter genom att säga att hon “ önskar” lite mer utbildning på 

vissa basgrejer. Men genom att säga “ på något sätt” får hennes resonemang verka tveksam 

på hur detta skulle ske. Effekten av deras resonemang är att trots att de fått lite utbildning 

fattas de fortfarande ytterligare kunskap kring hur de ska hantera de digitala medel. 

Nedanstående utdrag kommer från samma tolkningsrepertoar där pedagogerna resonerar 

kring kunskap. 

Tindra- Asså vi har ju inte fått.. eller asså dom har inte haft så mycket krav på oss än. Vi hade ju 

personalmöte igår och då pratade vi lite i digitalt.. hur det skulle.. 

Siv- Och då sa ju rektorn att, hon sa att det kommer komma mer utbildningar för oss personal så 

det kommer nog..vi är nog lite efter .. men det kommer nog komma, att vi får kunskap, 

förhoppningsvis. 
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Tindra- Det handlar ju om okunskap för oss. Och jag, jag tycker det känns kul att man ska få lära 

sig hur man kan man använda den. För jag vill inte bara slänga in den, fram den som en typ, jag 

vet inte.. 

Tindra börjar sitt resonemang genom att hävda att de inte fått kunskap men stoppar sitt 

resonemang genom sin retorik “ eller asså..” för att övertyga att hon ändrar sitt resonemang. 

Hon fortsätter sitt resonemang att säga att cheferna inte haft så mycket krav på dem vilket får 

en effekt av att det inte är pedagogernas “fel”. Tindra påtalar att ämnet har tagits upp i 

personalmötet dagen innan. Siv menar i sitt resonemang att rektorn sa att de kommer komma 

mer utbildning och vill genom sin retorik “ så det kommer nog” övertyga att de kommer få 

mer kunskap. Men fortsätter sitt resonemang att säga “ vi är nog lite efter” för att påtala att de 

är medvetna att de ligger lite efter i arbetet. Men vill igen övertyga sitt resonemang genom sin 

retorik “ men det kommer nog komma”. Tindra anser att de är okunskap för dem. Men att hon 

genom sin retorik vill påvisa att hon tycker de känns kul att lära sig hur man ska använda 

pekplattan. Hon styrker sitt resonemang genom sin retorik “för jag vill inte slänga in den” 

vilket får en effekt att hon vill att pekplattan ska ha ett syfte. Men genom sin retorik “ jag vet 

inte…” visar en osäkerhet på vad hon menar. Effekten av deras resonemang blir å ena sidan 

att trots medvetenhet kring deras okunskap är de fortfarande villiga att lära sig. Men å andra 

sidan blir effekten också att pedagogerna genom deras resonemang lägger ansvaret på 

cheferna hur kunskapen ska delges. 

Följande utdrag är en del av den tolkningsrepertoar som framkom kring bristen på kunskap. 

Elin: Tanken med det här it rådet är att det ju är att det ska föra ut så att jag i min tur kan 

föra ut den kunskapen i de förskolorna som ligger i min chefs område, men där funkar det inte 

riktigt så då är det många som går miste om det men  man har ett sånt it råd för skolan och 

där fungerar det bra och då ville man prova det på förskolan också för att få ut kunskapen 

mer eller få komma in och se vad behöver personalen där ute för att få det här att funka så det 

är väl under utveckling också. 

Erik: ja men det har ju inte fungerat så bra. 

Elin: Nej det finns ju ingen tid till det. 

  

Elin resonerar om den problematik som uppstår kring det It- råd som deras förskola 

medverkar i. Hon börjar med att påtala att det finns en tanke kring syftet med att ha ett sådant 

här it-råd, att kunskapen ska nå ut till alla. Hon använder sedan sin retorik genom att säga att 

detta inte “riktigt”  har fungerat men att det används på skolan och där fungerar det bra. Hon 

lägger sedan till i sitt resonemang att det är under utveckling. Effekten av detta uttal kan ge ett 
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intryck av att Elin försvarar syftet med it -rådet. Erik väljer först att hålla med Elin genom att 

säga “Ja” men väljer sen att använda sin retorik när han säger “men det har ju inte fungerat så 

bra”. Elin håller då med Erik i sitt resonemang och lyfter fram problematiken med att det inte 

finns någon tid. Effekten av deras resonemang kan bli att att trots den kunskap som finns i it -

rådet uteblir den från verksamheten då det inte finns någon tid. En annan effekt av detta kan 

då bli att på grund av tiden så faller kunskapen. 

  

Detta utdrag är en del av en tolkningsrepertoar kring vilken kunskap pedagogerna anser de 

fått. 

Katrin: inte så mycket som man skulle önska på sikt men just i dagsläget så känns det som att 

man behärskar det man behöver klara av. 

Fokusgruppsledaren: har ni då fått lära er det själva eller har ni fått utbildning? 

Katrin: Nej nej nej det har vi fått lära oss själva eller genom varandra vi har ju inte fått 

någon utbildningskurs eller något sånt det har vi inte. 

  

Katrin börjar att resonera kring att hon anser att de inte fått så mycket kunskap som hon skulle 

önska men använder sen sin retorik genom att säga “men” när hon väljer att vända på sitt 

resonemang när hon hävdar att det i dagsläget räcker. Efter att fokusgruppsledaren har ställt 

en följdfråga väljer Katrin att använda sin retorik genom att upprepa ordet “Nej” för att 

övertyga om att det inte var så. Vidare resonerar hon kring att den kunskap de har den har de 

fått lära sig själva eller genom varandra och poängterar att de inte fått någon utbildning kurs, 

vilket hon styrker i sitt resonemang genom att använda sin retorik när hon väljer att ännu en 

gång använda ordet “inte” i slutet av sitt resonemang. Effekten av Katrins resonemang kan 

därmed bli att pedagogerna endast lär sig den kunskap som krävs för stunden och därmed 

skulle en ytterligare effekt kunna bli att de då nöjer sig med den kunskapen. 

Sammanfattning: 

I ovanstående tolkningsrepertoar kan vi se att pedagogerna resonerar kring den kunskap och 

kunskapsbrist de finner i verksamheten när de gäller användandet med digitala medel, i 

största utsträckning arbetet med pekplattan. Vi kan utläsa att pedagogerna resonerar kring att 

de saknar kunskap och önskar mer utbildning för att öka kunskapen kring hur de ska arbeta 

med digitala medel, vilket kan få en stor effekt på hur pedagogerna använder 

pekplattan.  Men å andra sidan menar pedagoger som fått en viss utbildning att det i stor 

utsträckning ändå hänger på att pedagogerna ska lära av varandra, vilket kan få en effekt av 
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att pedagogerna känner press på att de ska föra vidare den kunskap de fått. Detta tema visar 

på den önskan om mer kunskap om pekplattan som föreliggande studiens inledning hänvisar 

till. Samt att pedagogernas resonemang synliggör de bidragande orsakerna till varför denna 

kunskap önskas i synnerlighet användandet av pekplattan. 
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Pedagogers användning som intressestyrd 

Genom att analysera vår empiri kan vi se att pedagogernas resonemang bildar ett språkligt 

mönster kring vilken betydelse intresset har för användandet med pekplattan vilket skapar en 

tolkningsrepertoar som vi har valt att kalla för Pedagogers användning som intressestyrd.   

I följande utdrag börjar den tolkningsrepertoar där pedagogerna resonerar kring intresset för 

pekplattan. 

Siv- Sen tror jag inte heller att vi pedagoger här inte har det som första intresse här. Asså här 

är de mycket  att vi gillar att vara ute. 

Tindra-  Ja tekniken kommer lite i andra hand 

I denna del av tolkningsrepertoaren kan vi tyda att Siv resonerar kring att pedagogerna på 

deras förskola inte har intresse för tekniken, i detta fall arbetet med pekplattan i första hand. 

Men hon vill poängtera genom sin retorik att de istället är ute genom att lägga tyngd på 

ordet“ mycket”. Här tolkar vi det som att de inte använder pekplattan ute, vilket blir en effekt 

på arbetet med pekplattan att den används lite. Tindra fortsätter tolkningsrepertoaren genom 

att hålla med Siv i hennes resonemang och hävdar samma genom att säga att tekniken 

kommer då i andra hand. Vilket styrker effekten att pekplattan inte används i större 

utsträckning. En ytterligare effekt av deras resonemang är att om intresset inte är där används 

inte heller. 

Följande utdrag kommer från samma tolkningsrepertoar där ämnet intressestyrd bildar ett 

språkligt mönster. 

Emma- Ja det kan bli mycket.. men jag tycker det är roligt och de ät ett bra verktyg men ställs 

de ändå höga krav för att.. om man nu inte är intresserad så är de väldigt..avancerat.. jag 

tänker på just med kvalitestarbetet till exempel som görs på lärplattan. 

Emma resonerar att arbetet med pekplattan kan vara mycket men att hon genom sin retorik 

vill övertyga om att hon tycker det är roligt genom att använda ”men  jag tycker..” för att 

tydliggöra. Vidare resonerar hon att det är ett bra verktyg men att det ofta ställs höga krav i 

arbetet med pekplattan. Denna övertygelse gör hon genom att resonera kring att om inte 

intresset finns för detta så är det väldigt avancerat. Hennes förmåga att använda retoriken, 

”väldigt” blir då betydelsefull då intresset blir ett krav. Hon gör sedan exempel genom att 

förklara sitt resonemang med kvalitetsarbete. En effekt från Emmas resonemang blir då att det 

är avancerat om inte intresset finns. Vilket får en annan effekt av att intresset är ett krav. 



36 
 

I denna del av den intressestyrda tolkningsrepertoar resonerar Elin och Henrik kring vilken 

betydelse ett intresse har. 

Elin-  men sen är vi ju alla olika jag är ju väldigt intresserad och vågar prov sen finns det 

någon som inte är så intresserad och då blir det väldigt svårt. 

Henrik- Ja precis, Jag har inte så stort intresse och det är ändringar och mycket svåra grejer 

men då måste vi ju visa intresse så lär man sig med tiden. 

  

Elin resonerar kring betydelsen av att alla är olika och använder sin retorik för att poängtera 

att hon är intresserad genom styrka “väldigt intresserad och vågar” och effekten av det blir då 

enligt henne att hon vågar prova. Elin sätter det sen i motsats till någon som inte är så 

intresserad vilket enligt henne ger en effekt av att det då blir svårt. Elin använder även här sin 

retorik genom att ännu en gång lägga tyngden på ordet “väldigt”. Henrik väljer först att hålla 

med Elin men använder sin retorik genom att hävda att det är “ändringar och andra Mycket 

svåra grejer”. Han börjar med att tala om att han inte är så intresserad men poängterar även 

vikten av att visa ett intresse, då han säger att konsekvensen av ett intresse blir att man lär sig 

med tiden. Effekten av Henriks resonemang kan bli att han uppfattas som något osäker kring 

arbetet med pekplattan då han påtalar att det är mycket svåra grejer. Men genom att ändra sitt 

resonemang genom att säga “ då måste vi ju visa intresse” får en ytterligare effekt av att hans 

medvetenhet kring att de är pedagogerna som måste visa intresse. 

  

Nedanstående utdrag från empirin kommer från samma tolkningsrepertoar där intresse 

diskuteras mellan Olivia och Emma. 

Emma-. och ehhh… det är en bra grej men samtidigt så är man inte intresserad så är det… 

jättesvårt, det är de verkligen. Och jag som är insatt.. lite sådär uppvuxen nu dom senaste 

åren med plattorna, tycker också det är svårt. 

Olivia-. Ja och många är fortfarande kvar i den.. “dom ska inte sätta så mycket vid plattorna.. 

dom ska inte”. 

Emma börjar sitt resonemang med att säga att arbetet med pekplattan är en bra grej. Men vill 

lägga en övertygelse genom retoriken att det är svårt om man inte är intresserad, detta genom 

att använda sig av retoriken ”jättesvårt” för att övertyga ännu mer och sedan lägga till “ det 

är de verkligen”. Hon resonerar vidare att hon som är insatt och uppväxt med pekplattorna 

tycker även hon att det är svårt. Vilket kan ifrågasätta hennes tidigare resonemang kring att 

det skulle beror på intresset. Vilket får en effekt av att hon inte är intresserad trots hennes 

resonemang kring att pekplattan är en bra grej. Olivia håller med Emma genom att säga ”ja” i 
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början av hennes resonemang. Vidare resonerar Emma att många andra fortfarande är kvar i “ 

dom ska inte sätta så mycket vid plattorna” vilket genom hennes retorik får en effekt att hon 

syftar på att detta påstående är något dåligt. 

Sammanfattning 

Något vi fann uppenbart var hur pedagogerna i sina tolkningsrepertoarer resonerade kring hur 

intresset kan bli styrande i användande med pekplattan. Det som framkom genom 

pedagogernas resonemang är att intresset är något som krävs för att kunna ta del av den 

kompetens som krävs för att pekplattan ska bli ett pedagogiskt verktyg, vilket kan få en effekt 

på att arbetet med pekplattan kan vara krävande. Vi kan även genom pedagogernas 

resonemang tyda att merparten har ett intresse samt att de har en vilja att lära sig, men att de 

trots detta anser att det fortfarande är svårt, vilket ändå kan få en positiv effekt. Denna analys 

får en betydande roll i föreliggande studies problemområde då denna analys syftar på att det 

är intresset som delvis är avgörande i användandet av pekplattan.   
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Diskussion 

Nedan kommer studiens resultat att diskuteras i förhållande till forskningsläge, syfte samt 

forskningsfrågorna. Med hjälp av de tolkningsrepertoarer som framkom diskuteras analysen 

mot tidigare forskning för att närma oss svaret på våra forskningsfrågor 

• Vilka tolkningsrepertoarer kommer till uttryck i samtal mellan pedagogerna om 

pekplattan som ett pedagogiskt verktyg? 

• Hur uttrycker sig pedagogerna kring vad som påverkar användningen av pekplattan i 

förskolan? 

Resultatet visar att pedagogerna resonerar ur fyra tolkningsrepertoarer; barns delaktighet 

kring pekplattan, pedagoger och barns kompetens, pedagogers kunskapsbrist som 

tidsrelaterade samt pedagogers användning som intressestyrd- i samtal om pekplattan. 

                   Den första tolkningsrepertoar, barns delaktighet kring pekplattan, synliggjordes 

genom pedagogernas resonemang. Denna analys synliggör studiens problemområde tydligare 

då det finns en lucka i vad pedagogerna egentligen har för resonemang när det gäller 

användandet av pekplattan. Ett tydligt sådant exempel som vi kunde utläsa ur vårt resultat var 

hur pedagogerna resonerade kring att pekplattan till största del används av dem själva och inte 

med delaktighet av barnen. Vi kan se en problematik i deras resonemang då Petersen (2015) 

framhäver de positiva aspekter som blir när barnen själva får lov att använda pekplattan. 

Dessa aspekter är enligt Petersen att pekplattan bland annat är mobil och kan flyttas på ett 

enkelt sätt vilket bidrar till att barnen ökar sin självständighet. Vi tolkar genom pedagogernas 

resonemang att effekten blir att barns självständighet inte sätts i fokus när barnens delaktighet 

i arbetet med pekplattan uteblir. Vidare kan vi genom pedagogernas resonemang i våra 

analyser utläsa att de påvisar en vilja att göra barnen delaktiga men att de vet inte hur. 

Problematiseringen av detta resonemang delas även av Ramırez, Clemente, Recama, 

Domınguez och Rodrıguez (2016) som menar att det är problematiskt att det inte finns några 

särskilda direktiv på hur förskolan ska arbeta med pekplattan vilket kan få en effekt av en icke 

likvärdig förskola för alla. Men å andra sidan kan vi genom pedagogernas resonemang utläsa 

att när de väljer att överlåta ansvaret till cheferna så blir konsekvensen att deras egna 

förmåga att skapa aktiviteter med pekplattan försvinner. Osäkerhet kring hur pedagogerna gör 

barnen delaktiga kan vara bristen av direktiv på hur pekplattan ska användas i verksamheten. 

Den andra tolkningsrepertoar som synliggjordes var pedagogerna och barnens 

kompetens. Pedagogerna resonerade kring att mindre barn inte kan hantera pekplattan för de 
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saknar en förkunskap hur den används. Nilsen (2014) menar att mindre barn kring ett års ålder 

har svårare att hantera pekplattan då de inte har någon stor vana. Detta resultat är å andra sidan 

något som en del av pedagogerna hävdar motsatsen till, de menar att barnen på förskolan är 

vana vid pekplattan då de är uppväxta i en digital värld. Vilket vi menar inkluderar även de 

mindre barnen. Kjällander (2011) menar att små barn kan bidra med att inspirera och hjälpa 

varandra i ett kollaborativt lärande i samspel med pekplattan. Några av pedagogerna påtalade i 

sitt resonemang att de inte ville att de små barnen bara skulle sitta med pekplattan, 

pedagogerna uttryckte genom retoriken att de inte bara ville stoppa pekplattan i ansiktet på de 

mindre barnen för att de skulle få lite lugn och ro. I stället för att ta bort pekplattan, som blir 

en effekt av deras resonemang, menar vi att vikten av att välja ut och reflektera över lämpligt 

material som är anpassat efter barnens ålder i plattan är betydelsefull för att plattan ska bli ett 

pedagogiskt verktyg för alla vilket även kan ifrågasätta pedagogernas nuvarande kompetens. 

Jernes, Alvestad och Sinnerud (2010) lyfter vikten av att reflektera över innehållet för att 

pekplattan inte enbart ska bli ett verktyg utan pedagogiskt syfte, utan att den i stället blir ett 

pedagogiskt verktyg. Vi kan genom pedagogernas resonemang urskilja att de inte lyckas med 

detta då de hävdar att pekplattan inte behövs användas för bland annat yngre barn. Ericsson 

och Lindgren (2010) hävdar att de sociala diskurserna är unika beroende på vilka aktörer som 

bidrar med skapandet av praktikerna. Genom vår analys kan vi se att alla pedagoger inte håller 

med att mindre barn har mindre kompetens, i deras resonemang går de att utläsa att de anser 

att barnen är kompetenta då de växer upp i den digitala världen som de nu befinner sig i samt 

att barnen kan mer än vad pedagoger tror. Detta förhållningssätt kan få en effekt av att 

pedagogerna utmanar barnen olika i användandet av pekplattan för att stärka deras kompetens 

ytterligare. Detta kräver dock att pedagogerna redan har en bred kompetens när det gäller 

användandet av pekplattan för att kunna utmana barnen vidare. Trots en ton av ledande frågor 

finns det fortfarande skildringar i pedagogernas resonemang vilket får en betydelse för 

studien. 

                   Den tredje tolkningsrepertoar som framkom från analyserna var pedagogernas 

kunskapsbrist som tidsrelaterad. Detta synliggjordes genom det resonemang som pedagogerna 

förde kring den brist på kunskap som pedagogerna ansåg att de har kring användandet med 

pekplattan. Genom vårt resultat kan vi se att pedagogerna önskar mer utbildning för att på så 

vis öka kunskapen kring hur arbetet med pekplattan ska ske. Vilket även framkommer i 

Vaughan och Beers (2016) resultat då de skriver fram att samtliga lärare efterlyste en mer 

omfattande utbildning kring digitalisering, vilket Jernes, Alvestad och Sinnerud (2010) 

poängterar är av vikt, då deras resultat visar att kompetens och professionalitet är helt 
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avgörande när pekplattan ska användas som ett pedagogiskt verktyg i förskolans verksamhet. 

Däremot skriver Kjällander (2011) att oavsett vad barnen använder pekplattan till så sker ett 

lärande. Detta resultat kan ifrågasätta pedagogernas krav på kompetens som Jernes, Alvestad 

och Sinnerud menar är ett måste. Couse och Chen (2010) menar å ena sidan att pekplattan i sig 

är ett motivationshöjande verktyg men å andra sidan menar de att det krävs att pedagogerna 

har ett kunnande och engagemang för att bibehålla barnens engagemang. Pedagoger anser sig 

behöva kunskap kring pekplattan vilket förhåller sig till vad delar av tidigare forskning som vi 

tagit upp kommit fram till. Däremot finns det en obalans då andra forskningsstudier indikerar 

på att pekplattan i sig själv är lärande. 

Den fjärde tolkningsrepertoar som synliggjorts var pedagogers användning som 

intressestyrd. Detta genom att pedagogerna resonerade kring att intresset kan styra 

användandet av pekplattan. Det som framkom genom analysen var att pedagogerna anser att 

intresse är något som kan vara styrande i användandet av pekplattan i verksamheten. Vilket 

styrks av Cviko (2013) som skriver fram att när pedagogerna är engagerade och intresserade 

bidrar det till en digitalrik miljö. Pedagogerna resonerar även kring att de anser att pekplattan 

är ett givande verktyg i verksamheten, men att de anser att det är svårt att hantera pekplattan 

speciellt när intresset inte finns där. Effekten av detta resonemang kan bli att de pedagoger 

som anser att de inte har något intresse inte heller kan ta del av den kunskap som behövs för 

att arbeta med pekplattan. Vi vill även framhäva att intresset kan påverka pedagogernas 

motivation till att använda pekplattan i verksamheten vilket blir “problematiskt” då Forslings 

(2017) resultat visar att pedagogernas utveckling, engagemang och motivation är av vikt för 

att skapa motivation hos barnen. 
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Slutsats 

Studiens syfte har varit att undersöka hur pedagoger resonerar kring sin tekniska kompetens 

samt sitt användande av pekplattan i den pedagogiska verksamheten. Följande frågeställningar 

ställdes: 

• Vilka tolkningsrepertoarer kommer till uttryck i samtal mellan pedagogerna om 

pekplattan som ett pedagogiskt verktyg? 

• Hur uttrycker sig pedagogerna kring vad som påverkar användningen av pekplattan i 

förskolan? 

Utifrån denna studie kan vi se att pedagoger resonerar kring olika aspekter som kan påverka 

eller bidra i det pedagogiska användandet med pekplattan. Genom studiens analys gentemot 

tidigare forskning kan det uttydas att majoriteten av pedagogerna i denna studie är omedvetna 

kring deras egen kompetens och kapacitet. En av dessa aspekter är att de känner sig osäkra på 

att och hur de ska ta sig an pekplattan i verksamheten. Detta kan delvis beror på bristen av 

kunskap och ovetande kring hur de ska ta sig an pekplattan på ett pedagogiskt sätt som kan 

göra barnen delaktiga. En annan aspekt är att det även kan bero på intresset från pedagogerna. 

Enligt denna studies respondenter krävs det ett intresse för att ta sig an pekplattan på ett 

givande sätt. Pedagogerna resonerade även kring att barnens ålder kan påverka användningen 

av pekplattan, men pedagogerna i dessa resonemang är inte eniga då vissa anser att barn i 

dagens samhälle är mer kunniga än de själva eftersom de växer upp i en digital värld. Vi kan 

slutligen utläsa att pedagogerna önskar en mer omfattande kompetensutveckling för att 

säkerställa att pekplattan används på ett sätt som kan främja barnens lärande. Dessa slutsatser 

medför en påbörjad igenfyllnad av den lucka som studien baseras på, nämligen hur pedagoger 

kan anse att pekplattan är bra trots att de uttrycker en avsaknad kunskap och kompetens. 

Genom pedagogernas resonemang kring pekplattan kan denna studie bidra till att skapa en 

medvetenhet kring arbetet med pekplattan i verksamheten. 
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Didaktiska implikationer och Vidare forskning 

I denna studie vänder vi oss till pedagoger, förskollärare, barnskötare samt 

förskollärarstudenter men även förskolechefer. Vi har i denna studie synliggjort vad 

pedagoger i fokusgruppsintervjuer resonerat kring vad pekplattan i verksamheten innefattar. 

Detta genom den teoretiska utgångspunkten socialkonstruktionism som gjort de möjligt att 

analysera dessa resonemang genom olika analysverktyg. Genom att problematisera resultat 

mot tidigare forskning kan vi konstatera att pedagoger känner en osäkerhet kring pekplattan 

som ett pedagogiskt verktyg specifikt kring hur de ska använda pekplattan till ett aktivt 

material i verksamheten. Detta genom deras resonemang kring barns delaktighet, kompetens, 

intresse som grund samt kunskapsbrist. Med hjälp av vårt resultat kan vi se att en av 

orsakerna till denna osäkerhet kan grunda sig i deras önskan om mer kompetensutveckling. 

Våra förhoppningar med denna studie blir då att synliggöra pedagogers resonemang för att 

skapa en medvetenhet kring arbetet med pekplattan i verksamheten. 

Under studiens gång har intresset väckts kring hur det verkligen utspelar sig i verkligheten 

kring arbete med pekplattan. För vidare forskning anser vi det vara av intresse att utföra 

observationer i verksamheten för att ställa dessa resonemang i relation till praktiken. För att 

kunna utföra dessa observationer hade vi då fått utgå får en annan teoretisk utgångspunkt för 

att inte enbart undersöka språket. Inom samma teori hade det också varit intressant att ha fler 

deltagare i undersökningen för att på så vis få ett bredare resultat. Då det uppstått problematik 

i att frågorna har haft en ledande ton kan vidare forskning också vara att ändra frågorna så de 

får en mildare ton vilket kan påverka resultatet.                     
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Bilaga 1 

Medgivandeblankett 

Till er pedagoger 

  

Vi heter Clara Johansson och Susanne Brosved och vi studerar till förskollärare på högskolan 

i Halmstad. Vi läser nu sista terminen på utbildningen och skriver vårt examensarbete som 

handlar om pekplattan och hur den tas an i förskolans verksamhet. 

  

Vi hade varit tacksamma om du ville medverka i en intervju för att bidra till vårt 

examensarbete. Intervjun kommer att vara högst 60 minuter och handlar om frågor kring 

pekplattan i förskolans verksamhet. Vi kommer att spela in intervjun via en 

ljudupptagningsapplikation för att sedan kunna transkribera till textform. 

  

Väljer du att delta är du helt anonym, inga namn eller förskolor kommer att offentliggöras. 

Du har rätt att avbryta ditt deltagande när du vill. Ljudinspelningsmaterialet kommer enbart 

att användas till detta arbete och kommer när arbetet är godkänt att raderas. Du kommer få 

vidare information om var uppsatsen publiceras och hur du kan ta del av den. 

  

Jag samtycker att delta i studien: 

Namnunderskrift: 

  

 Kontaktuppgifter: 

Clara Johansson 

xxx@student.hh.se 

Susanne Brosved 

xxx@student.hh.se 

Handledare för arbetet: 

Carina Stenberg 

xxx@hh.se 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor: 

  

Inledande frågor: 

Namn? 

Hur länge har ni jobbat? 

Ålder på barn grupp? 

  

Bakgrund: 

Vad innebär digitala verktyg för er? 

Hur ser er tillgång ut av digitala verktyg i förskolans verksamhet? 

  

Styrdokument /Allmänt: 

Hur ser ni som arbetslag på att styrdokument kräver arbete kring digitala medel? 

Hur ser ni på att just pekplattan har satt sin prägel på förskolans verksamhet? 

Hur anser ni ert förhållningssätt gentemot pekplattan är? 

  

Pedagogik: 

Hur jobbar ni med pekplattan i verksamheten? 

Vems digitala verktyg blir pekplattan i er verksamhet? Barn, pedagog? 

Får barnen vara delaktiga när ni använder pekplattan i verksamheten? På vilket sätt så fall? 

På vilket sätt bör barnen vara mer eller mindre delaktiga i arbetet med pekplattan? 

Finns de regler som ska följas om barnen får tillgång till pekplattan? Om ja, såfall vilka och 

varför anser ni dom vara bra? 

Vilka fördelar/ nackdelar finns det att tillämpa digitala verktyg i förskolan? 

  

Övrigt: 

Hur och på vilket sätt har ni fått kompetens inom digitala medel? 
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