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SAMMANFATTNING 

Denna studie har haft som syfte att synliggöra i vilka situationer förskolepedagoger och 

barn på en förskolas småbarnsavdelning använder sig av surfplattor. Faktorer som 

undersökts har varit vilka kontexter som utgör dessa situationer, vilka beståndsdelar 

dessa kontexter består av samt vilka motiv och aktiviteter som ligger till grund för 

användning av surfplattor. Studien har varit av kvalitativ karaktär och har undersökt en 

småbarnsavdelning med barn upp till tre år på en förskola i Stockholm. För att 

åstadkomma detta har semi-deltagande observationer skett på förskolan under fyra dagar. 

Den insamlade datan har ställts mot och analyserats efter Nardi, Dourish och Benyons 

teorier om kontext samt Blomberg, Burrell & Guests teori om etnografi. Undersökningen 

har funnit att motivet är den kontextuella beståndsdel som väger tyngst då den ligger till 

grund för resterande beståndsdelar. De tre motiv som identifierats i denna studie är 

kommunikation, visualisering och underhållning.  

Nyckelord: kontext, design, surfplatta, förskola, småbarnsavdelning, barn. 



 

 

ABSTRACT 

This report has aimed to visualize in which situations tablet computers are being used by 

nursery school teachers and children at a baby and toddler unit of a nursery school. 

Factors that have been studied are which contexts that constitute these situations, which 

components that constitute these contexts and which underlying motives and activities  

that encourage using tablet computers. The study has been of a qualitative type and has 

studied a baby and toddler unit at a Stockholm nursery school that include children of 

three years and younger. Semi-participant observations have been done in a period of four 

days. The gathered data has been analyzed according to Nardi, Dourish and Benyon’s view 

on context as well as Blomberg, Burrell & Guest’s view on ethnography. The study has 

found that the contextual component of most significance is the motive, since it forms the 

basis of remaining components. In this study, the three motives that have been identified 

are communication, visualization and entertainment. 

Keywords: context, design, tablet computer, nursery school, baby and toddler unit, 

children. 
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DEFINITIONER 

Förskola Verksamhet där föräldrar kan lämna sina barn i åldrarna ett 

till fem år under dagtid under tillsyn av ett antal anställda 

pedagoger. Barnen är inskrivna på en och samma förskola 

vilket möjliggör att pedagogerna kan blanda lek och lärande 

under den nationella läroplanen. 

Småbarnsavdelning En förskolas separata avdelning för de yngsta barnen, 

vanligtvis i åldrarna ett till tre år. 

Surfplatta Pekplatta, datorplatta, läsplatta. Handhållen dator bestående 

av en stor pekskärm med s.k. multitouch-funktion som styrs 

med fingertopparna.  

App Applikationsprogramvara, tillämpningsprogram. En typ av 

datorprogram som fyller ett direkt syfte för användaren 

utöver enhetens basala funktioner. Den laddas ner och 

installeras direkt av användaren på dennes mobila enhet, t.ex. 

sin smarttelefon eller surfplatta. 

Kontext En form av information som beskriver en situation 

 där en aktivitet sker under vissa omständigheter.  
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1 INLEDNING 
Allteftersom samhällets teknikutveckling går framåt klättrar teknikanvändning längre och 

längre ner i åldrarna. Detta har konstaterats, uppmärksammats och debatterats i media. Så 

sent som 2012 rapporterade Stiftelsen för internetinfrastruktur i sin årliga undersökning 

Svenskarna och Internet att hälften av Sveriges treåringar använder Internet, i de flesta fall 

via en smarttelefon eller surfplatta.0F

1 

Barn möter olika tekniska artefakter; till exempel datorer, surfplattor, mobiler och dylikt, 

inte bara i sin hemmiljö utan även i lärande miljöer. Sedan 1990-talet har teknik 

involverats som ett pedagogiskt verktyg på förskolor i Sverige. Främst förekommer 

användandet av datorer, men även digitalkameror och datorprojektorer tillhör förskolans 

tekniska utbud. De senaste åren har surfplattan gjort intåg på förskolan tack vare att den 

är lätt att både ta med och använda. På förskolan är surfplattan ett användbart hjälpmedel 

vid dokumentation av barnens utveckling. Surfplattan underlättar även kommunikation 

med barnens vårdnadshavare och möjliggör användandet av olika lärande applikationer2 

(eller appar som de också kallas). Utbudet av olika lärande appar för barn upp till sex år är 

stort och innehåller ofta många olika funktioner utvecklade för att främja inlärning.3 

I utvecklingen av appar och andra tekniska artefakter är det viktigt att redan i 

designprocessen se till vem användaren är och i vilken situation användaren befinner sig. 

För att åstadkomma detta finns flera tillvägagångssätt att tillämpa; analys av befintliga 

artefakter, respons från tidigare användare, studier i laboratoriemiljö eller studier på 

naturligt fält. Analys genom dessa metoder kan skapa en bild av den tekniska artefaktens 

kontext, det vill säga i den situation den kommer att användas, vilket underlättar designen 

av dess kommande funktioner och utseende. 

I denna undersöknings första fas intervjuades en barnskötare som arbetar på en 

småbarnsavdelning på en förskola i Stockholms innerstad, vilken just tagit in en surfplatta 

till avdelningen och börjat använda den tillsammans med barnen. I kontrast till 

marknadens många inlärningsappar som är utvecklade för äldre barn beskrev 

barnskötaren att surfplattan används på andra sätt med tanke på att barnen är så små. 

Exempelvis har de spelat upp en video med en godnattvisa för att trösta ledsna barn vid 

dagens vilostund och de hade även visat upp stillbilder på djur för att låta barnen öva på 

att uttala djurens namn och läten (för transkription av hela intervjun, se Bilaga 1). Att 

dessa enkla aktiviteter utförts via en surfplatta istället för att använda avancerade 

inlärningsappar väckte ett intresse att vidare undersöka vid vilka tillfällen surfplattan 

används med små barn på förskolan. 

                                                             
1 O Findahl, Svenskarna och Internet 2012, .SE, 2012, hämtad 11 november 2013, 
<https://www.iis.se/docs/SOI2012.pdf> 
2 Skolverket, Redovisning av uppdrag om uppföljning av IT-användning och IT-kompetens i förskola, skola och 
vuxenutbildning, Skolverket, 2009, hämtad 6 december 2013, <http://www.skolverket.se/om-skolverket/visa-
enskild-
publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftry
cksak%2FRecord%3Fk%3D2192> s. 4-33 
3 C Shuler, iLearn II; An analysis of the education category of the iTunes App Store, The Joan Ganz Cooney Center 
at Sesame Workshop, 2012, hämtad 6 december 2013, <http://www.joanganzcooneycenter.org/wp-
content/uploads/2012/01/ilearnii.pdf> s. 3-14 
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1.1 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
Syftet med undersökningen är att synliggöra i vilka situationer förskolepedagoger och 

barn på en förskolas småbarnsavdelning använder sig av surfplattor i den pedagogiska 

verksamheten. Genom att belysa vilka påverkande aspekter som bildar dessa situationer 

ämnar studien ge en inblick i hur surfplattor används i en förskoleverksamhet.  

Med syftet som grund formuleras följande frågeställning: 

I vilka situationer används surfplattan på en förskolas småbarnsavdelning? 

Denna frågeställning kompletteras med följande underfrågor: 

Vilka situationella beståndsdelar är viktiga att se till vid användning av 

surfplatta på förskola? 

Vilka motiv och aktiviteter ligger till grund för användning av surfplatta på 

förskola? 

1.2 AVGRÄNSNINGAR 
Forskningen avgränsas geografiskt till förskolor i Stockholms kommun då projektets 

tidsram inte har rum för en nationell undersökning. Att hålla sig inom Stockholm ökar 

även chansen att hitta en population då det anses troligare att teknik implementerats på 

förskolor i en storstad.  

Undersökningen ämnar inte få fram generaliserbara resultat genom att jämföra en mängd 

olika förskolor utan fokus för studien är en utvald förskola i Stockholmsområdet. Att 

fokusera på en förskola möjliggör en djupare förståelse för verksamhetens användning av 

surfplattor vilket ger ett bredare spektra av detaljer kring de situationer som uppstår och 

återupprepas i relation till tekniken. 

Till skillnad från den tidigare forskning som gjorts kring barn och teknik avser denna 

undersökning att se till de riktigt små barnen. De barnappar som främst uppmärksammats 

i tidigare studier är de som utformats i inlärningssyfte, s.k. ”lek-och-lär-appar”. Dessa är 

oftast ämnade för barn från tre år och uppåt, särskilt från den ålder då barnen börjar lära 

sig siffror och alfabetet. Denna undersökning lyfter istället fram i vilka situationer ett 

yngre barn får användning av en surfplatta, vilket medför att den endast berör en 

förskolas småbarnsavdelning där barnen är i åldrarna ett till tre år. 

Då undersökningens syfte och frågeställningar handlar om kontexten kring användandet 

av surfplattor berörs inte surfplattornas innehåll. Studien avser inte att genomföra en 

djupare analys av de specifika appar och program som används utan fokuserar på vad som 

händer i situationen runt omkring tekniken. Däremot omnämns apparna ytligt vid de 

tillfällen de utgör en central del av situationen.  
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2 BAKGRUND 
Det är av stor vikt att förstå det fält som studien berör för att kunna se samband mellan 

olika resultat och sätta observerad data i relation till större sammanhang. Att undersöka 

barn innebär att populationen är i en annan ålder, utvecklingsnivå och har ett annat 

förhållande till teknik. Detta medför ett behov av en fördjupning i kunskaps- och 

utvecklingspsykologi för små barn, deras relation till dagens teknik och hur den används i 

deras vardag samt den forskning som tidigare gjorts inom området.  

2.1 BARN ETT TILL TRE ÅR 
Denna undersökning innefattar studier av ett- till treåringars interaktion med en 

surfplatta. För att kunna genomföra studien och tolka resultaten behövs därför insikt i den 

ungefärliga kunskaps- och utvecklingsnivå som barn i detta åldersspann ligger inom. 

Genom en djupare förståelse om hur ett- till treåringar kan uppfatta sin omvärld ökar 

möjligheten för ett gott analysarbete. Följande beskrivningar är endast generella och ska 

inte ses som absoluta beskrivningar av barn i ett- till treårsåldern. 

Vid ettårsåldern hamnar barn vanligtvis i utvecklingsfasen som ofta omnämns som 

”experimentåldern”1F. I denna fas brukar barn börja se utanför sig själva och upptäcka 

världen runtomkring. Tack vare att barnen börjar lära sig att gå får de möjligheten att 

själva bestämma över sina upptäckter. Ofta utökar även barnen sin kunskap om 

omvärlden genom att röra vid saker och se hur de fungerar.2F Detta utforskande medför att 

barnen börjar förstå var de själva slutar och var omvärlden tar vid. I denna ålder kan 

barnen vanligtvis förstå och uttrycka ett par ord och gester vilket medför att de själva kan 

visa omvärlden vad de behöver och känner. 3F

4 

I tvåårsåldern utvecklas vanligtvis språket ytterligare med en djupare förståelse för 

grammatisk struktur; användandet av både pronomen och ordföljd fungerar oftast väl.4F

5 

Barnen vidareutvecklar sin rörelseförmåga och kan nu kanske både gå, krypa, springa och 

klättra,5F men förstår inte faror de kan utsättas för. I takt med att barnens språkliga och 

fysiska förmågor utvecklas ökar även lusten och behovet av att leka med andra.7F

6 Barnen 

börjar kunna tänka igenom sina handlingar innan de utförs och får en ökad förståelse i 

påverkan och konsekvens. 8F

7 

När barn har kommit upp i runt treårsåldern utvecklas den fysiska förmågan ytterligare; 

de har oftast lätt för grovmotorik, de flesta barn kan utan problem springa längs en rak 

linje och hoppa upp i luften, men har kanske lite svårare för finmotorik; som att dra upp 

ett blixtlås. Barnen börjar kunna tänka ut saker på egen hand, 10Fvilket medför att de kan 

börja leka ”låtsaslekar” och låter fantasin frodas. De har däremot oftast svårt att se saker 

ur någon annans synvinkel och att kliva in i en annan roll än sig egen. 11F

8 Vid treårsåldern 

                                                             
4 P Hwang & B Nilsson, Utvecklingspsykologi, tredje utgåvan, Natur och kultur, Stockholm, 2003, s. 81-144 
5 Hwang & Nilsson, s. 158 
6 M Spencer Pulaski & S Kihlgren, De första åren: Piaget för föräldrar, Norstedt, Stockholm, 1982, s. 93-103 
7 Hwang & Nilsson, s. 156 
8 Hwang & Nilsson, s. 192-200 
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utökas vanligtvis ordförrådet kraftigt,12F

9 vilket gör att barnen börjar söka vänner och 

utvecklas därmed vidare både språkligt och socialt. 13F

10 

2.2 DEN DIGITALA GENERATIONEN 
Att växa upp i ett samhälle integrerat med, och påverkad av, teknik skiljer sig från tidigare 

generationers uppväxt. Ofta talar man om att barn som växer upp under 2000-talet, i 

västvärlden, har levt med den digitala tekniken som en del av deras värld sedan födseln. 

Inte bara växer barnen upp i ett teknikfyllt hem, utan barnen har redan i ung ålder 

möjlighet att välja från ett stort utbud teknik utformad med syftet att passa just deras 

målgrupp.14F

11 Ett urval av detta utbud innefattar leksaker som låter eller rör sig, TV-

apparater med tillgång till kanaler eller DVD-filmer för barn samt lek-och-lär-mjukvara till 

handhållna enheter som surfplattor, spelkonsoler eller till stationära enheter som datorer. 

Statistiska centralbyrån rapporterar att 99 procent av svenskar i åldrarna 16-74 år som är 

boende i hushåll med barn har tillgång till Internet i hemmet. 15F

12 År 2012 använde hälften 

av treåringarna och 40 procent av tvååringarna i Sverige någon gång Internet. 17F

13 Det 

vanligaste användningsområdet för en mobiltelefon hos barn mellan två till åtta år i 

Sverige är att spela spel, ta fotografier och lyssna på musik. Den webbplats som vanligast 

besökts av barn upp till fyra år i Sverige är YouTube, med syfte att se på filmer. 19F

14 

Prensky benämner barn som är uppväxta med den nya digitala tekniken som ”digitala 

infödingar”. De digitala infödingarnas föräldrar omnämns som ”digitala immigranter”.15 

Syftet med dessa begrepp är att synliggöra hur individer uppväxta de senaste årtiondena 

hanterar teknik i jämförelse med deras föräldrar. Till skillnad från de digitala 

immigranterna, som fått tekniken introducerad som ett verktyg för att underlätta det 

dagliga livet, har de digitala infödingarna växt upp med tekniken som en nödvändig och 

betydelsefull del av deras liv. De digitala infödingarna har fått leva sina unga år i ett 

hushåll där tekniken är en integrerad del av hemmet och ett användbart hjälpmedel i form 

av exempelvis datorer, mobiltelefoner, TV-apparater, mikrovågsugnar och 

tvättmaskiner.20F

16 Myers & Sundaram beskriver detta som att digitala infödingar har en 

digital förståelse21F

17; digitala immigranter är vana vid att utföra aktiviteter analogt medan 

digitala infödingar kanske utför samma aktiviteter med stöd av ett digitalt verktyg. 

Dunkels är dock kritisk till att individer kategoriseras utifrån begreppen digitala 

infödingar och digitala immigranter. Hon menar att dessa två grupper är långt ifrån 

homogena; IT-kunskaperna kan variera från individ till individ. Den enda gemensamma 

                                                             
9 Hwang & Nilsson, s. 208 
10 Spencer Pulaski & Kihlgren, s. 121 
11 R Zevenbergen, ”Digital natives come to preschool: Implications for early childhood practice”, Contemporary 
Issues in Early Childhood, vol. 8, nr. 1, 2007, s. 19-21, hämtad 4 december 2013, Symposium Journals Free. 
12 SCB, Privatpersoners användning av datorer och internet 2012, Statistiska centralbyrån, 2012, hämtad 5 
december 2013, <http://www.scb.se/statistik/_publikationer/LE0108_2012A01_BR_IT01BR1301.pdf> s. 42 
13 SCB, s. 47 
14 Statens medieråd, Småungar & medier 2012/13, Statens medieråd, 2013, hämtad 9 oktober 2013, 
<http://www.statensmedierad.se/upload/_pdf/Smaungar_och_medier_2013_fullfarg.pdf> s. 20 
15 M Prensky, Digital natives, digital immigrants, Marc Prensky, 2001, hämtad 6 januari 2014, 
<http://www.marcprensky.com/writing/Prensky%20-
%20Digital%20Natives,%20Digital%20Immigrants%20-%20Part1.pdf> s. 1-2 
16 Zevenbergen, s. 19-21 
17 MD Myers & D Sundaram, ”Digital Natives – Rise of the social networking generations”, University of 
Auckland Business Review, vol. 15, nr. 1, 2012, s. 31-33, hämtad 4 december 2013, Academia.edu. 

http://www.marcprensky.com/writing/Prensky%20-%20Digital%20Natives,%20Digital%20Immigrants%20-%20Part1.pdf
http://www.marcprensky.com/writing/Prensky%20-%20Digital%20Natives,%20Digital%20Immigrants%20-%20Part1.pdf
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faktorn bland de digitala infödingarna är att de är födda under samma tidsspann. Att påstå 

att alla digitala infödingar har lättare för teknik för att deras uppväxt har involverat olika 

tekniska artefakter är en klar simplifiering som bör betraktas med en viss skepsis. Dock 

menar Dunkels att det finns skillnader, sett till kunskapsnivå och erfarenheter, mellan 

vuxna och barn vilket påverkar teknikanvändandet; att illustrera detta genom att dela in 

individer i digitala infödingar och immigranter är bara ett sätt av många att synliggöra 

dessa skillnader på.22F

18  

Zevenberg undersöker hur tekniken verkar som ett hjälpmedel vid ett barns uppväxt. Han 

illustrerar detta i ett observationsfall där en knappt fyraårig pojke kallad Mathew 

studerades då han under tre veckor hade tillgång till hemmets dator. Genom att själv 

experimentera och studera sin syster när hon använde datorn kunde fyraåringen på egen 

hand, efter tre veckor, sätta på och stänga av datorn, ändra skärmsläckare, navigera bland 

mjukvara samt åtgärda sina eventuella feltryck exempelvis genom att avsluta det program 

som han råkat starta. Han kunde både känna igen bokstäver han såg på skärmen och 

skriva sitt eget namn i ett ordbehandlingsprogram som han själv öppnade: Barely able to 

write his name with pencil and paper, Mathew was able to type his name /.../. 23F

19 Även 

Trepainer-Street, Hong & Bauer undersöker hur tekniken verkar som ett hjälpmedel vid 

barns uppväxt. De beskriver att när barn ritade teckningar via en dator blev dessa mer 

verklighetstrogna och detaljerade än teckningar som hade skapats för hand. 24F

20 En möjlig 

anledning till detta förklaras som att tecknande via ett ritprogram på datorn kräver 

mindre finmotorik vilket gör det lättare för barnen att skapa detaljrika teckningar. 

Trepainer-Street, Hong & Bauer resonerar även kring hur barnens hantering av det 

skriftliga språket kan främjas av mjukvara för ordbehandling. Precis som i 

observationsfallet med Mathew visade behöver inte barnet ha den finmotorik som krävs 

vid skrift med papper och penna vid författandet av texter på en dator. Att trycka på 

tangenter och röra en datormus innebär andra rörelsemönster och annan fingermotorik 

än de som krävs när barnets ska hålla i en penna och skapa bokstäver eller former på ett 

papper. Trepainer-Street, Hong & Bauer menar att när barnen har möjlighet att klara av 

ett mål som kräver den finmotorik de saknar uppstår en känsla av framgång vilket 

uppmuntrar barnet till att fortsätta utvecklas med hjälp av tekniken. 25F

21 

Greenspan diskuterar vidare kring teknikens inverkan, främst på barnens sociala och 

emotionella utveckling. Han problematiserar den respons som en dator ger på ett barns 

handling och menar att den inte reflekterar den respons som ges på samma handling vid 

interaktion med en människa. Enligt Greenspan resulterar denna interaktion i att 

samarbetsförmågan hos barn stjälps.29F

22 I kontrast till Greenspans resonemang visar Chung 

                                                             
18 E Dunkels, Bridging the distance – Children’s strategies on the internet, Umeå Universitet, 2007, hämtad 15 
december 2013, <http://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:140705/FULLTEXT01.pdf> s. 35-41 
19 R Zevenbergen, s. 26 
20 ML Trepainer-Street, SB Hong & JC Bauer, ”Using technology in reggio-inspired long-term projects”, Early 
Childhood Education Journal, vol. 28, nr. 3, 2001, s. 186, hämtad 5 december 2013, Springer Link. 
21 ML Trepainer-Street, SB Hong & JC Bauer, s. 186 
22 SI Greenspan, The growth of the mind and the endangered origins of intelligence, Perseus Book, Reading, 
1998, citerad i The Alliance of Childhood, ”Developmental risks: The hazards of computers in childhood”, i C 
Cordes & E Miller (red.), Fool’s gold: A critical look at computers in childhood, The Alliance of Childhood, College 
Park, 2000, s. 28. 
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& Walsh fynd att teknik verkar som ett underhållande verktyg i interaktionen mellan två 

barn. Denna interaktion underlättar och ökar barnens vilja till samarbete i en lärande 

miljö.30F

23 Healy belyser vikten vid att, som förälder eller lärare vara delaktig i barnens 

interaktion med teknik. Genom att själv använda tekniken eller sitta bredvid ett barn som 

använder teknik kan man ge barnet vägledning. Denna vägledning bör innefatta att barnet 

redogör för sin egen tankeprocess eller får besvara reflekterande frågor kring det som 

händer på skärmen.31F

24 Även Chen & Couse menar att lärarens tillämpning av teknik spelar 

stor roll i hur effektiv, pedagogisk och användbar tekniken är för barn 32F

25 vilket går i linje 

med Klein, Nir-Gal & Darom resonemang om att inlärningsprocessen blir som effektivast 

när en vuxen finns tillhanda för vägledning, framför allt vid användning av teknik.33F

26 Att 

som vuxen även påminna barnet om att byta sittställningar, använda kortkommandon på 

tangentbordet istället för att använda datormusen samt uppmuntra barnet till att ta 

regelbundna pauser menar Straker, Maslen, Burgess-Limerick, Johnson & Dennerlein 

också är av vikt för att möjliggöra en effektiv inlärningsprocess.34F

27 

2.3 SURFPLATTAN SOM ETT VERKTYG PÅ FÖRSKOLAN 
Att involvera teknik i en lärande miljö har gjorts i Sverige sedan 1980-talet, då med fokus 

på programmering av datorer, följt av vidare tillämpning under 1990-talet med inriktning 

på teknik som ett pedagogiskt verktyg. Idag är olika tekniska artefakter, exempelvis 

datorer, surfplattor och digitalkameror, ett väl integrerat verktyg som både skolor och 

förskolor använder dagligen.35F

28 Av de tekniska artefakter som förekommer i en 

förskolemiljö är de vanligaste datorer och surfplattor, digitalkameror och 

datorprojektorer. Dock har de flesta avdelningarna inte en dator mindre än tre år gammal. 

En möjlig orsak till detta kan vara att förskolorna väljer att prioritera inköpen av 

surfplattor framför datorer.36F

29 

Att använda sig av datorer och surfplattor på förskolan har flera syften: att dokumentera 

barnens utveckling37F

30, kommunicera med barnens vårdnadshavare 38F

31, få tillgång till utbudet 

appar eller annan mjukvara utvecklad för barn39F

32 samt visualisera olika typer av media 

som video, bild eller musik 40F

33. Chen & Couse belyser vikten vid att, som förskolepedagog, 

dokumentera barns utveckling för att ge pedagogerna och barnets vårdnadshavare en 

                                                             
23 YH Chung & DJ Walsh, s. 398-399 
24 Healy, JM, Failure to connect: How computers affect our children’s minds – for better and worse, Simon Fraser 
University, 1998, hämtad 6 december 2013, <http://www.sfu.ca/educ260/Healy%208.pdf> 
25 DW Chen & LJ Couse, ”A tablet computer for young children? Exploring its viability for early childhood 
education”, Journal of Research on Technology in Education, vol. 43, nr. 1, 2010, s. 95, hämtad 6 december 2013, 
EBSCOhost Business Source Premier. 
26 PS Klein, O Nir-Gal & E Darom, ”The use of computers in kindergarten, with or without adult mediation; 
effects on children’s cognitive performance and behavior”, Computers in Human Behavior, vol. 16, nr. 16, 2000, 
s. 603, hämtad 9 oktober 2013, ScienceDirect. 
27 L Straker, B Maslen, R Burgess-Limerick, P Johnson & J Dennerlein, ”Evidence-based guidelines for the wise 
use of computers by children: Physical development guidelines”, Ergonomics, vol. 45, nr. 4, 2010, s. 471-472, 
hämtad 6 december 2013, Taylor & Francis Science and Technology Library. 
28 Skolverket, s. 4 
29 Skolverket, s. 23 
30 DW Chen & LJ Couse, s. 77 
31 Skolverket, s. 27 
32 N Bølgan, ”From IT to tablet: Current use and future needs in kindergartens”, Nordic Journal of Digital 
Literacy, nr. 3, 2012, s. 164, hämtad 6 december 2013, Nordisk tidsskriftdatabase. 
33 Skolverket, s. 33 
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inblick i hur barnet utvecklas.41F Dokumentationen kan ske genom att fotografera, filma, 

anteckna händelser samt spara av barnen skapade teckningar eller andra verk. Denna 

digitala dokumentation av barnens verk kan underlättas genom att barnen använder 

mjukvara, exempelvis en app, för att skapa sina verk vilket leder till att teckningen eller 

filmen direkt kan importeras i den digitala dokumentationen. Chen & Couse belyser hur en 

app med möjlighet att rita och måla fick barn i tre- till femårsåldern att välja surfplattan 

framför penna och papper. Barnens upplevelse av appen beskrivs som: Children indicated 

that the ’colors were brighter’, ’you don’t run out of ink’, and ’you don’t have to rinse off your 

brush.’.43F

34 Barnen uttrycker att de fått andra intryck och upplevelser av att använda sig av 

ritappen än vid användning av penna och papper.  

Förskolepedagogers inställning till att använda sig av surfplatta i en förskoleverksamhet 

varierar. Chen & Couse citerar en pedagog som beskriver hur surfplattan är ännu ett 

verktyg som kan användas som ett medium i den pedagogiska verksamheten. 4F

35 Skolverket 

rapporterar att hälften av de tillfrågade pedagogerna hade en allmän positiv inställning till 

teknik och menade att det är ett användbart pedagogiskt verktyg i en lärande miljö. Dock 

finns tvivel hos vissa pedagoger om hur effektiv teknik är vid stimulering av barnens 

förmåga att kommunicera och samarbeta.45F

36 Enligt Olsson poängterar vissa 

förskolepedagoger hur mycket lättare dokumentationen av barnens utveckling blivit efter 

att surfplattor introduceras, framförallt tack vare möjligheten att filma olika aktiviteter. 

Pedagogerna beskriver också att användandet av kreativa appar, som film- eller 

ljudprogram där barnen får möjlighet att skapa själva, är den aktivitet med surfplattan 

som barnen uppskattar mest. Dock belyser pedagogerna vikten vid att noga tänka igenom 

nedladdningen av nya appar utifrån förskoleavdelningens egna pedagogiska mål.46F

37 

2.4 RELATION TILL TIDIGARE FORSKNING  
Tidigare undersökningar kring barn och användandet av teknik involverar studier med 

fokus på inlärning; hur teknik ökar motivationen att lära sig nya saker38, hur barn får 

större utrymme att visualisera sina idéer39 samt hur teknik påverkar barns 

kunskapsintag40. Andra studier har inriktningen att undersöka barnens fysiska och sociala 

                                                             
34 DW Chen & LJ Couse, s. 77-95 
35 DW Chen & LJ Couse, s. 92-94 
36 Skolverket, s. 37 
37 A Olsson, Bland appar och nappar: en fallstudie om små barn och surfplattor, Göteborgs universitet, 2012, 
hämtad 6 december 2013, <https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/30373/1/gupea_2077_30373_1.pdf> s. 
33-34 
38 RF Schmid, N Miodrag & N Di Francesco, ”A human-computer partnership: The tutor/child/computer 
triangle promoting the acquisition of early literace skills”, Journal of Research on Technology in Education, vol. 
41, nr. 1, 2008, s. 78, hämtad 5 december 2013, EBSCOhost Business Source Premier. 
39 YH Chung & DJ Walsh, ”Constructing a joint story-writing space: The dynamics of young children’s 
collaboration at computers”, Early Education and Development, vol. 17, nr. 3, s. 398, 2006, hämtad 5 december 
2013, Taylor & Francis Online. 
40 P Attewell, J Battle & B Suazo-Garcia, ”Computers and young children: Social benefit or social problem?”, 
Social Forces, vol. 82, nr. 1, 2003, s. 291, hämtad 6 december 2013, Oxford University Press Journals Current. 
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utveckling; hur spelandet av våldsamma tv-spel påverkar barnens beteende i en hem- och 

skolmiljö50F

41 och hur en datormus bör formges för att undvika skadliga påfrestningar 51F

42. 

Denna undersökning utmärker sig främst tack vare barnens ålder då forskning av 

teknikanvändande barn under tre år inte är lika förekommande som studier av barn äldre 

än tre år. En utvärdering av teknik ur ett inlärningsperspektiv är inte ett aktuellt område i 

denna studie, vilket också bidrar till en distansering från tidigare forskning kring barn och 

teknik. Chen & Couse belyser behovet att forska kring hur väldigt små barn kan utvecklas 

och underhållas via teknik. Genom en grundlig analys av hur barnen uppfattar teknikens 

gränssnitt kan tekniska artefakter utvecklas och lämpa sig ännu bättre för användning. 52F

43 

Även Shuler uppmuntrar till att undersöka vidare hur barn upp till tre år använder sig av 

surfplattor och olika appar för att, som verksam apputvecklare, kunna designa användbara 

appar med innehåll och gränssnitt lämpliga för den unga målgruppen.53F

44 

  

                                                             
41 DA Gentile, PJ Lynch, JR Linder & DA Walsh, ”The effects of violent video game habits on adolescent hostility, 
aggressive behaviors and school performance”, Journal of Adolescence, vol. 27, nr. 1, 2004, s. 18-20, hämtad 6 
december 2013, ScienceDirect. 
42 EE Hughes & PW Johnson, ”Children computer mouse use and anthropometry”, Work: A Journal of 
Prevention, Assessment and Rehabilitation, vol. 41, nr. 1, 2012, s. 848-850, hämtad 6 december 2013, 
EBSCOhost Business Source Premier. 
43 Chen & Couse, s. 95-96 
44 Shuler, s. 13 
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3 TEORI 
Det är av stor vikt att undersöka barn i deras vardagliga miljö för att se i vilka situationer 

surfplattan används på förskolan. Detta kan göras med ett etnografiskt synsätt samt 

teorier om begreppet kontext, vilket kan agera verktyg för att synliggöra situationer och 

dess beståndsdelar. Dessa teoretiska utgångspunkter kan identifiera viktiga aspekter att ta 

hänsyn till vid en designprocess. Denna studie utgår från Blomberg, Burrell & Guests teori 

om det etnografiska perspektivet samt Nardi, Dourish och Benyons teorier om kontext för 

att förstå, analysera och tolka resultatet. 

3.1 DET ETNOGRAFISKA PERSPEKTIVET 
Etnografins essens är att få förståelse för en aktivitet, situation eller ett sammanhang 

genom att aktivt delta i den. Genom att observera olika händelseförlopp och interaktioner 

ser man vad som verkligen sker istället för att få en subjektiv återberättad version. 54F Det 

etnografiska perspektivet har länge spelat en nyckelroll vid design av tekniska artefakter; 

ända sen 1980-talet har de största företagen inom området tillämpat etnografi som en del 

av designprocessen.55F Syftet med integrering av etnografi är att förstå sig på sin tänkta 

användare och hur dennes vardag ser ut för att skapa användarvänliga och passande 

tekniska artefakter.56F

45 

Det etnografiska perspektivet är inte en bestämd samling metoder utan snarare ett synsätt 

på hur man tar till sig en aktivitet, situation eller ett sammanhang. 57F

46 Etnografins 

grundprinciper kan beskrivas utifrån fyra punkter: 

 Forskningen ska ske i den naturliga miljö som den undersökta aktiviteten vanligtvis 

sker.58F Detta möjliggör en mer korrekt och rättvis bild över fenomenet än om man 

skulle placera samma aktivitet i en laboratoriemiljö. 

 Forskningen ska ta hänsyn till den större kontext i vilken aktiviteten sker.59F Om man 

isolerar sin tolkning och analys på den enskilda aktiviteten kan man förbise det 

stora sammanhang som eventuellt påverkar situationen. 

 Forskningen ska vara beskrivande, inte utvärderande. Det är inte forskarens uppgift 

att lägga in värderingar i det som sker. Forskaren ska endast beskriva situationen 

precis som den är. 

 Forskningen ska utgå från informanternas synvinkel.61F Forskarens ska se ur de 

observerades ögon; hur de upplever och beskriver situationen. 47 

Dessa punkter markerar att det etnografiska perspektivet inte ska förväxlas med 

etnografiska metoder. Men trots att det etnografiska perspektivet inte är en bestämd 

samling metoder som ska följas till punkt och pricka innehåller den vissa tillvägagångssätt. 

Dessa innefattar bl.a. observationer; deltagande och icke deltagande, intervjuer, 

                                                             
45 J Blomberg, M Burrell & G Guest, “An ethnographic approach to design”. I JA Jacko & A Sears (red), The 
human-computer interaction handbook: fundamentals, evolving technologies and emerging applications, 
Lawrence Erlbaum Associates, Inc., New Jersey, 2003, s. 965-966 
46 Blomberg, Burrell & Guest, s. 967 
47 Blomberg, Burrell & Guest, s. 966-967 
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individuell dokumentering som dagboks- och loggboksföring samt registrering av digital 

data.62F

48 

3.2 KONTEXT 
Kontext är ett komplext begrepp som diskuteras och omdefinieras av många forskare i 

flera olika ämnesområden; däribland psykologi, filosofi och språkvetenskap. 63F

49 Dessutom 

finns en folklig tolkning av ordet där man ser det som en synonym till ”miljö” eller 

”situation”. Schilit, Adams & Want, som var bland de första att definiera begreppet, 

beskriver kontexten som uppbyggd av tre aspekter: var du är, vem du är med och vilka 

resurser som finns i närheten.64F

50 Bradley & Dunlop menar att definitionen av begreppet 

skiljer sig beroende på studiens primära fokus och ger exempel på tre av dessa: där en 

applikation, användare, eller vilken enhet som helst, är det huvudsakliga 

undersökningssubjektet.65F

51 Dey, Abowd & Salber definierar kontext som det som 

kännetecknar en relation mellan flera olika enheter: 

/…/any information that can be used to characterize the situation of entities (i.e., 

whether a person, place, or object) that are considered relevant to the interaction 

between a user and an application, including the user and the application 

themselves.66F

52 

Denna syn på kontext som en typ av information delar även Dourish, som talar om den 

”positivistiska definitionen” av kontext. Denna bygger på en förenkling av vardagens 

varierande situationer med sina underliggande mönster. 67F

53 Förenklingen leder till följande 

fyra antaganden: 

 Kontext är en form av information. Kontexter innehåller beståndsdelar och 

egenskaper vilka kan tas hänsyn till under en designprocess. 

 Kontext är definierbar. Man kan i förväg identifiera och beskriva en artefakts tänkta 

kontext och anpassa utformandet av den därefter. 

 Kontext är stabil. Även om kontexten är beroende av sina beståndsdelar är den 

statisk. Den varierar inte från ett ögonblick till ett annat. Skulle någon av dess 

beståndsdelar förändras uppstår en ny kontext. 

                                                             
48 Blomberg, Burrell & Guest, s. 969-972 
49 NA Bradley & MD Dunlop, ”Toward a multidiciplinary model of context to support context-aware 
computing”, Human-Computer Interaction, vol. 20, nr. 4, 2005, s. 405, hämtad 7 december 2013, EBSCOhost 
Business Source Premier. 
50 BN Schilit, N Adams & R Want, Context-aware computing application, 1994, CiteSeerX, hämtad 6 december 
2013, <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.29.5833&rep=rep1&type=pdf> s. 1   
51 Bradley & Dunlop, s. 413-414 
52 AK Dey, GD Abowd & D Salber, ”A conceptual framework and a toolkit for supporting the rapid prototyping 
of context-aware applications”, Human-Computer Interaction, vol. 16, 2001, s. 106, hämtad 6 december 2013, 
ACM Digital Library. 
53 P Dourish, “What we talk about when we talk about context”, Personal and Ubiquitous Computing, vol. 8, nr.1, 
2004, s. 20, hämtad 14 oktober 2013, ACM Digital Library. 
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 Kontext och aktiviteter är separerbara. Aktiviteter händer inom en kontext och är 

en av alla de separata beståndsdelarna som ingår i begreppet. Dessa är ej 

synonymer till varandra.68F

54 

Medan Dourish menar att aktivitet och kontext är två olika saker belyser Nardi 

aktivitetsteorin som har en annan mening. Aktivitetsteorin är den äldsta och mest 

beprövande teorin inom studier av kontext och går ut på att aktiviteten är kontexten, d.v.s. 

det som studeras är en aktivitet. Aktiviteten i sig består av: 

 Aktörer. Aktörer är en person eller en grupp som genomför aktiviteten. 

 Objekt. Objekt är ett ting som motiverar och riktar aktiviteten och dess förlopp. 

 Motiv. Bakom varje objekt finns behov och/eller önskemål som motiverar 

användandet av objektet. 

 Handlingar. Aktörerna utför olika medvetna aktioner, med hjälp av objektet. Flera 

olika handlingar kan grundas i samma motiv. 

 Automatiserade handlingar. En handling som till början var medveten men som 

med tiden och efter upprepande utförande sker på rutin av aktörerna. En 

omedveten handling där man ”agerar utan att tänka på hur man agerar”, 69F

55 t.ex. att 

läsa eller att hantera ett tangentbord. 

Vid jämförelse av Nardi och Dourish kan deras teorier först se väldigt olika ut, men vid 

närmare observation finner man dock flera likheter. Båda beskriver kontext som ett 

begrepp innehållandes flera beståndsdelar, men medan Dourish menar att aktiviteten är 

en separat del av kontexten, menar Nardi att aktiviteten är kontexten. Däremot menar 

Nardi vidare att aktiviteten består av flera beståndsdelar vilket går i linje med Dourish 

definition av kontext. På detta sätt kan det anses att de definierar kontext på snarlika sätt 

men använder olika begrepp. 

Det varken Dourish eller Nardi nämner angående kontext är den fysiska och sociala miljön. 

Benyon menar att studier kring kontext även bör innefatta den miljö där aktiviteten sker. 

Med den fysiska miljön menar han den faktiska platsen och dess egenskaper, t.ex. 

ljusförhållanden, temperatur och ljudnivå. Med den sociala miljön menar Benyon i det 

sociala samspel som aktörerna agerar samt innefattar även sociala normer. 70F

56 Dessa två 

beståndsdelar kan komplettera Dourish och Nardis synsätt på kontext. 

  

                                                             
54 Dourish, s. 21 
55 BA Nardi, ”Studying Context: A Comparison of Activity Theory, Situated Action Models, and Distributed 
Cognition”. I Nardi, BA (red) Context and Consciousness: Activity Theory and Human-Computer Interaction, MIT 
Press, Cambridge, 1996, s. 37 http://www.ics.uci.edu/~corps/phaseii/nardi-ch4.pdf 
56 D Benyon, Designing interactive systems, a comprehensive guide to HCI and interaction design, andra utgåvan, 
Addison-Wesley, Harlow, 2010, s. 37 
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3.2.1 DENNA STUDIES DEFINITION AV KONTEXT 
I denna undersökning definieras kontext som information om en situation där en aktivitet 

sker under vissa omständigheter. Denna definition baseras på en kompletterande 

kombination av Dourish, Nardis och Benyons ovannämnda teorier om kontext. De 

omständigheter som bildar kontexten omfattas därmed av åtta beståndsdelar: aktörer, 

objekt, motiv, handlingar, automatiserade handlingar, aktivitet, fysisk miljö och social 

miljö, (se Figur 1) vilka kan beskrivas enligt följande: 

 Aktörer. Aktörer är en person eller en 

grupp som genomför aktiviteten. 

 Objekt. Objekt är de ting som aktören 

involverar i sin aktivitet.  

 Motiv. Motivet är det som befogar att 

en aktivitet ska ske.  

 Handlingar. Aktörerna utför olika 

medvetna aktioner med hjälp av 

objekten. Flera olika handlingar kan 

grundas i samma motiv.  

 Automatiserade handlingar. En 

handling som till början var medveten 

men som med tiden och efter 

upprepande utförande sker på rutin 

av aktörerna. En omedveten handling 

där man ”agerar utan att tänka på hur 

man agerar”,69F

57 t.ex. att läsa eller att hantera ett tangentbord. 

 Fysisk miljö. Den faktiska platsen och dess egenskaper, t.ex. ljusförhållanden, 

temperatur och ljudnivå. 

 Social miljö. Det sociala samspelet där aktörerna agerar enligt vissa sociala normer.  

 Aktiviteter. Ett flertal handlingar grundat i samma motiv bygger upp en aktivitet. 

T.ex. handlingarna springa, sparka boll och göra mål utgör aktiviteten spela fotboll, 

där motivet kan vara att motionera.   

Genom att identifiera beståndsdelar kan man närmare beskriva kontexten genom att 

kategorisera insamlad data utifrån dessa. Detta kan bidra till en djupare förståelse för 

kontexten vilket klargör vilka beståndsdelar som bör tas i särskild beaktning i det första 

steget av en designprocess. 

3.3 KONTEXTENS BETYDELSE I EN DESIGNPROCESS 
Löwgren & Stolterman beskriver designprocessen som en undersökande process med 

syfte att ta reda på så mycket som möjligt om den situation där den designade tekniken 

ska verka som ett användbart hjälpmedel. 71F

58 Benyon menar att syftet med design av 

                                                             
57 BA Nardi, ”Studying Context: A Comparison of Activity Theory, Situated Action Models, and Distributed 
Cognition”. I Nardi, BA (red) Context and Consciousness: Activity Theory and Human-Computer Interaction, MIT 
Press, Cambridge, 1996, s. 37 http://www.ics.uci.edu/~corps/phaseii/nardi-ch4.pdf 
58 J Löwgren & E Stolterman, Design av informationsteknik: materialet utan egenskaper, Studentlitteratur AB, 
Lund, 2012, s. 86 

Figur 1: Kontextens beståndsdelar 
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informationsteknik är att skapa interaktiva artefakter med användbarhet; artefakter som 

stödjer och uppmuntrar användarna till olika aktiviteter. För att detta ska vara möjligt 

måste man förstå sig på användaren och de egenskaper som påverkar användarens 

interaktion med artefakten för att skapa användbar teknik. 72F

59 Att förstå sig på denna 

användare, samt kontexten och situationen där en teknisk artefakt ska användas, är vitalt i 

en designprocess av informationsteknik. 

Enligt Blomberg, Burell & Guest är det etnografiska synsättet ett lämpligt tillvägagångsätt 

för att samla in information om den aktuella situationen och dess användare. De menar att 

datainsamling och analys via etnografiska studier kan ge djupare förståelse om 

användarna och kontexten, förenkla prioriteringar och utvärderingar av olika 

designförslag samt bidra till ökad kreativitet och innovation. 73F

60 Enligt Dourish är det 

kritiskt att urskilja två olika typer av information som etnografiska studier genererar: dels 

empirisk data, som beskriver vad som händer i en situation, dels analyserad data. Denna 

analyserade data, som Dourish menar är den enda av de två som är användbar i en 

designprocess, är empirisk data som har ställts mot olika teorier, kategoriserats eller satts 

i relation till varandra. Detta resulterar i data som kan ge en djupare förståelse för vad 

situationen innebär snarare än en ytlig beskrivning av den. För att samla in data som 

lämpar för analys vars resultat kan användas i en designprocess föreslår Dourish 

tillämpningen av ”kontextuellt utforskande”.74F

61 Det kontextuella utforskandet grundar sig i 

motsättningen av att en artefakts användbarhet kan mätas utifrån ett antal faktorer; hur 

läsbar artefakten är samt hur snabbt systemet svarar på användarens interaktion. Istället 

anses primärt fokus vara hur väl den stödjer och berikar den upplevelse eller aktivitet som 

användaren är involverad i.75F

62 Det kontextuella utforskandet är en mer passande metod än 

etnografiska studier i en designprocess, främst för att det genererar ett mer användbart 

resultat tack vare att användaren är i fokus.76F

63 Att kontextuellt utforskande och etnografin 

har många snarlika kännetecken illustreras i det förstnämndas grundprinciper: 

 Utforskandet ska ske av den verkliga kontexten. Primärt fokus för utforskandet är 

inte att undersöka vad användarna påstår att de gör utan vad de faktiskt gör.  

 Utforskandet ska genomföras tillsammans med användarna. Eftersom användarna 

är experter på det de själva gör ska de involveras i utforskandet. 

 Utforskandet ska sträva efter att utvidga sitt totala fokus. Eftersom varje användare 

har olika uppfattningar och fokuserar på olika saker i samma situation kan 

utforskandet innebära att data med olika riktningar insamlas. 77F

64 

Precis som etnografin menar ska det kontextuella utforskandet ske i den verkliga miljön 

och involvera aktörerna i den. De båda teorierna delar även uppfattningen om att det är 

viktigt att se studien i ett större sammanhang. 

                                                             
59 Benyon, s. 14 
60 Blomberg, Burell & Guest, s. 973 
61 P Dourish, ”Implications for design”, Human Factors in Computing Systems: Proceedings of the SIGCHI 
Conference, 2006, s. 547-549, hämtad 10 december 2013, ACM Digital Library. 
62 Löwgren & Stolterman, s. 87-88 & 196-197 
63 Dourish, s. 549 
64 Löwgren & Stolterman, s. 87-89 
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Att tillämpa ett kontextuellt utforskande innebär i praktiken att till exempel kombinera 

observationsstudier och intervjuer i den aktuella kontexten. Detta innebär en insamling av 

data om kontexten; via observation av vad användaren gör, och vad kontexten innebär; 

genom att samtidigt ställa frågor om varför användaren gör som den gör och hur denne 

uppfattar situationen. Ett praktiskt exempel är att den som utför det kontextuella 

utforskandet, som exempelvis kan vara en designer, sitter bredvid en användare som 

använder en teknisk artefakt. Samtidigt som designern för anteckningar om hur 

användaren interagerar med artefakten, vilka problem som uppkommer och hur 

artefakten stödjer andra aktiviteter förs ett samtal med användaren. Detta samtal får 

fördelaktigt baseras på en rad varför-frågor för att få en grundlig förståelse till 

användarens motiv och uppfattningar om det som händer. 78F

65  

Den information om den aktuella situationen och den tekniska artefaktens användare som 

samlas in kan presenteras med hjälp av olika tekniker för att synliggöra fynden och göra 

dessa användbara i designprocessen. Enligt Benyon kan scenarion vara användbara för att 

djupare förklara en kontext; med detaljerade beskrivningar av aktiviteter, aktörer och 

fysisk miljö.79F

66 Han menar vidare att denna teknik kan ligga till grund för ett antal 

designförslag och riktlinjer som man bör tänka på vid utformandet av artefakten, 

alternativt formulering av en kravlista som beskriver de egenskaper eller funktioner en 

teknisk artefakt bör ha. 80F

67 Dourish menar dock att kravlistor och designförslag inte alltid är 

den mest effektiva tekniken för att synliggöra fynden och göra dessa användbara i en 

designprocess. Han menar att en sådan lista ämnar ge kunskap för att designen ska bli 

perfekt för en specifik situation, medan det nyckfulla i design är just att den ofta används i 

något helt annat syfte än den tänkta. Enligt Dourish bör man istället, via ett kontextuellt 

utforskande, synliggöra kontextens beståndsdelar för att bidra till en djupare förståelse 

för i vilka situationer artefakten kommer att hamna i: 

Ethnography provides insight into the organization of social settings, but its goal is 

not simply to save the reader a trip; rather, it provides models for thinking about 

those settings and the work that goes on there. 81F

68 

Genom att resultatet från det kontextuella utforskandet redovisas med syfte att ge en ökad 

förståelse för det tankesätt som används i kontextens sociala miljö kan detta bidra till 

användbara reflektioner i en designprocess. I kombination med att de resterande 

kontextuella beståndsdelarna synliggörs får designers och utvecklare en insikt i hur 

användaren upplever den situation där den tekniska artefakten ska passa in, vilket 

möjliggör skapandet av användbara, responsiva och tillgängliga enheter.  

  

                                                             
65 Löwgren & Stolterman, s. 88-89 
66 Benyon, s. 64-67 
67 Benyon, s. 49-52 
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4 METOD 
Undersökningen bygger på en kvalitativ datainsamlingsmetod. Genom att studera en 

småbarnsavdelning under en längre tid istället för flera avdelningar under kortare tid ges 

ett djupare resultat med högre detaljrikedom. Det huvudsakliga datamaterialet bygger på 

observationsstudier som har skett under en fyradagarsperiod och sammanställts i 

observationsunderlag. Dessa underlag ligger till grund för hela analysarbetet som grundas 

i Nardi, Dourish och Benyons teorier om kontext.  

4.1 URVAL 
För att få fram undersökningens tänkta population undersöktes Stockholms stads hemsida 

www.stockholm.se, där samtliga förskolor i Stockholms kommun finns listade. Stockholms 

stad delar in verksamheter för barn i tre kategorier: öppen förskola, förskola och 

familjedaghem, där en öppen förskola är för föräldralediga vårdnadshavare som kan 

komma och gå tillsammans med sina barn som de vill och familjedaghem är en 

omsorgsform där en dagbarnvårdhavare tar emot en mindre grupp barn i sitt eget hem. 82F

69 

Dessa två kategorier gallrades bort då undersökningen endast ämnade beröra förskolor. 

Då denna rapport sammanställdes fanns 1033 förskolor i Stockholm; dessa samlades ihop 

i ett av forskarna egenskapat register (se Bilaga 2) tillsammans med vardera förskolas 

kontaktperson och e-postadress. 29 av förskolorna saknade e-postadresser och sågs 

därför som ”automatiskt bortfall”, vilket lämnade 1004 förskolor att kontakta. Till dessa 

skickades e-post med två frågor för att se om de tillhörde undersökningens population, 

följt av en förfrågan om de var intresserade av att medverka i en observation (se Bilaga 3). 

396 förskolor svarade, varav 206 platsade i populationen och 22 ville veta mer om den 

tänkta observationen. De observationsintresserade förskolorna fick ytterligare e-post med 

mer information om hur observationen skulle gå till (se Bilaga 4), varav tre visade fortsatt 

intresse för att medverka. Då Förskolan Gläntan, som är en del av friskoleföretaget 

Pysslingen Förskolor och Skolor AB, var först ut med att bjuda in till observation blev det 

på denna förskolas småbarnsavdelning Måsen som undersökningen kom att äga rum. 

4.2 OBSERVATION SOM DATAINSAMLINGSMETOD 
Observationer som datainsamlingsmetod lämpar sig väl vid studier av hur en individ beter 

sig i en viss situation. Genom att man som observatör ser med egna ögon hur individen 

handlar istället för att få det återberättat i efterhand kan man finna värdefulla fynd som 

andra datainsamlingsmetoder har svårt att greppa. Vanligtvis genomförs observationer 

under en längre tidsperiod, men det kan även vara en givande metod i kortare 

utsträckning. 83F

70 

Observationer kan antingen vara av strukturerad eller ostrukturerad art. Om forskaren 

har ett allmänt syfte med observationen men inte har alla detaljer fastställda är 

observationen av ostrukturerad art. Ostrukturerade observationer ger oftast många och 

generella intryck, vilket tar lång tid att analysera. Av samma anledning bör därför endast 

                                                             
69 Stockholms stad, Olika typer av verksamheter, Stockholms stad, 2013, hämtad 4 november 2013 
<http://www.stockholm.se/ForskolaSkola/forskola/Barnomsorg-i-Stockholm/> 
70 Blomberg, Burrell & Guest, s. 969 
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erfarna observatörer använda sig av detta. En strukturerad observation har däremot ett 

klargjort syfte och ett specifikt fokus innan datainsamlingen sker, vilket även genererar ett 

mer detaljerat underlag.84F Observationer kan även vara av antingen deltagande eller icke 

deltagande art. Om forskaren väljer att delta i de situationer som observeras kallas det för 

en deltagande observation. Fördelen med detta är att forskaren kommer situationen 

närmare, men med detta riskerar forskaren samtidigt att påverka den. En icke deltagande 

observation innebär istället att forskaren försöker vara så osynlig som möjligt för att 

undvika att påverka fältet och observanterna. 85 Bell menar att varje obervationstillfälle är 

unikt och att forskare därmed måste anpassa sin studie efter varje studies sammanhang.71 

Med detta i åtanke beskrivs denna studies observationer som ”semi-deltagande”, då 

forskarna har inställningen att vara så lite deltagande som möjligt, men samtidigt vara 

öppna för den sociala interaktion som sker på barnens initiativ. 

För att en observation ska vara framgångsrik krävs noggrant planeringsarbete. Först och 

främst är det viktigt att klargöra vad man specifikt vill ta reda på, t.ex. fokusera på 

interaktion, innehåll eller särskilda tekniska funktioner, för att undvika att observera 

irrelevanta aspekter eller ämnesområden. Därefter är det av stor vikt att få tillgång till 

fältet och klargöra för alla medverkande under vilka förhållanden observationen kommer 

att ske. För att underlätta registrering av data under observationens gång kan något typ av 

underlag med fördel skapas i förhand, t.ex. ett observationsschema, förkortningssystem 

eller kategoriseringsmetod. Man bör även klargöra i vilka tidsintervall registreringen av 

data kommer att ske. Innan observationen kan ta form är det även viktigt att ta reda på 

detaljer om fältet, t.ex. rutiner, normer eller andra påverkande omständigheter. När 

planeringsarbetet avslutats genomförs fördelaktigt en pilotobservation, både för att pröva 

registreringsunderlaget men också för att själv öva på att anteckna data under det 

bestämda tidsintervallet.8F

72 

Efter att observationen har ägt rum bör man gå igenom sina observationsanteckningar så 

snart som möjligt för att få med det som iakttagits såväl som egna känslor och tankar kring 

det. Med observationsanteckningar som grund bör man därefter analysera insamlad data 

utifrån relevanta teorier, dra slutsatser och sätta in sina resultat i relevanta 

sammanhang.87F

73 

4.2.1 OBSERVATION PÅ AVDELNING MÅSEN 
Efter att den IT-ansvariga pedagogen på Förskolan Gläntans avdelning Måsen bjudit in till 

observation svarade forskarna med ytterligare ett informationsmail med önskemål om att 

klargöra detaljer vid ett personligt möte innan observationerna kunde äga rum (se Bilaga 

5). Pedagogen svarade dock att samtlig information från bådas håll kunde skickas digitalt 

inför observationerna samt att de sista detaljerna kunde gås igenom på plats under den 

första observationsdagen. Det kom överens om en observationsperiod om fyra 

sammanhängande dagar med tillträde till fältet från öppning till stängning. På förfrågan 

beskrev pedagogen Måsens dagsrutiner, antal inskrivna barn och arbetande personal samt 
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allmänna öppettider. Denna information sammanfattades i ett dokument som 

förberedande stöd inför observationerna (se Bilaga 6). 

Förberedelser skedde genom att specificera syftet med studien vilket framförallt innebar 

att definiera termen kontext. Med syftet formulerat skapades sedan ett 

anteckningsunderlag för att underlätta att observationen följde det menade fokuset. Bell 

menar att varje underlag bör utformas efter varje specifik undersökning, då ingen 

observation är den andra lik.88F

74 Underlaget var därför av öppen karaktär med mycket 

utrymme för egna anteckningar samt en stödordslista om kontextens beståndsdelar (se 

Bilaga 7). Tidsintervallet för datainsamlingen beslutades vara löpande. För att få en ökad 

förståelse för barnens agerande studerades även barn- och utvecklingspsykologi för barn 

upp till tre år. Slutligen studerades ovan nämnda dokument med förskolans rutiner samt 

dess hemsida för att få en så klar bild av fältet som möjligt. 

Under observationens första dag genomfördes en pilotstudie för att pröva 

observationsunderlaget och få en uppfattning om fältet och dess aktörer. Fältet besöktes 

från 09.00 till 15.00 samtliga fyra observationsdagar, vilket motsvarar ungefär mitten av 

barnens avlämnings- och upphämtningstider. Observationen var av strukturell sort och 

kan närmast beskrivas som semi-deltagande. Forskarna placerade sig i samma rum som 

surfplattorna var, vilket innebar både inomhus och utomhus. De försökte till största 

möjliga mån att undvika direkt kontakt med barnen, men passade på med kompletterande 

dialog med pedagogerna när tillfälle gavs. 

4.3 MOTIVERING AV METODVAL 
Valet av observation som datainsamlingsmetod grundade sig i att studien avsåg undersöka 

kontexter, vilket är ett komplext begrepp med flera beståndsdelar. Genom att personligen 

besöka fältet och själv iaktta situationen uppmärksammas oftast fler beståndsdelar än om 

man vid t.ex. en intervju får den återberättad för sig. Människan har en tendens att 

förenkla sin historia verbalt i jämförelse med de faktiska fysiska handlingarna, som oftast 

sker per automatik, samt de rådande omständigheterna däromkring. Blomberg, Burrell & 

Guest menar att anledningen till att människan förenklar skeenden beror på hjärnans 

begränsade förmåga att minnas detaljer. 89F

75 Observationer lämpade sig även bra i denna 

undersökning då många av observanterna var små barn, vilka brukar ha svårt att fokusera 

på, och formulera sig i, intervjuer samt besvara skriftliga enkäter. Observationer gav även 

mer kvalitativ data än andra insamlingsmetoder, vilket denna undersökning ämnade få 

fram. 

Liksom alla datainsamlingsmetoder har även observationer sina nackdelar. Risken för 

skevhet är stor då alla resultat är subjektiva. Bell menar att alla personer ser olika 

skeenden ur sitt eget perspektiv då man har olika uppfattningar och värderingar som gör 

att man lägger in en egen tolkning i det som ses. Bell menar vidare att det därför är bra att 

två observatörer iakttar samma fält,90F

76 vilket därför medvetet tillämpades. Att som forskare 
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ta rollen som deltagande eller icke deltagande innebär båda risker; det första kan medföra 

att skeendet påverkas medan det senare distanserar forskaren och riskerar att utelämna 

viktiga detaljer om situationen. Med detta i åtanke valdes en semi-deltagande roll; med 

ambitionen att inte vara deltagande men med en medvetenhet om att detta inte alltid 

kommer att vara möjligt p.g.a. de observerades unga ålder. 

4.4 DATAMATERIAL OCH ANALYS 
Undersökningens data samlades på en underlagsmall som skrivits ut i pappersformat och 

kopierats i förhand. På dessa antecknades dagens datum och veckodag samt under vilken 

tidsperiod surfplattan användes. Kontexten beskrevs i egna formuleringar i löpande text. 

Allmänna anteckningar som inte hörde till en specifik kontext skrevs ner separat på 

anteckningsblock. De ifyllda underlagen diskuterades i slutet av varje observationsdag. 

Efter att samtliga observationer ägt rum skrevs underlagen rent på dator där varje kontext 

förtydligades i så hög detaljrikedom som möjligt, samt kategoriserades efter antal 

pedagoger, antal barn, gemensam eller egen användning, typ av aktivitet samt om andra 

tekniska hjälpmedel användes tillsammans med surfplattan. De renskrivna underlagen 

samlades i ett dokument (se Bilaga 8) som sen utgjorde grunden för analysarbetet. 

Analysen inleddes med att utforska insamlad data utifrån det etnografiska perspektivet 

följt av att resultatet ställdes emot Nardi, Dourish och Benyons teorier om kontextens 

beståndsdelar. 

4.5 ETISKA ÖVERVÄGANDEN 
Denna typ av undersökning krävde vissa etiska överväganden. Det allra viktigaste var att 

se till, och respektera, barnens ålder. I och med att de inte bara är omyndiga utan även 

mycket unga var det viktigt att anpassa sig efter detta och även involvera deras 

vårdnadshavare i varje steg i processen. I samband med att kontakten till förskolan var 

etablerad önskades ett personligt möte med samtliga vårdnadshavare för samtal och 

genomgång av samtyckesdokument där samtliga parter skrev under. Förskolans 

kontaktperson föreslog istället att skicka ut information digitalt då vårdnadshavarna 

brukar vara mycket öppna till att involvera skolprojekt och vanligtvis tar emot 

information från förskolan på det sättet. Därför skrevs ett kort informationsblad ihop och 

skickades via förskolan ut till föräldrarna och istället för underskrift uppmanades de att 

kontakta forskarna vid eventuella frågor eller funderingar (se Bilaga 9). Detta dokument 

skickades ut i god tid innan observationen planerades att äga rum så att vårdnadshavarna 

hade god tid att fundera. 91F

77 En annan viktig aspekt var att få samtycke från förskolan. 

Under den första observationsdagen skrev därför båda parter på ett samtyckesdokument 

där observationens villkor och omständigheter sammanfattats. 92F

78 Här ingick bland annat 

att forskarna, i respekt för barnens vardagliga rutiner, skulle undvika att störa eller 

påverka förskolans dagliga aktiviteter så lite som möjligt (se Bilaga 10). 

All data som samlats in under datainsamlingen hanterades konfidentiellt. Detta innebar att 

ingen av de medverkande ska kunna identifieras i efterhand och endast forskarna vet vad 

                                                             
77 Blomberg, Burrell & Guest, s. 969 
78 Bell, s. 55 
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de heter.93F

79 Det garanterades även att om namn eller andra personuppgifter antecknats 

internt skulle dessa anteckningar förstöras efter att undersökningen var klar och 

rapporten examinerats. De renskrivna observationsunderlagen innehåller därför endast 

fingerade namn och den enda informationen som omnämns är förskolans och 

avdelningens namn.  

  

                                                             
79 Bell, s. 57 
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5 RESULTAT OCH ANALYS 
Tack vare ett etnografiskt synsätt och genom ett kontextuellt utforskande samlades en 

mängd data in under studien. Fyra dagars observation synliggjorde de åtta kontextuella 

beståndsdelar som utgör en kontext och möjliggjorde en analys av dessa. Beståndsdelarna 

generaliserades sedan efter typ och presenterades i sammanfattningar var för sig. 

Beståndsdelarna aktörer, objekt och motiv presenterades fristående medan aktiviteter, 

handlingar och automatiserade handlingar samt fysisk miljö och social miljö grupperades. 

Aktiviteter, handlingar och automatiserade handlingar presenterades utifrån de motiv 

som legat till grund i varje fall. Slutligen visualiserades kontexterna i tre typexempel i form 

av scenarion.  

5.1 EFFEKTEN AV ETNOGRAFISKT SYNSÄTT 
Likt etnografins essens gav de genomförda observationerna en förståelse för aktiviteter, 

situationer och sammanhang kring hur surfplattor används på en förskola. Studien följde 

Blomberg, Burrell & Guests uppfattning av det etnografiska perspektivets fyra 

grundpelare. Etnografin menar att forskningen ska ske i den naturliga miljön, vilket gjorts 

då observationerna skedde på en förskolas småbarnsavdelning istället för att förflytta 

populationen till en laboratoriemiljö. De observerade situationerna arrangerades inte utan 

data togs in då dessa naturligt uppkom. Etnografin menar också att forskningen ska ta 

hänsyn till i vilket sammanhang situationen uppkommer. Detta åstadkoms genom att ta in 

information om hela verksamheten, både genom förskolans hemsida men även genom 

spontana dialoger med pedagogerna och annan personal. Ett exempel på detta var vid det 

tillfälle då en av pedagogerna utförde ett vattenexperiment med två barn. Detta 

experiment var ett mindre projekt som var en del av en längre temaperiod som syftade till 

att lära barnen om miljön (se Bilaga 8, Kontext 27). Observationen innefattade endast 

vattenexperimentet, men mellan observationerna berättade pedagogerna även om det 

större temat och den fysiska miljön visade även sparat material från tidigare delprojekt. 

Etnografin fortsätter med att påpeka att forskningen ska vara beskrivande och inte 

utvärdera situationen. Detta tillämpades med stor noggrannhet med tanke på barnens låga 

ålder genom att endast anteckna iakttagelser utifrån de kontextuella beståndsdelarna. 

Slutligen beskriver etnografin att forskningen ska utgå från informanternas synvinkel. 

Med detta i åtanke var observationerna av semi-strukturell art, där följdfrågor kunde 

ställas under observationen för att få en mer detaljerad bild av hur informanterna 

upplevde situationen. 

Med hjälp av det etnografiska synsättet uppmärksammade studien vilka personer som 

varit medverkande, vad som hänt, hur personerna upplevt det som hänt och hela 

sammanhanget däromkring. Trots att Dourish menar att kontextuellt utforskande lämpar 

sig bättre än etnografiska studier hade denna undersökning inställningen att ett 

kontextuellt utforskande är en typ av ett etnografiskt perspektiv, och ansåg att Dourish 

grundprinciper om kontextuell utforskning påminner i högsta grad om de fyra 

grundpelare som det etnografiska perspektivet lyfter fram. Dourish uppfattning om att 

kontextuellt utforskande innefattar dialoger som ett komplement till observationer, som 

bidrog till att observationerna var semi-strukturella och strukturerade, bidrog till en 

detaljerad bild av verksamheten och en förståelse för hur aktörerna uppfattade 
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situationerna. Ett exempel på när dialog tillförde till undersökningen av kontexten var när 

en pedagog satt själv med surfplattan och arbetade. Observatören tog en mer deltagande 

roll och ställde frågor om vad pedagogen gjorde, vilken svarade med förklaringar (se 

Bilaga 8, Kontext 14). Precis som Dourish menar fick observatören mer förståelse för hur 

pedagogen själv uppfattade situationen. Pedagogens svar bidrog då till den kontextuella 

utforskningen, som skedde inom ett etnografiskt synsätt.  

5.2 SAMLADE KONTEXTERS BESTÅNDSDELAR 
Kontexterna definierades i olika beståndsdelar och om en av de åtta beståndsdelarna 

ändrades uppkom en ny kontext. Observationerna resulterade därmed i en omfattande 

mängd kontexter, vars beståndsdelars karaktär var återkommande.  

5.2.1 AKTÖRER 
Precis som Nardi menar bestod aktörerna av både personer och grupper. Aktörerna 

utgjordes av förskolepedagoger, barn samt pedagoger och barn tillsammans. Till skillnad 

från Nardis definition av aktörer uppdelas här dessa i primära och sekundära, beroende på 

vem som fysiskt hanterade surfplattan. Den primära aktören var alltid en pedagog, som 

använde surfplattan tillsammans med eller utan barnen. Vanligast var att pedagogerna 

använde surfplattan en och en men det hände ofta att en annan pedagog satt i närheten 

och diskuterade öppet om vad som gjordes. De ordinarie pedagogerna på Måsen utgjordes 

av tre kvinnor och en man där två ansvarade för de yngre och nyligen inskolade barnen, 

”Lilla Måsen”, och två ansvarade för de äldre barnen, ”Stora Måsen”. Utöver dessa hoppade 

det ibland in extrapersonal. En av pedagogerna var internutbildad inom IT och hade 

därmed mer ansvar för surfplattsanvändandet. Vid de tillfällen då frågor kring surfplattan 

uppkom var det till denna pedagog frågorna ställdes till. Övriga pedagoger hanterade 

surfplattan utan större svårighet och tycktes lära sig mer och mer allteftersom 

användningen fortgick. 

De sekundära aktörerna var barnen på avdelning Måsen. I de allra flesta fall var de 

indirekta aktörer då det alltid var en pedagog som fysiskt hanterade surfplattan och satt 

med då den användes. Barnen var mellan ett till tre år och bestod av både pojkar och 

flickor. Vanan att använda en surfplatta skiljde sig åt då vissa stött på liknande teknik i sin 

hemmiljö medan andra introducerats för det på förskolan. Barnen hade oftast tillgång till 

surfplattan i mindre grupper tillsammans med en pedagog, vanligtvis vid en förutbestämd 

gemensam aktivitet. Vid de tillfällen där surfplattan togs fram spontant av en pedagog var 

det oftast tillsammans med ett eller ett par barn, men vid dessa tillfällen väcktes snabbt ett 

intresse från flera barn som gärna anslöt sig till gruppen. Barnen var primär aktör vid ett 

par enstaka tillfällen men vid dessa tillfällen fanns ändå alltid en pedagog närvarande på 

avstånd. Ett sådant exempel var från den sista observationsdagen då ett av barnen blivit 

sjuk och inväntade att dennes förälder skulle hämta upp denne. Då de andra barnen var 

utomhus och lekte tillsammans med de andra pedagogerna satt detta barn inne med 

surfplattan och ritade, medan en pedagog befann sig i närheten (se Bilaga 8, Kontext 28). 
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5.2.2 OBJEKT 
De tekniska artefakter som fanns på fältet 

var surfplatta, bärbar dator, digitalkamera 

och datorprojektor. Det primära objektet 

var surfplattan som fanns med i samtliga 

kontexter. Måsen hade två surfplattor till 

hands, en av modell iPad 4 och en iPad 5 

från Apple Inc. De övriga avdelningarna på 

Förskolan Gläntan hade också egna 

surfplattor vilka pedagogerna på Måsen 

kunde låna vid behov, men detta skedde 

mycket sällan och framförallt av praktiska 

skäl som att den egna surfplattan behövde 

laddas. Surfplattan av modell iPad 5 

användes helst då pedagogerna ville 

fotografera, med motiveringen att denna 

hade en mer utvecklad kamera, vilket 

understryker Nardis definition av objekt 

som ett ting som motiverar 

användningsområdet. Surfplattorna var 

utrustade med olika appar som exempelvis 

dokumentationsverktyget Förskoleappen 

samt e-böcker, spel, ritverktyg och bild- och filmredigerare. Den bärbara datorn var 

surfplattans föregångare och användes tidigare som främsta dokumentationsverktyg men 

numera mer som ett kompletterande skrivverktyg och medium för kommunikation till 

vårdnadshavarna via e-post. Datorn var utrustad med fildelningsmjukvaran Dropbox 

vilket möjliggjorde filöverföring mellan datorn och surfplattan, framförallt fotografier. 

Trots att surfplattorna var förstahandsvalet när pedagogerna skulle fotografera hade 

Måsen även tillgång till en digital kompaktkamera. Denna användes då surfplattorna var 

upptagna på annat håll eller vid fotografering utomhus i dåligt väder då denna var lättare 

att ha i jackfickan. Kameran kopplades därefter till datorn för att överföra fotografierna för 

vidare användning och kunde vidare från datorn överföras till surfplattan via Dropbox. Ett 

annat komplement till surfplatta och dator var en datorprojektor. Denna anslöts till både 

surfplattan och datorn i syfte att visa film och spela spel. Projektorn projicerade sin bild på 

en designerad vägg med en öppen golvyta framför där många barn och pedagoger kunde 

samlas samtidigt (se Figur 2). 

De tekniska artefakterna kompletterades med ytterligare objekt; surfplattsfodral, 

laddningskabel och touchpenna. Måsen hade ett fodral till varje surfplatta. Fodralet var 

heltäckande där en av sidorna gick att vika upp så att surfplattan kunde användas medan 

fodralet var på. Den vikbara sidan stängdes med ett magnetlås. Laddningskabeln användes 

då surfplattans behövde ladda sitt batteri och kopplades då in i ett eluttag. Touchpennan 

var analog och erbjöds som ett hjälpmedel vid de tillfällen barnen ritade i ritprogrammet 

på surfplattan. Syftet med denna var dels att öva finmotoriken i att hålla en penna samt att 

Figur 2: Surfplatta uppkopplad 
till datorprojektor 
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många av barnen upplevde det lättare att 

styra med en touchpenna än med ett finger 

då de lätt kom åt multitouchfunktionen med 

sitt flera fingrar (se Figur 3). 

Liksom surfplattan kan även den bärbara 

datorn, digitalkameran, datorprojektorn 

och de kompletterande artefakterna fodral, 

laddningskabel och touchpenna alla 

definieras som objekt enligt Nardi, då 

samtliga ting uppmuntrar till ett 

användningsområde. 

5.2.3 MOTIV 
Ett motiv är ett behov som motiverar användandet av ett objekt. Motiven till att aktörerna 

använde surfplattan, inklusive tillhörande objekt, kan uppdelas i tre punkter: 

 Kommunikation. Pedagogerna ville kommunicera om verksamheten och barnens 

utveckling, främst till vårdnadshavarna men även pedagogerna emellan och 

barnen själva. Objekten här var t.ex. surfplatta, kamera och bärbar dator. 

 Visualisering. Genom att visa bilder och filmer till barnen skapades en rikare, mer 

målande dialog vilket underlättade då barnens ordförråd varierade. Objekten här 

var t.ex. surfplatta, kamera och datorprojektor. 

 Underhållning. Via olika spel- och lekappar underhölls barnen som ett komplement 

till de analoga leksakerna som fanns på förskolan. Objekten här var t.ex. surfplatta, 

datorprojektor och touchpenna. 

Dessa motiv låg sedan till grund för de aktiviteter och handlingar som skedde. 

5.2.4 AKTIVITETER, HANDLINGAR OCH AUTOMATISERADE HANDLINGAR 
Dourish skriver att aktiviteten är en beståndsdel av kontexten, vilket även denna 

undersökning följde. Däremot kompletterades hans definition av aktivitet med Nardis 

uppdelning i att aktiviteten består av handlingar och automatiserande handlingar.  

Baserat på de tre motiven kommunikation, visualisering och underhållning kunde 

kontextens aktiviteter, handlingar och automatiserade handlingar kategoriseras i tre 

huvudaktiviteter; att kommunicera, att visualisera samt att underhålla. Dessa tre 

huvudaktiviteter innehöll i sin tur olika delaktiviteter som alla hade samma motiv som 

grund.  

  

Figur 3: Surfplatta med de tillhörande 
objekten fodral och touchpenna 
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Kommunikation skedde på tre nivåer; från 

pedagog till vårdnadshavare och vice 

versa, pedagoger emellan och från pedagog 

till barn. Kommunikationen mellan 

pedagogen och vårdnadshavaren skedde 

genom att löpande dokumentera. 

Dokumenteringen utgjorde här kontextens 

aktivitet. Varje månadsmorgon får en av 

pedagogerna i uppgift att sammanställa 

dokumentationen från föregående vecka. 

Denna sammanställning baseras på 

skriftliga anteckningar, fotografier och 

filmer som tagits löpande av samtliga 

pedagoger. Några av handlingarna 

utgjordes då av att ladda upp bildmaterial, 

skapa kollage, skriva texter och publicera resultatet i Förskoleappen. Bildmaterialet, 

kollagen och texterna skapades i separata program i surfplattan och samlades i 

Förskoleappen. För att åstadkomma detta skedde de automatiserande handlingarna att 

använda virtuellt tangentbord, peka på skärmen och läsa. Det publicerade resultatet togs 

emot av vårdnadshavaren som hade möjlighet att återkoppla via samma app. På detta sätt 

kunde även vårdnadshavare kontakta förskolan med t.ex. sjukanmälning av sitt barn. De 

två andra kommunikationsnivåerna pedagoger emellan samt från pedagog till barn skedde 

via samma dokumentering. Allt detta grundades i motivet kommunikation (se Figur 4). 

Visualisering skedde främst från pedagog 

till barn i form av att visa upp bilder, 

fotografier och videoklipp. Bilderna och 

fotografierna hämtades antingen via en 

sökmotors bildgalleri eller från det egna 

dokumentationsmaterialet. Även 

videoklippen kunde hämtas från 

dokumentationsmaterialet eller via det 

digitala videobiblioteket YouTube. Dessa 

spelades sedan upp antingen via 

surfplattans egna skärm eller med hjälp av 

uppkoppling till datorprojektorn. 

Uppvisningen utgjorde här kontextens 

aktivitet. Själva uppsökningen av 

videoklipp, bilder och fotografier var ett 

urval av handlingarna. Här kunde man även se barnens mottagande av uppvisningen som 

en delhandling, då de tittade, kommenterade och reagerade. De automatiserade 

handlingarna bestod, likt kommunikationens automatiserade handlingar, av pedagogens 

interaktion med surfplattan. Även barnens spontana reaktioner på det som visades kunde 

kategoriseras som en automatiserad handling. Denna aktivitet och dessa handlingar 

grundades i motivet visualisering (se Figur 5). 

Figur 4: Kommunikationens väg från motiv till 
automatiserad handling 

Figur 5: Visualiseringens väg från motiv till 
automatiserad handling 
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Underhållning skedde mellan pedagog och 

barn genom att kreativt skapa 

tillsammans, visa och titta på filmer samt 

spela spel. Att kreativt skapa gjordes till 

exempel med hjälp av att använda en 

ritapp eller skapa en film i en 

filmredigeringsapp. Filmerna som visades 

kunde vara olika typer av kortfilmer. Att 

spela spel kunde antingen ske via 

surfplattans skärm eller med hjälp av 

datorprojektorn så barnen fick ”spela på 

väggen”. Även egenskapade spel från 

pedagogen underhöll barnen. Ett exempel 

på detta var då en pedagog ställde in 

surfplattans kamera på 

självporträttsfunktionen och använde surfplattan som en ”spegel” för barnet. Därefter 

använde pedagogen olika effektfilter på kameran så att barnet fick se sig själv i olika färger 

och former. Kontextens aktiviteter var därför att skapa tillsammans, att visa och titta på 

film samt att spela spel. Några av handlingarna var att måla i ritappen samt skapa i 

filmredigeringsappen, söka upp och starta film samt starta spelet och spela det utifrån 

spelreglerna. Liksom vid aktiviteten att visualisera var de automatiserade handlingarna 

pedagogerna och barnens interaktion med surfplattan. Dessa aktiviteter och handlingar 

grundades i motivet underhållning (se Figur 6). 

5.2.5 FYSISK OCH SOCIAL MILJÖ 
Benyons teori kan komplettera Dourish och Nardis definition av kontext genom att lägga 

till ytterligare två beståndsdelar: fysisk och social miljö. Detta var av vikt även i denna 

studie då den fysiska miljön varierade och den sociala miljön innefattade många 

medverkande som var i blandade åldrar och i olika status.  

Kontexterna utspelades i två typer av fysiska miljöer; inomhus i förskolans lokaler och 

utomhus på förskolans gård. Miljön inomhus bestod av flera rum; utöver hallen och 

badrummen fanns två större och två mindre rum. Surfplattorna användes endast i de två 

större rummen, som var uppdelade i olika områden. I första rummet, som var en del av 

Lilla Måsen, fanns en kokvrå med två bord för lunch och mellanmål, en öppen yta för 

vilostund och lek samt en soffhörna. I andra rummet, som var en del av Stora Måsen, fanns 

två bordsgrupper för lunch, mellanmål och pyssel, en öppen yta för gruppsamlingar samt 

en soffhörna. Här inne var även en av väggarna designerad för filmvisning från 

datorprojektorn. Gemensamt för båda rummen var att det fanns många fönster vilket tillät 

mycket naturligt dagsljus samt att golven hade mattor utplacerade. Längs väggarna fanns 

ett flertal bokhyllor med leksaker, pyssel och böcker. Många av dessa var placerade i höjd 

med barnens längd, vilket medförde att de var placerade något högre upp på Stora Måsen 

än på Lilla Måsen. Utöver det naturliga ljuset fanns flera taklampor och ljusslingor 

utplacerade som lyste upp rummen ytterligare. Vid vilostunder var endast ljusslingorna 

tända. I och med att hela avdelningen Måsen var belägen avsides i byggnaden var även 

Figur 6: Underhållningens väg från motiv till 
automatiserad handling 
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ljudnivån lägre och påverkades främst av avdelningens egna barns lek. Under 

förmiddagarna delades barnen upp i en grupp utomhus och en inomhus, vilket medförde 

att ljudnivån sänktes och upplevdes lägre i jämförelse med eftermiddagarna då alla barn 

var inomhus. Temperaturen inomhus upplevdes som sval, detta kan ha berott på att 

Måsen låg placerad nära byggnadens huvudentré samt att lokalen hade så många fönster.  

Miljön utomhus skiljde sig på flera sätt från miljön inomhus. Förskolan Gläntan har en stor 

egen lekgård som är uppdelad i flera delar. En del av gården är avgränsad och används 

främst av de yngsta barnen. En annan del av gården hade lekställningar och sandlådor. Det 

fanns även en hönsgård där flera höns bodde. Mitt på gården fanns även en liten bod med 

spadar och dylikt, samt ett litet hus liknande ett lusthus. Runtom gården fanns flera 

parkbänkar utplacerade. En del av lekgården var tillfälligt avstängd för byggarbete. Hela 

gården omgavs av ett staket med en grind ut mot parkeringen i ena hörnet. Förskolan 

Gläntan låg i hörnet av ett kvarter vilket innebar att en bilväg gick längs två sidor om 

gården. Ljuset på gården, samt miljöns temperatur, berodde helt på väderlek. Då många 

avdelningar på Gläntan gick ut med barnen samtidigt var det oftast en väldigt hög 

ljudvolym med mycket lek och stoj. Även ljud från byggarbetet bidrog till volymen. 

Bilvägen som gick runt gården påverkade inte volymen avsevärt då kvarteret låg en bit in 

från närmaste huvudled. Då det inte körde förbi särskilt många fordon upplevdes även 

luften som relativt ren. 

Den sociala miljön upplevdes i allmänhet som mycket välfungerande. Både samspelet 

mellan pedagoger, mellan barn samt mellan pedagoger och barn gick jämnt och smidigt. 

Pedagogerna hade en god överblick över hela verksamheten och kunde därmed påverka 

situationer till det bättre; sära på barn som bråkar, trösta barn som gråter och samla barn 

i lek. Pedagogerna hjälptes ofta åt och tycktes vara mycket bekväma med att be varandra 

om hjälp och råd då det behövdes. Även stämningen barn emellan gick lugnt till och endast 

vid enstaka tillfällen hördes skrik eller gråt.  

När surfplattan användes var alltid en pedagog närvarande och oftast bara en eller ett par 

barn. Detta medförde att alla kunde se skärmen samtidigt. Om ett barn hade dålig sikt över 

surfplattan föreslog pedagogen en plats dit barnet kunde flytta sig till och se bättre. Vid 

interaktion med surfplattan uppmuntrade pedagogen barnen att prata högt om vad de såg 

och gjorde, samt lät barnen i turordning peka på skärmen. Pedagogerna var även noga 

med att involvera alla barn lika mycket.  

5.3 TYPEXEMPEL BESKRIVNA SOM SCENARION 
Enligt Benyon kan den insamlade datan presenteras i scenarion för att ge en djupare bild 

av en kontext. Ett scenario är en påhittad historia som är baserad på forskningens 

insamlade data. Genom att se samband och likheter i datan kan ett typiskt exempel lyftas 

fram som illustrerar och representerar flera olika kontexter som är av samma typ. I denna 

studie fungerar scenarion som en slutprodukt av de resultat som presenteras ovan. Med 

hjälp av scenarion förtydligas och visualiseras resultatets data i tre sammanfattande 

exempel. Dessa scenarion kan sedan stå till grund för en kravlista som ger riktlinjer vid 
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beslut i en designprocess. 94F

80 Denna undersökning följer Benyons synsätt på scenarion men 

kommer inte att involvera en kravlista, då Dourish menar att det inte går att skapa en 

kravlista över alla de varierande situationer som en teknik kommer att användas i. Då 

resultatet från denna studie har visat att surfplattan används utifrån tre väldigt olika 

motiv stödjer den Dourish resonemang. Baserat på dessa tre motiv har tre scenarion 

skapats.  

5.3.1 SCENARIO: KOMMUNIKATION 
Det är måndag eftermiddag och barnen har precis krupit ned under sina filtar för 

vilostund. Rummet är mörklagt med endast en ljusslinga på väggen tänd. Från en 

CD-spelare hörs lugna, instrumentala vaggvisor, utöver detta är avdelningen helt 

tyst. Barnen ligger på madrasser i en ring på golvet, med varsin filt och kudde. 

Efter att bäddat ner alla barn och delat ut deras nappar hämtar pedagogen Sara 

surfplattan från en närliggande hylla där den laddats och sätter sig i mitten på en 

sittkudde. Där lyfter hon fodralets lock och startar därmed automatiskt surfplattan 

från viloläge. Genom att peka på skärmen och använda dess virtuella tangentbord 

skriver hon texter, hämtar bilder från Dropbox och skapar kollage. Dessa infogas i 

dokumentationsverktygen Förskoleappen där det sammanställs och vissa delar 

kopplas ihop med vardera barn och förälder. Pedagogen Niklas kommer in i 

rummet och frågar hur det går. Sara berättar att hon precis ska publicera 

materialet men att det vore bra att få Niklas kommentarer på materialet innan det 

skickades iväg. De tittar på texterna och kollagen, kommenterar och ändrar mindre 

detaljer. Efter att ha kommit överens om att allt ser fint ut lägger Sara tillbaka 

surfplattan på laddning och går runt och kontrollerar att alla barn sover. Senare i 

eftermiddag kommer hon att få en ny lugn stund där materialet kan publiceras och 

kommuniceras ut till föräldrarna. 

I detta scenario är pedagogerna Sara och Niklas samt barnen aktörer, där Sara har en 

primär roll. Då barnen inte interagerar med surfplattan är de varken primära eller 

sekundära aktörer i detta fall, utan snarare passiva aktörer då de får Sara att lägga ifrån sig 

surfplattan. Det huvudsakliga objektet i scenariot är surfplattan medan fodralet och 

laddningskabeln är kompletterande objekt. Surfplattan möjliggör kommunikation till 

föräldrarna medan laddningskabeln och fodralet möjliggör och underlättar användandet 

av surfplattan. CD-spelaren utgör snarare en del av den fysiska miljön då den bidrar till de 

ljud som hörs i rummet. Det mörklagda rummet inklusive alla attiraljer däri är kontextens 

fysiska rum. Den sociala miljön innefattar dagens vilostund och det ansvar pedagogen har 

över de sovande barnen, samt interaktionen mellan de två pedagogerna. Deras dialog ger 

gott stöd i användandet av surfplattan, deras samarbete samt det gemensamma ansvaret 

de delar för dokumentationen. Tack vare den sociala miljön har Sara möjlighet att sitta i 

lugn och ro och genomföra kommunikationen, som i annat fall hade krävt flera korta 

stunder om barnen samtidigt hade lekt kring henne. De automatiserade handlingar är 

Saras fysiska hantering av surfplattan, som att peka på skärmen. Handlingarna utgörs av 

hennes skrivande av text och skapande av kollage. Delaktiviteten är själva 

                                                             
80 Benyon, s. 67 
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dokumenteringen som är en del av aktiviteten att kommunicera till vårdnadshavarna. Allt 

detta grundas i motivet kommunikation.   

5.3.2 SCENARIO: VISUALISERING 
Pedagogen Lena och barnen Erik, Benjamin och Disa är utomhus och leker. Det är 

förmiddag, vädret är kyligt och lekgården är full med lekande och skrattande barn 

från alla avdelningar på förskolan. Under armen har Lena en surfplatta i sitt fodral, 

med syfte att vid tillfälle eventuellt fotografera barnen inför dokumentationen. 

Lena och barnen bygger sandslott i den lilla inhägnade delen av lekgården, då Lena 

frågar om barnen vill hälsa på hönorna. Benjamin och Disa tycker det låter 

jätteroligt och går mot grinden, men Erik vill hellre bygga vidare. Lena, Benjamin 

och Disa går tvärs över stora gården till hönshuset, där de tittar in på hönorna som 

står och pickar. Disa pekar på en mindre höna och utbrister ”Bebis!”, men då 

svarar Lena att hönorna kan vara olika stora precis som vi människor, men att 

deras bebisar ser lite annorlunda ut. ”Ska vi titta hur en hönsbebis, eller kyckling, 

ser ut?” frågar hon och tar fram surfplattan. Lena sätter sig ner på knä och lyfter 

upp locket på fodralet. Disa ställer sig bredvid Lena medan Benjamin tittar vidare 

på hönsen. Lena går in på webbläsaren Safari och besöker webbplatsen Google, där 

hon söker på ”kyckling” och får fram ett antal bilder och fotografier. Disa lutar sig 

över skärmen för att se närmare och efter att ha tittar på några bilder tar Lena 

fram ett videoklipp via webbplatsen YouTube. ”Hör du hur kycklingarna låter?” 

frågar Lena och Disa skrattar åt de små pipen. Nu tittar Benjamin upp från 

hönorna och vill se vad det är som låter, han går till Lenas andra sida och tittar 

också på videon. Lena tittar på sitt armbandsur och säger att det är dags för lunch, 

varpå barnen börjar springa mot entrén. Lena viker ihop surfplattans fodral, sätter 

surfplattan under armen och följer med in.  

I detta scenario är pedagogen Lena den primära aktören och barnen Benjamin och Disa är 

sekundära aktörer. I och med att surfplattan inte användes med Erik närvarande är han 

inte en aktör. Det huvudsakliga objektet är surfplattan med fodralet som ett 

kompletterande objekt. Lena motiveras till att använda surfplattan för att visualisera det 

de pratar om; kycklingar. Detta motiv uppkom spontant då hennes första tanke var att 

använda surfplattan för att fotografera. Motivet leder in på aktiviteten att visualisera, som 

utgörs av delaktiviteterna att visa bilder och videoklipp. Handlingarna som utgör 

delaktiviteterna är då Lena söker efter bilder via Google och videoklipp via YouTube och 

visar upp dessa. Hennes automatiserade handlingar är hanteringen av surfplattan i form 

av pektryck. Även barnens handlingar räknas då de reagerar med utrop på det som visas 

på skärmen. Nämnvärt är att det är videoklippets ljud som triggar Benjamins intresse för 

surfplattan, trots den fysiska miljöns höga ljudvolym. Den sociala miljön byggs upp av 

utomhuslek och den pedagogiska relationen mellan Lena och barnen. Lena 

uppmärksammar Disas intresse för hönorna och ser surfplattan som ett passande verktyg 

för att lära barnen något nytt. Istället för att med egna ord berätta om kycklingars 

utseende och läten visualiserade hon detta med hjälp av bild och video.  
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5.3.3 SCENARIO: UNDERHÅLLNING 
Barnen och pedagogerna har varit ute och lekt och samlas nu sittandes framför 

projektorväggen. Rummet är mörklagt med hjälp av persienner och barnen 

småpratar med varandra. Niklas har kopplat surfplattan till datorprojektorn och 

har förberett visning av en film om Sveriges sjöliv, som han hittat på webb-TV-

tjänsten SVT Play. Lena och Sara sitter på golvet tillsammans med de elva barnen 

medan Niklas sitter bakom projektorn och startar filmen genom att peka på 

surfplattans skärm. När filmen börjar tystnar barnen och är väldigt fokuserade på 

det som visas. I något enstaka fall kliver Lena in och hyssjar. När filmen är slut vill 

barnen se en till, det här var jätteroligt! Sara frågar barnen vilka typer av djur 

barnen just sett, om någon kanske har fiskar hemma eller om de har fiskat någon 

gång. Barnen berättar gärna om sina erfarenheter och många svarar samtidigt. 

Under tiden som Sara och barnen pratar förbereder Niklas en till film: nu ska de 

titta på djuren i djungeln. Efter att den andra filmen är klar ställer pedagogerna på 

nytt följdfrågor som barnen svara på. Avslutningsvis tar Niklas fram ett videoklipp 

som avdelningen Måsen själv gjort, där barnen glatt pekar ut sina kompisar och 

förundras över att se sig själv på den stora väggen.  

I detta scenario är aktörerna pedagogerna och barnen, där Niklas är primär aktör då han 

är den som hanterar surfplattan. Eftersom barnen och de andra två pedagogerna tittar på 

det surfplattan visar upp blir de sekundära aktörer. Objekten surfplatta och 

datorprojektor är båda huvudobjekt då de är beroende av varandra för att visa upp filmen 

på väggen. Datorprojektorn är ett mycket bra verktyg för att möjliggöra att surfplattan 

används av många aktörer samtidigt. I och med att de är så många som tittar samtidigt kan 

även många delta i dialogen kring filmen i efterhand. Detta tycks vara ett mycket 

medveten val av pedagogerna för att aktivera barnen och låta de träna sig i att uttrycka 

sina reaktioner och tankar. Den sociala miljön byggs upp av att pedagoger och barn 

samtalar på samma nivå och utgör båda lika stor del av situationen. Nämnvärt i den 

fysiska miljön är att barnen pratar fritt innan filmvisningen, men tystnar snabbt då filmens 

ljud hörs. Scenariots automatiserade handlingar utgörs av Niklas hantering av surfplattan 

och datorprojektorn, i handlingarna då han söker upp och startar filmen. Detta är en del av 

delaktiviteten att visa och titta på film, som är en del av aktiviteten att underhålla. Allt 

detta grundas i motivet underhållning. Genom underhållningen har barnen inte bara roligt 

utan får även lära sig om det filmen handlar om samt utveckla sig förmåga att uttrycka 

sina tankar i ord.  
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6 DISKUSSION 
Vår studie hade till syfte att synliggöra i vilka situationer förskolepedagoger och barn på 

en förskolas småbarnsavdelning använder sig av surfplattor genom att belysa vilka 

påverkande aspekter som påverkar dessa situationer. Detta tycker vi att vi uppfyllde med 

hjälp av kontextuellt utforskande och en generalisering av de observerande kontexterna. 

Det etnografiska synsättet lade en god grund för arbetet och våra resultat bör kunna 

användas som ett första steg i en designprocess.  

6.1 DISKUSSION OM METOD 
Distinktionen mellan etnografi som perspektiv och etnografi som metod gör en stor 

skillnad i hur man tar sig an att undersöka en frågeställning. Som metod innefattar 

etnografin betydande beståndsdelar som deltagande observationer, öppen och dynamisk 

dokumentering samt loggboksförande. Att se etnografi som ett perspektiv ger en mer 

öppen generell inställning till hur man ser på studien. Denna studie hade det etnografiska 

synsättet som grund men modifierade metoderna efter vad som passade bättre till just 

detta fält; semi-deltagande observationer och mer strukturerad dokumentation.  

Att göra semi-deltagande observationer, det vill säga att ställa frågor under observationen 

till den som observeras, lämpar sig väl när syftet är att förstå hur användaren tänker, 

känner och upplever sin situation. Dourish beskriver fördelarna med denna dialog som att 

man får en djupare förståelse för användarens motiv och uppfattningar om det som 

händer. Vi upplevde att detta samtal gav oss en inblick i hur pedagogerna upplevde 

användandet av surfplattan som en del av pedagogiken, tack vare att vi tillämpade ett 

semi-deltagande observationssätt. Att tillämpa en semi-deltagande roll visade sig även 

vara lämpligt med hänsyn till barnens ålder. I och med att observationerna ägde rum på en 

förskola var det väntat att barnen skulle reagera på att någon observerade dem och 

därmed skulle inte en icke deltagande observation fungera. De första dagarna reagerade 

barnen på att de observerades med blyghet, vilket eventuellt hämmade deras naturliga 

beteende. De sista dagarna, när de istället vant sig vid observationsformen, var de väldigt 

kontaktsökande och ville gärna att vi skulle vara en del av den dagliga leken. Det här var 

något vi var väl medvetna om redan innan observationerna, men vi motbevisades i vår tro 

att det skulle påverka observationerna. När väl surfplattan kom fram tog den allt fokus 

från att någon iakttog dem.  

Den mer strukturerade dokumentationen bestod av ett observationsunderlag med plats 

för anteckningar samt ett stöd i vilka beståndsdelar som skulle observeras. Istället för att 

observera med ett tomt ark, likt klassiska etnografiska metoder, gav dessa underlag stöd 

för att hålla rätt fokus på vilken data som skulle insamlas. Risken för att förbise en av 

beståndsdelarna minskades vilket möjliggjorde ett jämnare resultat där samtliga 

kontexter kunde jämföras mot varandra. Tack vare att underlagen kunde jämföras kunde 

de även generaliseras i analysarbetet och slutligen sammanfattas i tre scenarion. Detta 

analysarbete lämpade sig bättre än att lyfta fram varje enskild kontext då den insamlade 

datan var så pass omfattande, och mängden underlag större, än förutspått. Hade 

kontexterna presenterats direkt från varje underlag, utan att ha generaliserats, hade de 

inte varit lika lämpliga att använda i en designprocess då datan hade varit av empirisk 
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sort. Detta går i linje med Dourish resonemang att analyserad data säger mer om 

kontexten och vad den innebär, till skillnad från icke analyserad empirisk data. 

Bearbetningen av observationsunderlagen resulterade i analyserad data där de 

återkommande kontextuella beståndsdelarna kunde belysas i sin helhet och sammanfattas 

i scenarion, vilka kan verka som typexempel för att illustrera de nyckelmotiv som 

aktiviteterna grundades i. 

I planeringsfasen för observationerna lades en stor vikt vid att få samtycke både från 

förskolans ledning och barnens vårdnadshavare. Vår ambition var att personligen möta 

upp alla parter och informera om deras rättigheter och våra skyldigheter kring studien för 

att åstadkomma ett gott samarbete. Vid den inledande kontakten med förskolan ansåg 

kontaktpersonen att det räckte med att skicka ut ett informationsblad till 

vårdnadshavarna och skriva på samtyckesdokument från förskolan under den första 

observationsdagen. Förskolan resonerade att vårdnadshavarna var vana vid att förskolan 

tog emot studenter och att ett informationsblad skulle räcka för att ge dem de detaljer de 

behövde. Med detta i åtanke frångick vi vår ambition om hur kontakten skulle gå till, vilket 

kändes ovant men förstärkte uppfattningen om att förskolans inställning var väldigt 

positiv. Den del av informationsbladet som hade mest tyngd var den del som garanterade 

att barnens och pedagogernas personuppgifter skulle hanteras konfidentiellt. Denna 

garanti hade ett undantag vilket var att förskolans namn skulle ingå i rapporten. Till en 

början togs det beslutet för att vi ville visa vår uppskattning officiellt över att ha blivit 

mottagna på förskolan. Denna önskan förstärktes under varje observationstillfälle då vi på 

plats fick känna den stämning och inställning förskolan hade till IT, utbildning och 

samhällsdelaktighet. Friskoleföretaget Pysslingen jobbar för att involvera IT i sin 

verksamhet, de vill uppmuntra unga studenters utbildning samt anser det viktigt att 

välkomna samhället in i förskolans värld. Vi anser att dessa tre inställningar är värda att 

lyfta fram.  

6.2 DISKUSSION AV RESULTAT  
Ur alla de kontexter som observerades identifierades tre grundmotiv, vilka verkade som 

grundsyften för varför surfplattan används. Dessa tre motiv var kommunikation, 

visualisering och underhållning. Grunden till samtliga dessa motiv är indirekt motivet 

inlärning. Barn i åldern ett till tre utvecklas ständigt genom nya upplevelser, erfarenheter 

och upptäckter. Varje tillfälle när surfplattan används skapas en ny kunskap, precis på 

samma sätt som när barnen utforskar sin värld analogt.  

Vi fann även att barnet alltid använder surfplattan tillsammans med en pedagog. 

Pedagogen tillförde på vilket sätt surfplattan skulle användas och gav stöd i de aktiviteter 

surfplattan användes till. Detta illustrerar vi i det tredje scenariot då surfplattan kopplades 

till en datorprojektor för att visa film på väggen. Efter filmen ställde pedagogerna frågor 

om vad barnen hade sett, vilket gjorde att barnen reflekterade över filmen. Denna 

reflektion hade antagligen inte skett utan pedagogernas vägledning. Just detta menar Chen 

& Couse är vikten vid förskolepedagogens yrkesroll; ett verktyg är inte pedagogiskt förrän 

man gör det pedagogiskt. De reflekterande samtalen som vi observerade går även i linje 
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med Healys resonemang om att det är viktigt att en lärare är delaktig i barnens interaktion 

med teknik genom att ställa frågor om det som händer på skärmen.  

Ett av de tre grundmotiven var kommunikation, vilket drev den betydelsefulla aktiviteten 

att dokumentera. Vi fann att denna aktivitet skedde både ofta och löpande och utgjorde en 

stor del av de vardagliga rutinerna för pedagogerna. Precis som Chen & Couse menar 

ansåg även pedagogerna att dokumentationen var viktig för att kommunicera barnens 

utveckling både till vårdnadshavare och pedagogerna själva. Sammanställning av 

dokumenteringen skedde vanligtvis av en enskild aktör som fick sista ostört och arbeta. 

Tack vare att denne fick sitta för sig själv fanns det gott om tid att korrigera misstag och 

lära sig på vägen.  

Det andra grundmotivet var visualisering, vilket utgjordes av aktiviteter som att titta på 

bilder och videoklipp. Många gånger då man vanligtvis hade beskrivit något i ord valde 

pedagogerna att snabbt söka fram en bild eller ett videoklipp för att enklare illustrera en 

verklighetstrogen bild av det som diskuterades. Kombinationen att få titta på något och 

samtidigt få det beskrivet för sig gav barnen ett större intryck av den värld de lever i. 

Barnens upplevelse av att få intryck via både ord och bild lämpar sig även väl med tanke 

på Hwang & Nilssons teori om att de flesta barn över ett år har ett behov att utforska och 

upptäcka världen runtomkring. Ljudets betydelse vid visualisering med hjälp av 

videoklipp yttrade sig i att barnen intresserade sig för surfplattan. Detta illustreras i det 

andra scenariot där Benjamin reagerar på kycklingarnas pip och vill se vad det är som 

låter. Det andra scenariot belyser även ett annat nämnvärt fynd. När Lena förklarar för 

Disa att kycklingen som Disa pekar på inte är en bebis, visar hon hur en hönas ”bebis” ser 

ut med hjälp av surfplattan. Om Lena istället visat samma bild senare under dagen, via t.ex. 

ett uppslagsverk, kanske inte Disa hade kopplat det till det hon såg tidigare under dagen i 

hönsgården. Tack vare surfplattan hade Lena dessutom möjlighet att visa ett videoklipp 

istället för en bild vilket gav barnen en upplevelse om hur en kyckling ser ut, rör sig och 

låter, vilket inte hade varit möjligt via en stillbild i ett tryckt uppslagsverk.  

Det tredje grundmotivet var underhållning, vilket utgjordes av aktiviteter som att skapa 

tillsammans, visa och titta på film samt spela spel. Det kreativa skapandet skedde t.ex. 

genom en ritapp där komplementet touchpenna ibland användes. Med hjälp av 

touchpennan fick barnen öva på att greppa och styra en penna medan de målade på 

skärmen. Detta relaterar till Hwang & Nilssons teorier om att många barn upp till tre år 

fortfarande har svårt för finmotoriken. Genom att barnen fick använda sig av en 

touchpenna istället för att rita med fingret så fick de träna på att greppa och styra en 

penna. På så sätt kunde deras finmotorik utvecklas på ett annat sätt än om de hade ritat 

med hjälp av att dra fingret på skärmen. Detta går även hand i hand med Trepainer-Street, 

Hong & Bauer resonemang om att när barnen får ett hjälpverktyg som gör att de når ett 

mål de tidigare inte uppnått uppmuntrar det barnet till att fortsätta utvecklas med hjälp av 

teknik. Förutom det faktum att det här var ett av de få tillfällen då barnet är primär aktör 

så är det även ett av de få tillfällen då förskolan faktiskt använder en nedladdad app 

tillsammans med barnen. I de allra flesta fall var det pedagogernas egna idéer om hur 

surfplattan kan användas som skapade en underhållning i rätt nivå med barnens ålder. Ett 

exempel var när en pedagog satte kameran i självporträttsläge så att barnet som höll i 
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surfplattan såg sig själv. Pedagogen lade på olika effektfilter och barnet fick roa sig själv 

med att se sig själv i olika färger och former. Detta exemplifierar att ett enkelt verktyg 

kunde ge större underhållning än en avancerad app. 

Genom att utgå från dessa tre grundmotiv, och aktiviteterna som hör till dem, samtidigt 

som man beaktar de andra beståndsdelarna, får man en mycket klar bild av förskolans 

verksamhet och på vilket sätt tekniken används i den. Med motiven och aktiviteterna som 

utgångspunkt är det lättare att se kontextens resterande beståndsdelar. Ser man till denna 

undersökning på Förskolan Gläntan identifierades motiven kommunikation, visualisering 

och underhållning. Genom att utgå från dessa var för sig fick vi en djupare förståelse om 

hur aktörerna upplever kontexten, hur objekt understödjer aktiviteterna samt hur den 

fysiska och sociala miljön bygger upp motivet och påverkar den. 

6.3 FRAMTIDA FORSKNING 
De tekniska enheterna blir allt mer mobila vilket innebär att det inte längre är förutsatt att 

tekniken används i en och samma kontext. Benyon spår att framtiden kommer innehålla 

en fortsatt utveckling där våra enheter kommer bli allt mer mobila vilket ställer krav på 

teknikens förmåga att understödja situationer som inte tagits hänsyn till vid 

designprocessen.95F

81 Även Schilit, Adams & Want ser en liknande framtidsutveckling och 

menar att det kontextuella utforskandet bör vara en del av artefaktens egenskaper.96F

82 För 

att nå dit bör insamling av information kring kontexten fortsätta att värdesättas i en 

designprocess för att möjliggöra artefakters anpassning till nya kontexter. Detta möjliggör 

vidare studier i hur man ska använda sig av det kontextuella utforskandet i designarbetet 

kring kontextmedvetna mobila enheter. 

När det kommer till teknik och barn under tre år är det fortfarande ett väldigt outforskat 

område. Trots att denna undersökning kommit fram till mycket användbart går det inte att 

generalisera samtliga förskolors användning av surfplatta baserat på ett enda exempel. 

Därför kan det vara av värde att jämföra denna undersöknings resultat mot andra 

förskolors småbarnsavdelningar i såväl Stockholm som i övriga Sverige, för att se om 

dessa är generaliserbara. Vid ett sådant arbete kan denna rapports tillhörande appendix 

komma till nytta. Via förskoleregistret (se Bilaga 2) kan man se vilka förskolor som 

kontaktats tidigare och vilka som år 2013 tagit in surfplattor i verksamheten. Då 

observationsunderlaget fungerade mycket bra i denna undersökning kan den med fördel 

användas igen (se Bilaga 7). Ett framtida analysarbete kan underlättas vid jämförelse mot 

observationsresultatet (se Bilaga 8) samt informationsbladet (se Bilaga 9) och 

samtyckesdokumentets (se Bilaga 10) utformning kan ge stöd till att få tillgång till fältet.  

Det kan även vara intressant att undersöka om det finns andra motiv än kommunikation, 

visualisering och underhållning som ligger bakom användandet av surfplattor. Då denna 

undersökning inte heller har berört själva innehållet i surfplattan och dess appar kan detta 

vara ytterligare ett område att fördjupa sig i.  

                                                             
81 Benyon, s. 17 
82 Schilit, Adams & Want, s. 1 
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7 SLUTSATSER 
Denna uppsats syfte var att synliggöra i vilka situationer surfplattan används på förskolan. 

Undersökningen ämnade besvara frågeställningarna i vilka kontexter surfplattan används 

på en förskolas småbarnsavdelning, vilka kontextuella beståndsdelar som är viktiga att se 

till vid användning av surfplatta på förskola samt vilka kontextuella motiv och aktiviteter 

som ligger till grund för användning av surfplatta på förskola. 

Som resultatet visar går det att synliggöra i vilka situationer förskolepedagoger och barn 

på en förskolas småbarnsavdelning använder sig av surfplattor genom kontextuell 

utforskning. Kontexten kan med fördel delas in i ett antal beståndsdelar, i detta fall åtta; 

aktörer, objekt, motiv, aktiviteter, handlingar, automatiserade handlingar, fysisk miljö och 

social miljö, för att belysa de påverkande aspekterna i användandet av surfplatta.  

Kontexterna kan delas upp beroende på vilket motiv som ligger bakom användandet av 

surfplattan. Motiven ligger till grund för resten av beståndsdelarnas utformning. De motiv 

som identifierats i denna studie är kommunikation, visualisering och underhållning, vilka 

ligger till grund för aktiviteterna att kommunicera; t.ex. mellan pedagoger och 

vårdnadshavare, att visualisera; t.ex. genom att visa bilder och videoklipp, och att 

underhålla; t.ex. genom att titta på film. Motivet är den kontextuella beståndsdel som har 

mest tyngd då den är den bakomliggande anledningen till varför surfplattan används över 

huvud taget. Genom att utgå från motivet ges en djupare förståelse om hur aktörerna 

upplever kontexten, hur objekt understödjer aktiviteterna samt hur den fysiska och 

sociala miljön bygger upp motivet och påverkar den. 

Vid design av tekniska artefakter till barn under tre år är kontextuellt utforskande ett 

lämpligt tillvägagångssätt för att identifiera de situationer där surfplattan används på 

förskolan. Genom att studera de beståndsdelar som bygger upp dessa situationer kan 

viktig information om användaren, och när tekniken används, fås och tillämpas som ett 

första steg i en designprocess. Att i ett tidigt skede identifiera, och ta hänsyn till, i vilken 

kontext artefakten kommer att användas möjliggörs utveckling av användarvänliga, 

tillgängliga och responsiva tekniska artefakter.  
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APPENDIX 

BILAGA 1: TRANSKRIPTION AV INTERVJU 

Transkription  
av intervju den 17 september 2013 

Definitioner och förtydliganden 
F = Forskaren 
I = Informanten, en förskolelärare från en förskola i Stockholms innerstad. 
Forskarens tillagda kommentarer inom transkriptionen skrivs inom paranteser ”( ... )” 
Konfidentiell information har censurerats och markeras inom taggar ”< ... >” 

Intervjun 
F (läser innantill från intervjuns underlag)  

Den här intervjun är en del av en pilotundersökning inför en C-uppsats inom medieteknik. 
Forskarna går kandidatprogrammet IT, medier och design och planerar ta examen våren 
2014. Pilotundersökningen utgör en hemtentamen i delkursen Vetenskap, teori och metod I 
i kursen Medieteknik C på Södertörns högskola höstterminen 2013. Intervjun antas ta ca 20 
minuter att genomföra. Resultatet av intervjun samt en transkription från dagens 
röstinspelning kommer att publiceras i en slutrapport som lämnas in till ansvarig lärare på 
Södertörns högskola. Södertörns högskola innehar rättighet att visa slutrapporten vidare 
till andra lärare och studenter i studiesyfte. Dagens röstinspelning ges endast ut till tredje 
part på begäran och kommer att raderas efter att kursen har examinerats.  Dina 
kontaktuppgifter kommer behandlas konfidentiellt, d.v.s. endast forskarna kommer känna 
till vad du heter samt vilken förskola du arbetar på. 
(lägger ner underlagets introduktionstext) 
Vi vill passa på att på förhand tacka för din medverkan. Känner du att du har förstått det jag 
just berättat? Känns de här villkoren okej för dig? 

I Ja, visst. Okej. 
F Du har alltså full rätt att tacka nej till intervjun nu om du vill, och du har all rätt att avbryta 

och avsluta intervjun när som helst under tiden.  
I Nej nej, kör på nu. Det blir bra. 
F Den första frågan, då skulle jag bara vilja att du berättade lite om din arbetsplats i 

allmänhet, så vi får en liten bild av vilken förskola det här är. Den kommer ju inte nämnas 
vid namn i rapporten, men bara – 

I Ja, vad ska jag säga då, då? Jag jobbar på <namn på förskolan>, en förskola med tre 
avdelningar kan man säga, eller egentligen två, en avdelning som har barn i åldrarna tre till 
fem år och sen en annan avdelning som har barn i åldrarna ett till två och ett halvt ungefär. 
Båda dem här avdelningarna har gruppindelningar så, och på den här lilla avdelningen där 
jag jobbar så har vi två grupper: en med femton barn, en barn med tio – en avdelning med 
tio barn. Och dem är alltså mellan ett och två och ett halvt år.  

F Så man kan säga att varje avdelning är indelad i mindre avdelningar? I mindre grupper? 
Har jag förstått det rätt då? 

I Ja alltså den ena avdelningen är det alltså femton barn inskrivna på, den andra 
avdelningen, vi kallar dem grupp ett och grupp två, i grupp två så går då tio barn. Där är de 
bara från ett och ett och ett halvt år, kan man säga. Och på den avdelningen, eller den 
gruppen där dem är femton barn, där är de ett och ett halvt och två och ett halvt, något 
äldre där. 

F Och sen finns det då ytterligare en avdelning med äldre barn också? 
I Och dem, där är dem bland tre och, eller två och ett halvt och fem.  
F Så det, man är här egentligen tills – 
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I Tills man börjar förskoleklass –  
F Förskola, eller sexårverksamhet, eller vad det kallades förr.  
I Ja, precis. 
F Är det här en kommunal eller privatägd –  
I Det här är en privat förskola och den ligger i innerstan.  
F Vilken del av stan? 
I Kungsholmen. 
F Hur mycket personal har ni på de här två avdelningarna? Är det bara förskolelärare eller är 

den annan personal också?  
I Det är förskolelärare och barnskötare som jobbar och det är tre heltider som jobbar på den 

här gruppen som har femton barn och på den andra gruppen där det är tio barn så är det 
två stycken barnskötare som jobbar, där barnen då är lite yngre då. Så sammanlagt är det 
ju fem heltidstjänster, kan man säga, på dem här barnen, lite olika yrkeskategorier, 
förskolelärare och barnskötare. 

F Så det är fem personal för alla –  
I För dem här tjugofyra barnen, eller vad det nu blir.  
F Inkluderar det någon typ av chefspersonal, någon som är högre ansvarig eller är ni lite på 

samma –  
I Vi har en förskolelärare som är avdelningsansvarig, som det heter då, hon har liksom 

huvudansvaret för hela det här då, dem här två grupperna. Sen har vi ju en chef utöver det 
som är chef över hela förskolan, men hon är inte där uppe på, eller, där hos oss, utan ho 
sitter i ett eget kontor.  

F Okej. Hon är inte ”på golvet”, så att säga.  
I Nej.  
F Hur är era öppettider? Och är de längre än avlämning- och upphämtning av barn-tiden, så 

att säga. 
I Vi öppnar klockan sju på morgonen och vi har öppet till arton trettio. Barn får komma 

redan klockan sju, det är inte så vanligt, det kan hända att någon, någon dag, kommer sju 
men ofta kommer det inga barn förrän så där tjugo över sju. Och när vi ska stänga då halv 
sju så vill vi att de kommer och hämtar allra senast kvart över sex, så vi har lite tid och 
möjlighet att låsa och stänga till, så att vi inte behöver jobba över på den tiden då för att 
stänga till hela förskolan utan – öppet till halv sju men de bör gå hem senast kvart över. 

F Så personalen ska kunna lämna lokalen vid stängning? 
I Ja, absolut. Annars blir det övertid för oss.  
F Hur – och nu är det alltså så att ni har tagit in surfplatta till, är det till förskolan eller är det 

till specifikt till den avdelning du arbetar på? 
I Ja, förskolechefen, hon då som är chef över hela förskolan, hon kom en dag och gav varje 

avdelning, alltså den avdelning som har de större barnen och så en upp till oss som har de 
små, varsin sån här surfplatta. I första hand för att vi skulle ha den till vår egen 
dokumentation, för att lättare kunna dokumentera barnen, men även att de ska kunna 
börja pröva på den också. Litegrann, begränsat då, och särskilt då med tanke på deras 
ålder, de är ju så små.  

F Så det är två stycken totalt och en per avdelning? 
I Ja.  
F Och vad innehåller surfplattorna, en privatägd surfplatta kan ju innehålla både Internet och 

appar och spel och så där. Är det liksom något särskilt ni har tagit bort från surfplattan eller 
något särskilt ni har lagt in för att det ska vara mer –  

I Jag är själv inte så insatt, jag har inte kommit så långt med den här surfplattan, det finns en 
del andra av mina kollegor som är lite mer framstående på det här, men, det är förberett för 
att vi ska kunna ha Internet, dock när jag har testat den så har vi inte haft någon åtkomst så 
att det är inte varit så mycket med det. Men så finns det ju en del sånna här appar av vad 
jag förstår så, med lite så här barnsagor och lite sånt där och, ja, så det finns lite sånt på 
den.  

F Så innehållet, skulle du säga att innehållet främst är riktat mot barnens underhållning eller 
är det även ett verktyg för er i personalen? 
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I Som hon presenterade då, det här, min chef, så var det att det var ett i första hand ett 
verktyg för oss personal för att lättare kunna ta kort på barnen, snabbt få ner, liksom, för 
vår dokumentation, men att det även skulle vara till glädje för barnen också, fast det var 
liksom lite mer sekundärt då. 

F Vad skulle den här dokumentationen användas till i för syfte? 
I Stopp, kan du stoppa lite. 
(Röstinspelningen pausades i en kort stund för att informanten skulle få tänka efter utan att behöva 

stressas. Informanten klargjorde med en nick att inspelningen kunde slås på igen.) 
I Ja alltså vi, vi har, det ligger, det ligger ju på oss att vi ska dokumentera och synliggöra vad 

barnen gör och vad de lär sig, och lite sånt där, och vi spar ju även i deras pärmar och lite 
sånt där, och ibland så hinner man inte riktigt med det här att hämta kamera och fixa och 
dona och då ska det här liksom vara, underlätta så att vi lättare kan göra dokumentation. 
Jag är dock inte så väldigt insatt i det här själv, därför så svarar jag som jag gör. 

F Ja, men det är helt okej. Men, bara, jag som då inte är insatt i ”förskolevärlden” så att säga, 
är det, dokumentationen är lite för att visa foton till föräldrar kanske och visa lite vad ni 
har gjort på plats, eller? 

I Ja, alltså, det blir det ju också, men sen är det liksom mer för att synliggöra mer vad barnen 
gör och liksom även att barnen kan sen komma tillbaka till bilder och se kan man berätta så 
”Kommer du ihåg när vi gjorde det där?” och si och så och så det blir –  

F Lite pedagogiskt verktyg? 
I Ja och pedagogiskt, inlärande också kan man säga, som, egentligen så tror jag faktiskt att 

sådan här förskoledokumentation till största delen är för barnens skull för att de ska få 
liksom en, vad säger man, en, en tillbakablick på något sätt så att dem liksom förstår vad 
dem lär sig, och, ja, att det inte bara ska försvinna i dimman.  

F Det är lite pedagogiskt verktyg, så... 
I Absolut. Men sen är det ju även väldigt roligt för föräldrar att få titta på det här också, 

såklart då. Och även i förlängning har man ju grejer kvar då när man slutar förskolan också 
så att ”Tänk när jag var så här liten och gjorde det här...” Bla-bla-bla. 

F Ja de kan ju vara där i många år förstås innan de går vidare till skolan. 
I Ja, visst. Det kan de ju.  
F Vet du varför förskolan tog in surfplattor över huvud taget från början? 
I Ja men det är nog det som jag redan har nämnt, att det är för, det, så har min chef i alla fall 

presenterat det för oss, att det är för, hon vill, vi ska dokumentera och vi har oftast snålt om 
tid att hinna med det och det här var ett verktyg att underlätta det här för oss. Och sen att 
det, att hänga med sin tid, dem hade gjort studiebesök också några stycken på andra 
förskolor, fast jag tror en del andra har kommit väldigt långt med det här att använda de 
här som inlärningsverktyg och så för barnen, och då, vi måste ju liksom haka på trenden 
också lite. Fast vi är väldigt i början då av det och har inte kommit så långt ännu.  

F Hur länge har ni haft surfplattor? 
I Ja det var väl någon gång i början på hösten de visade upp dem här, kanske.  
F Så det är väldigt nytt då? 
I Det är väldigt färskt, alltså, det är ju därför vi inte hunnit så mycket ännu.  
F Vet du någonting om hur, alltså hur den bakomliggande processen gick till från att man 

kom på det här till att man, den faktiskt kom till avdelningen? Liksom, hur det skaffades till 
skolan? 

I Nej men jag tror att, att tanken väcktes väldigt av att, det var någon av förskolelärarna tror 
jag, och förskolechefen, som var på någon föreläsning, eller något sånt där, och så satt alla 
och anteckna och höll på med sina surfplattor och där satt dem med sina anteckningsblock 
och kände sig som från 1800-talet och kände att ”Det här går ju inte”. Och sen så visade 
dem ju även då hur barnen kunde lära sig och hur snabbt de tog till sig det här och då 
kände de ”Nej men vi måste också haka på”. Så det kan man väl säga är processen bakom 
som gjorde att det verkligen fick fart.  

F Men det var chefens egna initiativ då? Att ta in det här? 
I Ja det uppfattar jag det som.  
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F Presenterade ni för barnen på något sätt innan att det här var någonting ni skulle få eller 
var det, var det mer som sagt ett initiativ till personalen för personalen, och sen när de väl 
var på plats så fick barnen ta del av det? 

I Det var nog mer så, ja, när dem var på plats så fick de vid något tillfälle sitta lite, några 
stycken, intill en av pedagogerna som sitter och visar lite appar och lite, och lite bilder och 
lite spel, och sånt där och det är ju, det är ju väldigt populärt. Dem flockas ju runt liksom. 
Det finns väl ingenting som kan fånga intresset så som när man sätter på den där.  

F Hur har förskolelärarna, eller den andra personalen också för den delen, hur har 
reaktionerna varit när surfplattan kom? Det är ju väldigt färskt fortfarande då, om det bara 
är nu på hösten, men –  

I Ja det är färskt. 
F Hur har det tagits emot? 
I Det har varit liksom ”Wow! Jaha! Nej men det här blir bra! Åh, vad kul! Nej men det här 

måste vi börja träna på!” Fast vi, en del kan lite mer och en del kan lite mindre, och jag hör 
väl till dem som kan lite mindre då, men, jag har en bit kvar att lära. 

F Har ni fått någon typ av, ja kanske inte utbildning men någon introduktion eller så där hur 
dem brukar fungera? Om man inte har en själv, tänker jag.  

I Ja det var av förskolechefen också då när hon kom med den till förskolan så visade hon lite 
exempel på hur man kan göra och hur lätt man kan öppna och titta och läsa mail, det skulle 
också underlätta för att vi själva på avdelningarna skulle snabbt kunna se mail från 
föräldrar så inte det ska gå via henne allting och så där men det förutsätter ju då att det 
fungerar med Internet och åtkomst och allt det här så det, det är lite i sin linda nu, vi 
hoppas att det ska fungera ännu bättre framöver.  

F När under dagen är den här surfplattan tillgänglig för barnen?  
I Vi har nog sagt att vi ska ha den kanske bara någon gång i veckan till och med, inte ens att 

det ska användas dagligen utan väldigt sparsamt, i alla fall till en början så här för att det är 
så lätt att sånt här tar över, det är ju så häftigt får man ju lov att säga –  

F Fängslande? 
I Ja, alltså man kan ju ha, ja bara de här bilderna ”Titta en ko! Vad säger kon? Muu!” och allt 

blir ju så tydliggjort och det bli ju alltså, dem fångas ju som till en magnet, det är väldigt så 
här att vad är det att läsa en bok mot att titta på den där bilden som bara ändras snabbt 
och, ja, det är ju väldigt fyndigt alltihopa. Men ändå så vill man liksom inte att det ska bli att 
man tar till den för mycket då. 

F Så det är lite med försiktighet då, att barnen inte ska slukas upp för mycket av det här? 
I Ja, i och med att de har så mycket annat som de, som man behöver liksom rikta deras 

intresse mot, de är ju så små. De är ju mellan ett och två och ett halvt och då kanske man 
inte ska sitta med en surfplatta för mycket samtidigt som man bör hänga med för man 
växer ju upp med det som den här generationen gör. Så det är väl en balans och en 
avvägning då, men, som sagt det är väldigt i början så att... 

F Tror du att de på den lite äldre avdelningen får mer tillgång till den för att de är lite, lite 
äldre i utvecklingen, då? 

I Det tror jag, jag har inte pratat med den personalen om hur mycket och hur de använder, 
men det skulle jag ju tro.  

F När ni tar fram den här surfplattan någon gång i veckan, bara, är det tillsammans då med 
pedagog och bara en väldigt kort period eller läggs den fram så barnen får titta själva, eller? 

I Det bör nog vara en pedagog med, i och med att de är så små annars kanske den åker i 
väggen och det är ju inte så lyckat. För då blir det krig, nämligen, så kommer alla och ”Nej, 
det var min!” ”Jag ska ha den!” och så bara ”Bom!” så  - det var den surfplattan.  

F Ja, det var den surfplattan. 
(skratt) 
F Ja, du har ju berättat det här att barnens reaktioner har varit väldigt positiva ändå när de 

har fått ta emot den här. Kan du berätta mer om det, om hur det var kanske första minnet 
av att barnen får se det här? 

I Det har ju hänt bara vid några få tillfällen att den här har varit framme än så länge, men jag 
vet att jag har kommit mitt på dagen någon gång, ifrån min lunchrast, och så sitter en 
pedagog med, i soffan, med en hel liten hop med barn runt omkring sig och sitter med 
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surfplattan och så är det någon liten trudiluttsång och dem sitter helt andäktiga med stora 
ögon och tittar och så någon får peka och så händer något roligt och liksom, sen är det helt 
lugnt för övrigt på avdelningen för där sitter alla. Så ja, så det en av mina första minnen.  

F Jag kan tänka mig att det är en lugn stund för er i personalen, ni får de samlade och lugnade 
under en liten period.  

I Jag har faktiskt haft hjälp av den, kom jag att tänka på nu, när vi, vi har ju vila mitt på dagen 
efter lunchen när barnen, och de här små barnen ska sova. Och nu när de har varit alldeles 
nya en del, som just har börjat på förskolan, så de är ju inte så vana, de gråter ganska 
mycket och är ganska ledsna och svåra att komma till ro, då hade den där lilla surfplattan 
åkt fram och vi hade satt på någon jättegullig godnattvisa där och då har de ju både sett 
liksom någon liten John Blund-figur som har susat förbi på något moln och hört liksom 
någon sång då så de bara ”Ååh...” kommit av sig i sin gråt, så vi har haft hjälp av den så 
också, så lite –  

F Lugnande 
I Ja, lugnande och så lite musik istället för att ha någon annan CD-spelare eller något.  
F Tror du att, i och med att surfplattor och iPads är så, alltså det är ju så växande och det är ju 

så vanligt, det finns säkert jättemånga familjer som har en hemma redan. Är det något du 
har känt av barnen, att det finns någon igenkänningsfaktor? Eller att, jag tänker som ett 
litet barn, bara, om jag spekulerar fritt själv, att man, just den här lilla skärmen, att det blir 
nästan som en liten TV fast på dagis, att det kan vara väldigt spännande, men då tänker jag 
att det kanske finns väldigt små barn som redan har sett en surfplatta, kanske mammas 
eller pappas, eller så.  

I Framför allt så känner de igen en vanligt sån här iPhone, en vanlig telefon, det ser man ju 
att de små barnen liksom är vana att peka på en sån skärm och det här påminner ju mycket 
om det. Kanske att jag inte direkt kan ha lagt märke till att de känner igen en surfplatta, en 
modell lite större då, men –  

F Mer pekskärm-fenomenet? 
I Ja. Typ. 
F Ja. 
I Det känner man igen.  
F Sen har vi en fråga här, på vilket sätt barn använder surfplattorna, men då har du berättat 

att det är tillsamans med en pedagog och det är lite mer sagosund än att de kanske sitter 
och använder spel själva, i och med åldern. 

I Ja det kommer säkert bli att de får prova något enklare spel eller så men då, en vuxen bör 
sitta med.  

F Tror du att det här kan påverka deras fysiska lek på något sätt? 
I Det är ju upp till oss då, som vuxna, som styr det här, att skulle vi låta dem sitta fritt med 

det här då kanske det skulle ta jättemycket tid och det skulle bli mindre fysisk aktivitet men 
det kommer inte vi att tillåta, vi har ju liksom en, en normal verksamhet som innehåller en 
massa så det, ja det blir korta stunder då som det här blir som ett komplement till annat, 
liksom.  

F Om man sen går in på föräldrarnas reaktioner på det här, är det, har dem blivit 
introducerade till att ni skulle ta in en surfplatta på avdelningen på något sätt eller, eller 
har dem blivit involverade i den processen över huvud taget på något sätt? 

I Jag, som avdelningspersonal, har inte pratat med någon förälder om det här över huvud 
taget faktiskt. Jag vet inte om, om förskolechefen har i mail, eller någonting, gått ut och 
informerat. Vi berättar ju i veckobrev och lite allt möjligt om verksamheten och vad vi gör. 
Jag har inte läst det så noga så att jag har sett om hon har skrivit någon information om det 
till föräldrarna, det kan hon ha gjort men det vet jag inte.  

F Brukar föräldrarna vara involverade i, ja, dem vardagliga rutinerna på det sättet så att de 
kanske skulle reagera för eller emot  kring en sån sak eller tror du att det är mer upp till 
förskolans –  

I Jo men föräldrarna har ganska mycket synpunkter och åsikter om vad vi gör för någonting 
med deras barn, man är ju intresserad av vilken kvalitet förskolan håller så att det, de bör 
nog få veta att surfplattorna har köpts in och vad de ska användas till, det kanske är 
någonting vi kan informera om på ett föräldramöte eller så, så att de får lite insyn.  
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F Ja för det, det är ju som sagt ett alltmer laddat ämne. Det är ju därför vi gör den här studien, 
i och med att, det är intressant och det finns ganska mycket åsikter kring det, det är därför 
vi frågar lite om föräldrarna. 

I Det har ju hänt att vi på ett sånt här litet fredagsmys med barnen har satt på våran dator 
och kört något litet youtube-klipp som lite TV för dem så där och det har vi, då har vi tänkt 
vid dem tillfällena att ”Nej men det här kan vi inte göra för mycket, det ser inte bra ut om 
föräldrarna kommer och de sitter och ser på TV på dagis för mycket”. Det är hela tiden är ju 
allt sånt här användande, får man ju tänka på varför man gör det och i vilken utsträckning 
så det blir balans på det hela. 

F Vilka fördelar ser du i användandet av surfplattor på förskolor i allmänhet? 
I Det är roligt! Det är ett bra komplement, det är liksom, det är fantastiskt vad man kan få 

fram med en liten platta! Det tycker jag ju. Ja men det, det blir ju så mycket mera levande 
än, än en gammeldags bok eller ja, jag tycker det verkar spännande, jag vill lära mig mer. 
Det är roligt.  

F Och ser du några nackdelar i att ta in surfplattor? 
I Ja, det är bara om det inte sköts. Utan att det blir för mycket, att det tar över. Annars så 

tycker jag man ska hänga med sin tid, och annars blir man ju efter utvecklingen. De här 
barnen, de växer ju upp i en generation där det här verkigen hör till, och då ska det väl 
finnas med, tycker jag. 

F Och sen, avslutningsvis, så undrar vi om den här förskolan har någon framtidsplan eller 
någon framtida vision över, nu är ju det här väldigt nytt, det förstår jag också, men har det 
pratats någonting om vart det här eventuellt kan leda? Kanske fler surfplattor? Eller att det, 
ja, inte vet jag? 

I Ja, det har faktiskt redan nämnts, att vi börjar med en varsin till avdelningarna sen har 
förskolechefen sagt att det finns ju en del förskolor där varje barn har en sån här, men det, 
vi har ju en lång väg att vandra innan vi kommer så långt, men att absolut kan jag tänka mig 
om det faller väl att det blir en utveckling till fler. Det tror jag.  

F Det var de frågor vi hade. Jag tycket att det här gick jättebra och jag vill åter igen tacka för 
din medverkan, så stänger vi av inspelningen nu.  

I Och jag vill inte höra mig själv! (skratt) Usch! 
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BILAGA 2: REGISTER ÖVER STOCKHOLMS FÖRSKOLOR 
 

ID Namn på förskola Område Kontaktperson/Befattning E-postadress 
E-

postat 
 

SP 
Ej 
SP 

1 Abrahamsvägen 87-89 Bromma Inger Kjellgren/Förskolechef inger.kjellgren@stockholm.se  
X     

2 Abrahamsvägen 92 Bromma  Se ovan Se ovan X     

3 Ankarstocksvägen 12-14 Bromma  Marianne Witt/Förskolechef marianne.witt@stockholm.se  
X     

4 Annedals Montessoriförskola Bromma  -  annedal@modernamontessori.se  
X   X 

5 Beckombergavägen 76 Bromma  Ingrid Alexi/Förskolechef ingrid.alexi@stockholm.se  

X     

6 Bergviksvägen 89 A Bromma Irene Olsson/Enhetschef irene.olsson@stockholm.se  
X     

7 Bielkevägen 18 Bromma Helena Lindbom/Förskolechef helena.lindblom@stockholm.se  
X     

8 Birkamyntet, Vultejusvägen Bromma -  -        

9 Björnsonsgatan 132 Bromma  Inger Good/Enhetschef inger.good@stockholm.se  
X X   

10 Björnsonsgatan 4 Bromma Eva Hällkvist/Förskolechef eva.hallkvist@stockholm.se  
X     

11 Björntjänst, Bäckbornasvägen Bromma  -  info@forskolanbjorntjanst.se  
X     

12 
Blackebergs Montessoriförskola, 
Holbergsgatan 

Bromma  -  blackeberg@modernamontessori.se  
X     

13 Blomstermåla, Frislandsvägen Bromma -  -        

14 Blå Grodan, Missionsvägen Bromma  Iren Bakkerud/Förskolechef iren@blagrodan.se  

X     

15 
Bromma Montessoriskolans 
förkskola, Mossvägen 

Bromma  -  lena.leander@brommamontessori.se  

X     

16 Bullerbasius, Herman Ygbergs Väg Bromma  -  bullerbasius@tele2.se  

X   X 

17 Bävervägen 43 Bromma  Inger Kjellgren/Förskolechef Se (1) X     

18 Djupdalsvägen 72-74 Bromma  Irene Olsson/Enhetschef Se (6) X     

19 Drottningholmsvägen 510 Bromma  
Gunilla Gustafson/Bitr. 
Förskolechef 

gunilla.gustafson@stockholm.se  

X     

20 Färjan, Färjestadsvägen Bromma  -  -        

21 Författarvägen 29-31 Bromma  Marie Lindahl/Enhetschef marie.lindahl@stockholm.se  
X     

22 
Förskolan Bärnstenen, 
Beckombergavägen 

Bromma  Carina Reisö/Förskolechef carina@spiraisthlm.se  

X X   

23 Förskolan Raketen, Björnsonsgatan  Bromma  Maria/Verksamhetsansvarig mannaa@famnen.info  

X     

24 
Föräldrarkooperativet Storken, 
Sunnanstigen 

Bromma  -  storken.bromma@gmail.com 

X     

25 Gliavägen 128 Bromma  
Christina Lindroth-
Sandin/Enhetschef 

christina.lindroth-sandin@stockholm.se 
X   X 

26 Gliavägen 130 B Bromma  Se ovan Se ovan  X     

27 Gläntan, Möjbrovägen Bromma  -  -        

28 Grundtvigsgatan 21 och 33 Bromma  
Susanne 
Johansson/Verksamhetsansvarig 

ac27711@stockholm.se  

X X   

29 Gubbkärrsvägen 29 Bromma  
Gunilla Gustafson/Bitr. 
Förskolechef 

Se (19) X     

30 Gula Villan, Alviksvägen Bromma  -  -        

31 Gustav III:s väg 36 Bromma  Inger Kjellgren/Förskolechef Se (1) X     

32 Gökboet, Dybecksvägen Bromma  Sonja Dekert/Kontaktperson sonja@angbybarnensforskolor.se  

X     

33 
Hattstugans Waldorfförskola, Stora 
Mossens backe 

Bromma  -  info@hattstugan.net  

X     

34 Havskatten, Missionsvägen Bromma  Helena Tallroth/Förskolechef mail@havskatten.se  

X   X 

35 I Ur och Skur, Trollsländan Bromma  Jenny Carlsson/Förskolechef trollslandan@ownit.nu 
X   X 

36 Johannesfredsvägen 27 Bromma  
Ann Pettersson-
Lönn/Förskolechef 

ann.pettersson-lonn@stockholm.se 

X     

37 
Justineborgs Föräldrakooperativ, 
Adolfsbergsvägen 

Bromma  Annika Wendel/Förskolechef annika.justineborg@gmail.com 
X     

38 Kastanjelunden, Beckombergavägen Bromma  Agneta Wanner/Enhetschef agnetha.wanner@kastanjelunden.com  
X     

39 Kattresan, Zornvägen Bromma  -  info@kattresan.se  
X     

40 Kiselgränd 20 Bromma  Irene Olsson/Enhetschef Se (6) X     

41 Klintbacken 11 Bromma  
Pernilla 
Eriksson/Enhetssamordare 

pernilla.eriksson@stockholm.se  
X     

42 Korsvägen 16 Bromma  Annika Dahlbäck/Förskolechef annika.dahlback@stockholm.se  
X     

43 
Krokodilens Montessoriförskola, 
Grönviksvägen 

Bromma  -  info@brommakrokodilen.se  
X     

44 Kyrkbacken 7 och 12 Bromma  Christina Lätt/Bitr. Enhetschef christina.latt@stockholm.se  

X     

45 Liberorum Förskolor, Djurklouvägen Bromma  -  info@liberorum.se 

X     

46 Liberorum Förskolor, Grävlingsvägen Bromma  -  Se (45) X     

47 
Lillgårdens Waldorfförskola, 
Broderivägen 

Bromma  -  lillgarden.waldorf@comhem.se  
X     

48 
Margeretelundsvägen 73 och 
Kilsbergsvägen 9 

Bromma  Helena Lindbom/Förskolechef Se (7) X     

49 
Mariehälls Montessoriförskola, 
Hagelstavägen 

Bromma  Hilde Jadstrand/Förskolechef hilde@modernamontessori.se  
X X   

50 Marklandsbacken 2 Bromma  Sven Olofsson/Förskolechef sven.olofsson@stockholm.se  
X     

51 
Minne Mus Montessoriförskola, 
Svartviksslingan 

Bromma  -  minnemusmontessori@hotmail.com 

X X   

52 Minnemalen, Svartviksslingan 13 Bromma  -  info@minnemalen.se 

X     

53 
Montessoriförskolan Liten och Stor, 
Stopvägen 37 

Bromma  -  info@litenochstor.com 
X     
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54 
Montessoriförskolan Planeten, 
Söderberga Allé  

Bromma  Suzan Adriess/- suzanadriess@hotmail.com 
X     

55 Mullelyan, Beckombergavägen Bromma  -  info@mullelyan.se  
X X   

56 
Musketören I Ur och Skur, 
Hoppetossa Runda Vägen  

Bromma  Martin Järnström/Förskolechef martin.jarnstrom@hoppetossa.com  

X     

57 
Nockeby Kyrkväg 8 och 
Svanhildsvägen 23 

Bromma  Marie Lindahl/Enhetschef Se (21) X     

58 Nockebyvägen 20 Bromma  
Gunilla Gustafson/Bitr. 
Förskolechef 

Se (19) X     

59 Nyängsvägen 21 Bromma  
Carina Tengner-Ek/Bitr. 
Förskolechef 

carina.tengner-ek@stockholm.se  

X     

60 Nyängsvägen 66 Bromma  Se ovan Se ovan X     

61 Olovslundsvägen 19 Bromma  Maria Erilane/Kontaktperson maria.erilane@stockholm.se  

X     

62 Optimisten, Tegnebyvägen 15 Bromma  -  fskoptimisten@hotmail.com 
X     

63 Osmundsvägen 6 Bromma  
Ann Pettersson-
Lönn/Förskolechef 

Se (36) X     

64 Pippi Långstrumps gata 12 Bromma  Marianne Witt/Förskolechef Se (4) X     

65 Pippi Långstrumps gata 14 Bromma  Se ovan Se ovan X     

66 
Raoul Wallenberg förskolan, 
Beckombergavägen  

Bromma  Marie Nyden/- marie.nyden@raoulwallenbergskolan.se  
X X   

67 Ringarstigen 2 Bromma  Ingrid Alexi/Förskolechef Se (6) X     

68 S:t Ansgars Förskola, Vidängsvägen Bromma  Cecilia Salomon/- cecilia.salomon@svenskakyrkan.se  
X     

69 
S:ta Birgitta Förskola, Nockeby 
Kyrkväg 

Bromma  Se ovan Se ovan X     

70 Skogsrosen, Utflyktsvägen Bromma  -  skogsrosen@gmail.com 
X     

71 Smedslättsvägen 71 Bromma  Eva Svedin/Pedagoghandledare eva.svedin@stockholm.se  

X     

72 Solbergsvägen 65 B Bromma  Marianne Witt/Förskolechef Se (4) X     

73 Solgården, Marklandsbacken Bromma  -  -        

74 Spira, Tunnlandsvägen Bromma  -  info@spiraisthlm.se 

X     

75 Strömkarlsvägen 62 Bromma  Annika Dahlbäck/Förskolechef Se (42)  X     

76 Styresman Sanders väg 16 Bromma  Marianne Witt/Förskolechef Se (4) X     

77 Sunnanstigen 11 Bromma  -  info.sunnanstigen11@stockholm.se  

X     

78 Svartviksslingan 47 Bromma  Leena Knuutila/Kontaktperson leena.knuutila@stockhom.se  

X   X 

79 Svartviksslingan 53 Bromma  Se ovan Se ovan X   X 

80 Svartviksslingan 89 Bromma Se ovan Se ovan X   X 

81 Söderberga Allé 10 Bromma  
Lena 
Jonsson/Verksamhetsansvarig 

lena.m.jonsson@stockholm.se  

X   X 

82 Tolvans Förkskola. Grönviksvägen Bromma  -  tolvansforskola@msn.com 

X     

83 
Torngårdens Waldorfförskola, 
Drachmannsgatan  

Bromma  -  -        

84 Tryggis, Doktor Abrahams väg 29 Bromma  Annika Ahlqvist/Förskolechef annika.ahlqvist@tryggis.se  

X   X 

85 Tunnlandsvägen 30 Bromma  -  info.tunnlandsvagen30@stockholm.se  
X     

86 Tyska Bottens väg 49 Bromma  
Ewa 
Olsson/Verksamhetsansvarig 

ewa.olsson@stockholm.se  

X X   

87 
Täppan, I Ur och Skur, 
Grundtvigsgatan  

Bromma  -  naturpedagogerna@iurochskurtappan.se  

X     

88 Ulvsunda slottsväg 19 och 22  Bromma  Helena Lindbom/Förskolechef Se (8) X     

89 Vadmalsvägen 5 Bromma  -  info.vadmalsvagen5@stockholm.se  

X     

90 Vinjegatan 31-33 Bromma  Inger Good/Enhetschef Se (9) X X   

91 Vultejusvägen 15 A och C Bromma  
Christina Lindroth-
Sandin/Enhetschef 

Se (25) X     

92 Vultejusvägen 15 B, D och E  Bromma  Se ovan Se ovan X     

93 
Västanvind, I Ur och Skur, 
Anundsvägen 

Bromma  -  vastanvind@home.se  

X     

94 Zornvägen 26 Bromma  Inger Good/Enhetschef Se (9) X X   

95 Åkeshovsvägen 7 Bromma  Marie Lindahl/Enhetschef Se (21) X     

96 Ålstens Montessoriförskola, Bågvägen Bromma  -  alstenmontessori@msn.com  

X     

97 Ålstens skogsväg 21 Bromma  Annika Dahlbäck/Förskolechef Se (42)  X     

98 Ängbygården, Vultejusvägen 63-67 Bromma  -  -        

99 Äppelbo, Runda Vägen Bromma  -  appelbo@forskolanappelbo.se  

X     

100 Äppelvikstorget, Nyängsvägen Bromma -  fsk.appelvikstorget@tele2.se  
X     

101 44:an, Ripsavägen 44 Enskede/Årsta/Vantör Liza Karlsson/Bitr. Förskolechef liza.karlsson@stockholm.se  
X     

102 Arken, Askersundsgatan 8 Enskede/Årsta/Vantör Monica Strandell/Enhetschef monica.strandell@stockholm.se  
X     

103 
Bandängens förskola AB, 
Trollesundsvägen 

Enskede/Årsta/Vantör Renée Ehrnlund/- renee.ehrnlund@teia.com  
X     

104 Blå kullen, Nykvarnsvägen 10 Enskede/Årsta/Vantör 
Karin Fernqvist-
Glaving/Förskolechef 

karin.f-glaving@stockholm.se 
X     

105 Blåsutgården, Blåsutvägen 38 Enskede/Årsta/Vantör Linnéa Engström/Förskolechef linnea.engstrom@stockholm.se  
X   X 

106 Bränningevägens förskola Enskede/Årsta/Vantör Tuula Torro/- tuula.torro@verbalastigar.se  
X X   

107 Butterfly, Askersundsgatan 14 Enskede/Årsta/Vantör Angelika EL Mouselhi butterflyforskolan@yahoo.se  

X X   

108 Bägersta gård, Bägerstavägen 41 Enskede/Årsta/Vantör 
Karin Fernqvist-
Glaving/Förskolechef 

Se (104) X     

109 Bäverhyddan, Bäverbäcksgränd 5 Enskede/Årsta/Vantör 
Ann-Sofie 
Hesselbom/Förskolechef 

ann-sofie.hesselbom@eav.stockholm.se  
X     

110 
Cap Mini Föräldrakooperativ, 
Tydingevägen 

Enskede/Årsta/Vantör 
Ann-Sofie 
Johansson/Föreståndare 

capmini.arsta@gmail.com  

X     

111 Ekan, Valla Torg 43 Enskede/Årsta/Vantör Yvonne Wahlquist/Enhetshef yvonne.wahlquist@stockholm.se  

X   X 

112 Ekbacken, Hagsätravägen 115 Enskede/Årsta/Vantör Monica Strandell/Förskoleschef Se (102) X     
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113 Ekgården, Bersågränd 4-8 Enskede/Årsta/Vantör Gunilla Bergqvist/Enhetschef gunilla.bergqvist@stockholm.se  
X     

114 
Enskede Gårds förskola, Enskede 
Gårdsväg 20 

Enskede/Årsta/Vantör 
Karin Fernqvist-
Glaving/Förskolechef 

Se (104) X     

115 Filosofiska förskolan, Dalens Allé Enskede/Årsta/Vantör Lena Timmer/Förskolechef lena.timmer@filosofiska.nu  
X     

116 Fyren, Fyrvaktarkroken 46 Enskede/Årsta/Vantör Linnéa Engström/Förskolechef Se (105) X     

117 Färgpaletten, Årdalavägen 80 Enskede/Årsta/Vantör 
Marie Lonér 
Månsson/Förskolechef 

marie.loner-mansson@stockholm.se 

X X   

118 
Förskolan Pelikanen, 
Bäverbäcksgränd 

Enskede/Årsta/Vantör Andreea Carlsson/- pelikanen@forskolorna.org 

X X   

119 Förskolan Pionjären, Svärdlångsvägen Enskede/Årsta/Vantör Alexandra Franzén/Förskolechef info@forskolanpionjären.se  

X     

120 Förskolan Sandborgen, Täppgränd Enskede/Årsta/Vantör Malin Morsjö/- sandborgen@forskolorna.org 

X     

121 Förskolan Tärnan, Askersgatan Enskede/Årsta/Vantör Yelena Orlander/- tarnan@forskolorna.org 
X     

122 
Föräldrakooperativet Linden, 
Lindevägen 80 

Enskede/Årsta/Vantör Anna-Marit Lehtinen/- fklinden@fklinden.se  
X     

123 Glanshammarsgatan 11-15 (G-huset) Enskede/Årsta/Vantör Annika Kindblom/Enhetschef annika.kindblom@stockholm.se  
X X   

124 Glasmålningen, Guldsmedsvägen 10 Enskede/Årsta/Vantör Linnéa Engström/Förskolechef Se (105) X     

125 
Globen-Kulans Förskola, 
Tussmötevägen 

Enskede/Årsta/Vantör -  info@globenkulan.se 

X     

126 Gläntan, Önskehemsgatan 13 Enskede/Årsta/Vantör Lotta Olsson/Förskolechef liselott.olsson@stockholm.se  

X X   

127 Gläntan, Östbergabackarna 50 Enskede/Årsta/Vantör Ylva Mård/Enhetschef ylva.mard@stockholm.se  
X     

128 Grangården, Täppgränd 9 Enskede/Årsta/Vantör Gunilla Bergqvist/Enhetschef Se (113) X     

129 Gullmyran, Skönviksvägen 266 Enskede/Årsta/Vantör 
Karin Fernqvist-
Glaving/Förskolechef 

Se (104) X     

130 Gungan, Lindevägen Enskede/Årsta/Vantör Ann Korkmaz/- forestandare@gungan.se  

X     

131 Gökboet, Gökholmsbacken 45 Enskede/Årsta/Vantör Ullbritt Svensson/Enhetschef ullbritt.svensson@stockholm.se  
X     

132 
Hasselgårdens Förskola, 
Stockholmsvägen 

Enskede/Årsta/Vantör 
Kristoffer Axiö/VD och 
förskolechef 

hasselgarden@bredband.net  

X     

133 Humlan, Hummelvägen 10 Enskede/Årsta/Vantör Ylva Mård/Förskolechef Se (127) X     

134 Jollen, Valla Torg 53 Enskede/Årsta/Vantör Yvonne Wahlquist/Enhetshef Se (111) X     

135 Jösses förskola, Jösseforsvägen 1 Enskede/Årsta/Vantör 
Karin Fernqvist-
Glaving/Förskolechef 

Se (104) X     

136 Kastanjegården, Grusåsgränd 9-13 Enskede/Årsta/Vantör Gunilla Bergqvist/Enhetschef Se (113) X     

137 Klippan, Bjursätragatan 72 Enskede/Årsta/Vantör 
Ann-Sofie 
Hesselbom/Förskolechef 

Se (109) X     

138 Kotten, Sågverksgatan 93-95 Enskede/Årsta/Vantör Anneli Bohman/Förskolechef anneli.bohman@stockholm.se  
X     

139 Kullerbyttan, Ottsjövägen 26 Enskede/Årsta/Vantör Ulla Almegård/Enhetschef ulla.almegard@stockholm.se  

X     

140 
Kulturkrabaten Backstugan, 
Grafikvägen 

Enskede/Årsta/Vantör Lena Ström/Förskolechef lena@kulturkrabaten.se  

X     

141 
Kulturkrabaten Sköntorpsgården, 
Kolsnarsvägen 

Enskede/Årsta/Vantör Lena Ström/Förskolechef Se (140) X     

142 
Kulturkrabaten Tämnargården, 
Tämnarvägen 

Enskede/Årsta/Vantör Lena Ström/Förskolechef Se (140) X     

143 
Kulturkrabaten Årstagården, 
Bolmensvägen 

Enskede/Årsta/Vantör Lena Ström/Enhetschef Se (140) X     

144 Lilla Dalen, Hjälmarsvägen 16 Enskede/Årsta/Vantör Yvonne Wahlquist/Enhetshef Se (111) X     

145 Lillskogen, Lillhagsvägen 32 Enskede/Årsta/Vantör Monica Strandell/Förskoleschef Se (102) X     

146 Lillstrumpa, Stålbogavägen 65 Enskede/Årsta/Vantör 
Vera Myrstedt/Administrativt 
ansvarig 

vera@myrstedt.se  

X     

147 Långåkerstorpet, Långåkersvägen 49 Enskede/Årsta/Vantör Anneli Bohman/Förskolechef Se (138) X     

148 Lämnäsbacken 5 Enskede/Årsta/Vantör Annika Kindblom/Enhetschef Se (123) X     

149 Otto, Ottekilsvägen Enskede/Årsta/Vantör 
Anna-Karin 
Nartijärvi/Förskolechef 

info@forskolanotto.se 

X X   

150 Paletten, Lillhagsvägen 14 Enskede/Årsta/Vantör Monica Strandell/Förskoleschef Se (102) X     

151 Paviljongen, Bastuhagsvägen 20 Enskede/Årsta/Vantör Anneli Bohman/Förskolechef Se (138) X     

152 Plantan, Planterarvägen 15-17 Enskede/Årsta/Vantör 
Karin Fernqvist-
Glaving/Förskolechef 

Se (104) X     

153 
Pysslingen Förskolor - 
Hagtornsgården, Dalgränd 

Enskede/Årsta/Vantör Eva Sifversson/Förskolechef eva.sifversson@pysslingen.se  
X     

154 
Pysslingen Förskolor - Gläntan, 
Drivhusvägen 

Enskede/Årsta/Vantör Eva Sifversson/Förskolechef Se (153) X X   

155 
Pysslingen Förskolor - Skogsgläntan, 
Bäverdammsgr 

Enskede/Årsta/Vantör Annette Lassus/Förskolechef skogsglantan@pysslingen.se  

X     

156 
Pysslingen Förskolor - Svampen, 
Svampvägen 

Enskede/Årsta/Vantör Ninni Tobiasson/- svampen@pysslingen.se  

X X   

157 Pärongården, Grusåsgränd 177-181 Enskede/Årsta/Vantör Gunilla Bergqvist/Enhetschef Se (113) X     

158 
Raketen Qvalitetsförskolan, 
Tussmötevägen 

Enskede/Årsta/Vantör Martina Lif/Förskolechef raketen@inspira-fos.se  

X     

159 Regnbågen, Rågsveds skolgränd 5 Enskede/Årsta/Vantör Monica Strandell/Enhetschef Se (102) X     

160 Rödmyran, Bäverdammsgränd 5 Enskede/Årsta/Vantör 
Ann-Sofie 
Hesselbom/Förskolechef 

Se (109) X     

161 
Rönnbärsgården, Åsgärdevägen 93-
97 

Enskede/Årsta/Vantör Gunilla Bergqvist/Enhetschef Se (113) X     

162 Rörmokaren, Bjulevägen 2-8 Enskede/Årsta/Vantör Anneli Bohman/Förskolechef Se (138) X     

163 
S:t Eriks Katolska Förskola, 
Hemmansvägen 

Enskede/Årsta/Vantör 
Monica Vargas-
Rozas/Förskolerektor 

katolska.enskede@telia.com  

X     

164 Sandfjärden, Sandfjärdsgatan 139 Enskede/Årsta/Vantör Yvonne Wahlquist/Enhetshef Se (111) X     

165 Skogen, Trollesundsvägen 55 Enskede/Årsta/Vantör Lotta Olsson/Förskolechef Se (126) X     

166 Skogsbacken, Bråviksvägen 45 Enskede/Årsta/Vantör Yvonne Wahlquist/Enhetshef Se (111) X     

167 Skogsbacken, Ripsavägen 33 Enskede/Årsta/Vantör Marie Lonér Månsson/Enhetschef Se (117) X     

168 Skogsstjärnan, Stjärnsundsgatan 12 Enskede/Årsta/Vantör Ullbritt Svensson/Enhetschef Se (131) X     
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169 Smått & Gott, Sjösavägen 4 Enskede/Årsta/Vantör Lena Nashed/Föreståndare personalen@smattogott.se  
X   X 

170 Snesen, Kvarntorpsgränd 13 Enskede/Årsta/Vantör Ullbritt Svensson/Enhetschef Se (131) X     

171 Sockenstugan, Sockenvägen Enskede/Årsta/Vantör Susanne Gustafsson/Förskolechef info@sockenstugan.com  
X X   

172 Solrosen, Ottsjövägen 12 Enskede/Årsta/Vantör Ulla Almegård/Enhetschef Se (139) X     

173 Sportstugan, Enskedevägen 115 Enskede/Årsta/Vantör 
Karin Fernqvist-
Glaving/Förskolechef 

Se (104) X     

174 Spårfinnargränd 17A Enskede/Årsta/Vantör Annika Kindblom/Enhetschef Se (123) X     

175 Sten Sture, Rothuggsvägen 19-21 Enskede/Årsta/Vantör Anneli Bohman/Förskolechef Se (138) X     

176 Sture, Lästringevägen Enskede/Årsta/Vantör Mats Loch/Förskolechef sturedagis@gmail.com 
X     

177   Enskede/Årsta/Vantör Anneli Bohman/Förskolechef Se (138) X X   

178 Stövargatan 91 Enskede/Årsta/Vantör Annika Kindblom/Enhetschef Se (123) X     

179 Tallbacken, Stålbogavägen 58 Enskede/Årsta/Vantör Lotta Olsson/Förskolechef Se (136) X     

180 Terrassen, Tussmötevägen 195 Enskede/Årsta/Vantör 
Karin Fernqvist-
Glaving/Förskolechef 

Se (104) X     

181 Torget, Årstavägen 56 Enskede/Årsta/Vantör Yvonne Wahlquist/Enhetshef Se (111) X     

182 Treklövern, Stamgatan 2A Enskede/Årsta/Vantör Ylva Mård/Enhetschef Se (127) X     

183 Triangelns Förskolor, Frövigatan Enskede/Årsta/Vantör Agneta Adolfsson/- netaadolfsson@bredband.net  

X     

184 Trollberget, Skärlingebacken 9-11 Enskede/Årsta/Vantör Lotta Olsson/Förskolechef Se (126) X     

185 Trollhöjden, Trollesundsvägen 120 Enskede/Årsta/Vantör Lotta Olsson/Förskolechef Se (126) X     

186 Trollstugan, Gullmarsvägen Enskede/Årsta/Vantör Karin Åkerhagen/Förskolechef trollstugan@pysslingen.se  
X X   

187 Tusenskönan, Spårfinnargränd 12-14 Enskede/Årsta/Vantör 
Ann-Sofie 
Hesselbom/Förskolechef 

Se (109) X     

188 Tussmötevägen, Tussmötevägen 247 Enskede/Årsta/Vantör Annelie Molund/- info@tuss.nu  

X X   

189 Valla förskola, Sandfjärdsgatan 37 Enskede/Årsta/Vantör Yvonne Wahlquist/Enhetshef Se (111) X     

190 Vallabacken, Valla Torg 49 Enskede/Årsta/Vantör Yvonne Wahlquist/Enhetshef Se (111) X     

191 Valrossen, Svärdlångsvägen 25B Enskede/Årsta/Vantör Ylva Mård/Förskolechef Se (127) X     

192 Valvet, Hjälmarsvägen 37-41 Enskede/Årsta/Vantör Ulla Almegård/Enhetschef Se (139) X     

193 Vi som Växer, Helgestavägen Enskede/Årsta/Vantör Therese Hultman/Förskolechef info@visomvaxer.se  

X X   

194 Vi som Växer, Vansövägen Enskede/Årsta/Vantör Therese Hultman/Förskolechef Se (193) X     

195 Vingåkersvägen 22 Enskede/Årsta/Vantör Marie Lonér Månsson/Enhetschef Se (117) X     

196 Åkerögränd 5 Enskede/Årsta/Vantör Marie Lonér Månsson/Enhetschef Se (117) X     

197 Årstaliden, Ottsjövägen 29 Enskede/Årsta/Vantör Ulla Almegård/Förskolechef Se (139) X     

198 Årstaligan, Storsjövägen Enskede/Årsta/Vantör Cecilia Jacobson/Förskolechef forskolechef@arstaligan.se  
X     

199 Årstaängen, Sandfjärdsgatan 12A Enskede/Årsta/Vantör Ulla Almegård/Enhetschef Se (139) X     

200 Ädelstenen, Kinnaredsgränd 69 Enskede/Årsta/Vantör Ylva Mård/Enhetschef Se (127) X     

201 Äppelgården, Grusåsgränd 8 Enskede/Årsta/Vantör Gunilla Bergqvist/Enhetschef Se (113) X     

202 Önskeringen, Önskehemsgatan 32 Enskede/Årsta/Vantör Marie Lonér Månsson/Enhetschef Se (117) X     

203 44:an, Sköndalsvägen 44 Farsta 
Susanne Pregén/Bitr. 
Förskolechef 

susanne.pregen@stockholm.se  

X X   

204 Brommö, Forshagagatan Farsta -  info@treklovern.com 

X     

205 Bullerbyn, Hammerstavägen 77 Farsta 
Kajsa Engström-
Dinnetz/Förskolechef 

kajsa.engstrom-dinnetz@stockholm.se 

X     

206 Ejdern, Havsörnstorget 9-11 Farsta Anne Jansson/Förskolechef anne.jansson@stockholm.se  

X X   

207 Ekbergabacken, Ekebergabacken 40 Farsta -  farsta@stockholm.se 
X     

208 Frida, Stadsbudsvägen 16 Farsta Annika Bergman/Förskolechef annika.bergman@stockholm.se  

X     

209 Färgkullan, Bagarfruvägen Farsta -  -        

210 Fölet, Torsbygatan 31-37 Farsta Eva Enroth/Bitr. Förskolechef eva.enroth@stockholm.se 
X     

211 Gläntan, Ramvägen 19 Farsta Camilla Rosenqvist/Förskolechef camilla.rosenqvist@stockholm.se  
X     

212 Guldgruvan, Ekshäradsgatan 3 Farsta Ann Björkman/Förskolechef  ann.bjorkman@stockholm.se  

X     

213 Havsörnen, Havsörnsvägen 24 Farsta Eva Enroth/Bitr. Förskolechef Se (210) X     

214 Holmen, Perstorpsvägen 75 Farsta Ingrid Tyllman/Kontaktperson forskolan.holmen@gmail.com 

X     

215 Håven, Sköndalsvägen 130 Farsta Rebecca Soccorsi/Förskollärare rebecca.soccorsi@stockholm.se  

X     

216 Karamellen, Värmlandsvägen 267 Farsta -  Se (204) X     

217 Kavat, Filipstadsbacken 18 Farsta 
Irene Bang Vedin/Bitr. 
Förskolechef 

irene.bang-vedin@stockholm.se  
X X   

218 Knatteborgen, Färnebogatan  Farsta Anneli Korell/Förskolechef anneli.korell@pysslingen.se  

X     

219 Kryddgården, Lingvägen 163 Farsta Annika Bergman/Förskolechef Se (208) X     

220 Kråkan, Larsbodavägen 40 Farsta 
Marie Andersson/Bitr. 
Förskolechef 

marie.margareta.andersson@stockholm.se  
X     

221 
Kulturförskolan Fröet, Herbert 
Widmans väg 

Farsta Rose-Marie Skogman/VD rose-marie@skogmansforskolor.se  
X     

222 Kulturförskolan Hägern, Hägervägen Farsta Se ovan Se ovan X     

223 
Kulturförskolan Parken, 
Kaggeholmsvägen 

Farsta Se ovan Se ovan X     

224 
Kulturförskolan Villan, Erik Engmans 
väg 

Farsta Se ovan Se ovan X     

225 Lagunen, Dalbobranten 4 Farsta Ulrika Bondestad/Pedagog ulrika.bondestad@stockholm.se  

X     

226 Lilla Blå Elefanten, Hägervägen Farsta -  info@lillablaelefanten.se  

X     

227 Lilla skogen Farsta Ulrika Gimle/Förskollärare ulrica.gimle@stockholm.se  
X     

228 Lövlunda, Getfotsvägen 54 Farsta 
Chrissie Jornert/Bitr. 
Förskolechef 

chrissie.jornert@stockholm.se  
X     

229 
M.A. Vätterosen, Röda Huset 
Nordmarksvägen 6 B 

Farsta -  forskolan@mavatterosen.se  

X     

230 
MA Vätterosen, Vita Huset, 
Nordmarksvägen 6a 

Farsta -  forskolechef.forskolanvatterosen@telia.com  
X     
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231 Magelungarna, Rådagatan Farsta -  -        

232 Morgongården, Söndagsvägen 9 Farsta -  malin.appelblom@stockholm.se  

X   X 

233 Morkullan, Morkullsvägen 5 Farsta 
Anette Bjurgard/Bitr. 
Förskolechef 

anette.bjurgard@stockholm.se  

X     

234 Murgrönan, Farstavägen 183 Farsta -  Se (204) X     

235 Regnbågen, Tallkrogen Farsta 
Anette Bjurgard/Bitr. 
Förskolechef 

Se (233) X     

236 Rymden, Tobaksvägen 37 Farsta 
Tuulikki Heinonen/Bitr. 
Förskolechef 

tuulikki.heinonen@stockholm.se  

X   X 

237 Rödkinda, Farstavägen Farsta -  Se (204) X     

238 Sagobacken, Saltvägen 3 Farsta Annika Bergman/Förskolechef Se (208) X     

239 Sagoskogen, Ullerudsbacken 39 Farsta Ann Björkman/Förskolechef  Se (212) X     

240 Samsö, Kvickensvägen 27 Farsta 
Pernilla Eriksson/Bitr. 
Förskolechef 

pernilla.gerd.eriksson@stockholm.se  
X X   

241 Sandslottet Farsta -  fsk.sandslottet@stockholm.se  
X X   

242 Skeppet, Gubbängsvägen 63-69 Farsta 
Maret Pukk Berg/Bitr. 
Förskolechef 

maret.pukk-berg@stockholm.se  

X     

243 Skogsbacken, Brunskogsbacken 6 Farsta Ann Björkman/Förskolechef  Se (212) X     

244 
Skogsbyns Friförskola, Ek. för, 
Sköndalsvägen 

Farsta Ida Bengtsson/- idabengtzon@telia.com 
X   X 

245 Skogsgläntan, Farstavägen Farsta -  Se (204) X     

246 Skogslyan, Nordmarksvägen 122 Farsta Ann Björkman/Förskolechef  Se (212) X     

247 
Solbacka Martingården, 
Nordmarksvägen 

Farsta -  martingarden@martinskolan.se  
X   X 

248 Solbacken, Sköndalsvägen 103 Farsta -  fsk.solbacken@stockholm.se  
X     

249 
Solglimten Martingården, 
Högerudsbacken 

Farsta -  Se ovan X     

250 Solgården, Enskedevägen 182 Farsta 
Kajsa Engström-
Dinnetz/Förskolechef 

Se (205) X     

251 Solrosen Martingården, Hauptvägen Farsta -  Se (247) X     

252 Solrosen, Diskusvägen 26-28 Farsta Camilla Rosenqvist/Förskolechef Se (211) X     

253 Sunnan, Sunneplan 31 Farsta 
Marie Andersson/Bitr. 
Förskolechef 

Se (220) X     

254 Tallgubben, Gubbängsvägen Farsta -  gubben.tall@gmail.com 

X   X 

255 Trollgården Farsta Annika Bergman/Förskolechef Se (210) X     

256 Trädgården, Helgdagsvägen 11 Farsta Se ovan Se ovan X     

257 Vildanden, Vildandsvägen 34 Farsta 
Pernilla Eriksson/Bitr. 
Förskolechef 

Se (240) X     

258 Växthuset Farsta Erica Widerkrantz/Förskollärare erica.widerkrantz@stockholm.se  

X     

259 Ålö, Larsbodavägen 30 Farsta 
Maria Engström/Bitr. 
Förskolechef 

maria.therese.engstrom@stockholm.se  

X X   

260 Ängen, Gubbängsvägen 107 Farsta Camilla Rosenqvist/Förskolechef Se (211) X     

261 Äppelgården, Havsörnsvägen 49 Farsta 
Pernilla Eriksson/Bitr. 
Förskolechef 

Se (240) X     

262 4:an, Axelsberg-Örnsberg  Hägersten-Liljeholmen Åsa Lundström/Förskolechef asa.lundstrom@stockholm.se  

X   X 

263 88:an, Axelsberg-Örnsberg Hägersten-Liljeholmen Se ovan Se ovan X   X 

264 Allmän förskola, Axelsberg Örnsberg Hägersten-Liljeholmen Se ovan Se ovan X   X 

265 Bellmanskällan, Brådstupsvägen 9 Hägersten-Liljeholmen 
Christina Elffors-
Sjödin/Förskolechef 

christina.elffors-sjodin@bellmanskallan.se  

X     

266 Brandstegen, Midsommarkransen Hägersten-Liljeholmen Veronica Prins/Förskolechef veronica.prins@stockholm.se  

X X   

267 Ellen Fries, Fruängen Hägersten-Liljeholmen Gärd Blomberg/Förskolechef gard.blomberg@stockholm.se  

X     

268 Ellen Key, Fruängen Hägersten-Liljeholmen Monica Lagnetoft/Förskolechef monica.lagnetoft@stockholm.se  
X     

269 Elsa Brändström, Fruängen Hägersten-Liljeholmen Se ovan Se ovan X     

270 Flygande Mattan, Hägerstensvägen Hägersten-Liljeholmen -  info@flygande-mattan.se  

X     

271 Flyttfågeln, Axelsberg-Örnsberg Hägersten-Liljeholmen Ena Degeryd/Förskolechef ena.degeryd@stockholm.se  
X     

272 
Förskolan Bild & Tanke, 
Hägerstensvägen 

Hägersten-Liljeholmen -  info@bild-tanke.org 
X     

273 
Förskolan Stormfågeln AB, Ivar 
Vidgamnes gata 20 

Hägersten-Liljeholmen -  stormfagelnab@gmail.com 

X     

274 Förskolan Svanen, Svandammsvägen Hägersten-Liljeholmen -  svanen@forskolorna.org 

X X   

275 Gladan, Aspudden-Ekensberg Hägersten-Liljeholmen Veronica Prins/Förskolechef Se (266) X X   

276 Gläntan, Hägerstensåsen Hägersten-Liljeholmen Christina Ekedahl/Förskolechef christina.ekedahl@stockholm.se  
X     

277 Grindslanten, Förskottsvägen Hägersten-Liljeholmen -  inkorg@grindslanten.nu  
X   X 

278 Grodan, Störtloppsvägen Hägersten-Liljeholmen -  barn@fkgrodan.nu  

X     

279 Grågåsen, Aspudden Hägersten-Liljeholmen Erja Morell/Förskolechef erja.morell@stockholm.se  

X     

280 Gröndalsgården, Gröndal Hägersten-Liljeholmen Birgitta Jensen/Förskolechef birgitta.jensen@stockholm.se  

X   X 

281 Hamngården, Gröndal Hägersten-Liljeholmen Peter Wiesl/Förskolechef peter.wiesel@stockholm.se  
X     

282 Hanna Rydh, Fruängen Hägersten-Liljeholmen Gärd Blomberg/Förskolechef Se (267) X     

283 Hattis, Mälarhöjdens förskoleområde Hägersten-Liljeholmen Randi Skogmo/Förskolechef randi.skogmo@stockholm.se  
X     

284 Höjden, Årstabergs förskolor Hägersten-Liljeholmen Liselott Söderberg/Förskolechef liselott.soderberg@stockholm.se  

X X   

285 Instrumentet Hägersten-Liljeholmen Maria Johansson/Förskolechef maria.b.johansson@stockholm.se  

X     

286 Jungfru Lona, Axelsberg-Örnsberg Hägersten-Liljeholmen Se ovan Se ovan X     

287 Juvelen, Mälarhöjden Hägersten-Liljeholmen Jeanette Smedjer/Förskolechef jeanette.smedjer@stockholm.se  
X     

288 Kajen, Årstadals förskolor Hägersten-Liljeholmen Stina Sörlin/Förskolechef stina.sorlin@stockholm.se  
X X   

289 Karlavagnen, Gröndal Hägersten-Liljeholmen Peter Wiesl/Förskolechef Se (281) X     

290 Kastanjen, Midsommarkransen Hägersten-Liljeholmen Veronica Prins/Förskolechef Se (266) X X   
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291 Kata Dalström, Fruängen Hägersten-Liljeholmen Monica Lagnetoft/Förskolechef Se (268) X     

292 
Kometen Qvalitetsförskolan, Ellen 
Keys gata 

Hägersten-Liljeholmen -  kometen@inspira-fos.se  
X     

293 Korpen, Aspudden Hägersten-Liljeholmen Erja Morell/Förskolechef Se (279) X     

294 Kroppås, Mälarhöjden Hägersten-Liljeholmen Jeanette Smedjer/Förskolechef Se (287) X     

295 Lillebo, Hägerstensåsen Hägersten-Liljeholmen Christina Ekedahl/Förskolechef Se (276) X     

296 LM-gården, Midsommarkransen Hägersten-Liljeholmen Mari Eriksson/Förskolechef mari.eriksson@stockholm.se  
X X   

297 Lyckebo, Hägerstensåsen Hägersten-Liljeholmen 
Agneta Rodmark 
Wallner/Förskolechef 

agneta.rodmark.wallner@stockholm.se  
X     

298 Marievik, Årstadals förskolor Hägersten-Liljeholmen Lisbet Hedlund/Förskolechef lisbet.hedlund@stockholm.se  
X     

299 Matrosen, Gröndalsvägen Hägersten-Liljeholmen Lena Stahre-Liljeberg/- stahre.lena@gmail.com  

X     

300 Mellanberget, Hägerstenssåsen Hägersten-Liljeholmen 
Agneta Rodmark 
Wallner/Förskolechef 

Se (297) X     

301 Måsen, Blommenbergsvägen Hägersten-Liljeholmen Ann-Kristin Bladström/- tina.bladstrom@hotmail.com 

X     

302 
Olympens förskola Telefonplan, 
Tellusborgsvägen 

Hägersten-Liljeholmen Annette Johansson/Förskolechef annette.johansson@olympen.se  

X     

303 Paletten, Telefonplan Hägersten-Liljeholmen Liselott Söderberg/Förskolechef Se (266) X     

304 Parken, Årstadals förskolor Hägersten-Liljeholmen Lisbeth Hedlund/Förskolechef Se (298) X     

305 Pysslingen Förskolor – Katrineberg Hägersten-Liljeholmen -  katrineberg@pysslingen.se  
X     

306 
Pysslingen Förskolor – Snurran, 
Selmedalsvägen 

Hägersten-Liljeholmen -  snurran@pysslingen.se  
X     

307 Pytsen, Aspudden-Ekensberg Hägersten-Liljeholmen Ulrika Hedbom/Förskolechef ulrika.hedbom@stockholm.se  

X   X 

308 Rönneberga, Midsommarkransen Hägersten-Liljeholmen Mari Eriksson/Förskolechef  Se (296) X X   

309 Sagodalen, Västertorp Hägersten-Liljeholmen Anne Gedal/Förskolechef anne.gedal@stockholm.se  

X     

310 Silvergranen, Midsommarkransen Hägersten-Liljeholmen Liselott Söderberg/Förskolechef Se (266) X     

311 Sjöberget, Axelsberg-Örnsberg Hägersten-Liljeholmen Ena Degeryd/Förskolechef Se (272) X     

312 Sjöbjörnen, Gröndal Hägersten-Liljeholmen Peter Wiesl/Förskolechef Se (282) X     

313 Sjöboden, Axelsberg-Örnsberg Hägersten-Liljeholmen Åsa Lundström/Förskolechef Se (262) X   X 

314 Sjötorget, Årstadals förskolor Hägersten-Liljeholmen Lisbet Hedlund/Förskolechef Se (304) X     

315 Sjövik, Årstadals förskolor Hägersten-Liljeholmen Se ovan Se ovan X     

316 Skogsbacken, Mälarhöjden Hägersten-Liljeholmen Randi Skogmo/Förskolechef Se (283) X     

317 Skogsgläntan, Midsommarkransen Hägersten-Liljeholmen Greta Niklasson/Förskolechef greta.niklasson@stockholm.se  

X     

318 Skogsåsen, Hägerstensåsen Hägersten-Liljeholmen Christina Ekedahl/Förskolechef Se (276) X     

319 Slättgården, Mälarhöjden Hägersten-Liljeholmen Jeanette Smedjer/Förskolechef Se (287) X     

320 Smeden, Telefonplan Hägersten-Liljeholmen Stina Sörlin/Förskolechef Se (288) X     

321 Snöbollsgränd, Västertorp Hägersten-Liljeholmen Anne Gedal/Förskolechef Se (309) X     

322 Solbacken, Västertorp Hägersten-Liljeholmen Kristina Fahlberg/Förskolechef kristina.fahlberg@stockholm.se  

X     

323 Solgläntan, Mälarhöjden Hägersten-Liljeholmen Randi Skogmo/Förskolechef Se (283) X     

324 Solkatten, Midsommarvägen Hägersten-Liljeholmen -  info@forskolan-solkatten.se  

X     

325 Solstrålen, Aspudden Hägersten-Liljeholmen Erja Morell/Förskolechef Se (281) X     

326 Störtloppet, Västertorp Hägersten-Liljeholmen Kristina Fahlberg/Förskolechef Se (322) X     

327 
Svandammsgården, 
Midsommarkransen 

Hägersten-Liljeholmen Mari Eriksson/Förskolechef Se (296) X X   

328 Svängen, Årstabergs förskolor Hägersten-Liljeholmen -  -        

329 Timotejen, Telefonplan Hägersten-Liljeholmen Liselott Söderberg/Förskolechef Se (266) X     

330 Toppen, Mälarhöjden Hägersten-Liljeholmen Randi Skogmo/Förskolechef Se (283) X     

331 Torget, Årstadals förskolor Hägersten-Liljeholmen Stina Sörlin/Förskolechef Se (288) X     

332 Trekanten, Gröndal Hägersten-Liljeholmen Birgitta Jensen/Rektor Se (281) X     

333 Udden, Aspudden-Ekensberg Hägersten-Liljeholmen Greta Niklasson/Förskolechef Se (317) X     

334 Vasan, Västertorp Hägersten-Liljeholmen Anne Gedal/Förskolechef Se (309) X     

335 Viken, Aspudden-Ekensberg Hägersten-Liljeholmen Ulrika Hedbom/Förskolechef Se (307) X     

336 Vildkatten, Tegelbruksvägen Hägersten-Liljeholmen -  kontakt@vildkatten.se  

X     

337 Vinterviken, Aspudden-Ekensberg Hägersten-Liljeholmen Birgitta Jensen/Förskolechef Se (280) X     

338 Årstaberg, Årstabergs förskolor Hägersten-Liljeholmen 
Lena Homanen/Pedagogisk 
utvecklare 

lena.homanen@stockholm.se  

X X   

339 Åsen, Hägerstensåsen Hägersten-Liljeholmen 
Agneta Rodmark 
Wallner/Förskolechef 

Se (297) X     

340 Ängen, Årstadals förskolor Hägersten-Liljeholmen Lisbet Hedlund/Förskolechef Se (304) X     

341 Äventyret, Midsommarkransen Hägersten-Liljeholmen Liselott Söderberg/Förskolechef Se (266) X     

342 Örnberget, Axelsberg-Örnsberg Hägersten-Liljeholmen Ena Degeryd/Förskolechef Se (273) X     

343 Abisko, Abiskovägen 8 Hässelby-Vällingby Agneta Engren/Förskolechef agneta.engren@stockholm.se  

X X   

344 Al-Azhar, Kirunagatan Hässelby-Vällingby -  expeditionen@alazharskolan.se  

X     

345 Albetol Guldet, Gulddragargränd Hässelby-Vällingby -  albetol@gmail.com 

X     

346 Albetol, Grimstagatan Hässelby-Vällingby -  Se ovan X     

347 Aprikos, Aprikosgatan 64 Hässelby-Vällingby 
Marianne 
Christiansson/Förskolechef 

marianne.christiansson@stockholm.se  
X     

348 Aprikosen, Aprikosgatan Hässelby-Vällingby -  info@aprikosen.se  
X X   

349 Astrakanen, Astrakangatan 125 Hässelby-Vällingby Agneta Elfving/Förskolechef agneta.elfving@stockholm.se  

X X   

350 Bikupan, Kaprifolvägen 12 Hässelby-Vällingby Se ovan Se ovan X     

351 Björkbacken, Vinstavägen Hässelby-Vällingby Birgitta Hellman/- birgitta.hellman@bjorkbacken.nu  

X     

352 Björnen, Ivarskärrsvägen 4B Hässelby-Vällingby Lotti Stålbrand/Förskolechef lotti.stalbrand@stockholm.se  
X   X 

353 Blomsterkungen, Lingonrisgränd 4 Hässelby-Vällingby Doris Wester/Förskolechef doris.wester@stockholm.se  
X     

354 Borgen, Friherregatan 7 Hässelby-Vällingby Christina Sandberg/Förskolechef christina.sandberg@stockholm.se  
X     
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355 Brandliljan, Brandliljegränd 3 Hässelby-Vällingby Outi Rajajärvi/Förskolechef outi.rajajarvi@stockholm.se  
X     

356 Brunklövern, Brunklövergränd 18-20 Hässelby-Vällingby Se ovan  Se ovan X     

357 Dialog Förskolan Hässelby-Vällingby -  -        

358 Draken, Ryttmästarvägen 91 Hässelby-Vällingby Lotti Strålbrand/Förskolechef Se (354) X     

359 
Frilufts Förskolor Dungen, 
Älvdalsvägen 

Hässelby-Vällingby Marie af Malmborg/Förskolechef marieaf.m@friluftsforskolor.se  

X     

360 
Frilufts Förskolor Gläntan, 
Älvdalsvägen 

Hässelby-Vällingby Se ovan Se ovan X     

361 
Frilufts Förskolor Riddersborg, 
Riddersviksvägen 

Hässelby-Vällingby -  marie@friluftsforskolor.se  

X     

362 Futurum, Solleftegatan 14 Hässelby-Vällingby Eva Alvin/Förskolechef eva.alvin@stockholm.se 

X     

363 Fyrklövern, Fyrklöversbackarna 14 Hässelby-Vällingby 
Marianne 
Christiansson/Förskolechef 

Se (347) X     

364 
Förskolan Kärleksörten, 
Blomodlarvägen 

Hässelby-Vällingby -  karleksorten@framtidsfolket.se  

X     

365 Förskolan Månen, Loviselundsvägen Hässelby-Vällingby 
Alexandra 
Bosnjakovic/Förskolechef 

alexandra@famnen.info  
X     

366 Förskolan Ormen, Ormängsgatan Hässelby-Vällingby Marie Karlsson/Förskolechef marie@piongrand.se 
X     

367 
Förskolan Rödklövern, 
Rödklövervägen 

Hässelby-Vällingby -  rodklovern@framtidsfolket.se  
X     

368 Förskolan Strandrågen, Fagerstrand Hässelby-Vällingby -  strandragen@framtidsfolket.se  

X     

369 
Förskolan Sunnanäng, 
Loviselundsvägen 

Hässelby-Vällingby -  sunnanang@framtidsfolket.se  
X     

370 Galilei, Ivarkärrsvägen 119 Hässelby-Vällingby Lena Figaro/Förskolechef lena.figaro@stockholm.se  
X   X 

371 Griffeltavlan, Skattegårdsvägen 71A Hässelby-Vällingby Se ovan Se ovan X   X 

372 Gröna katten, Enspännargatan 1 Hässelby-Vällingby 
Gudridur 
Thorhallsdottir/Arbetslagsledare 

gudridur.thorhallsdottir@stockholm.se  

X   X 

373 Grönkulla, Vällinbyvägen 145 Hässelby-Vällingby 
Yvonne Sjövik-
Axelsson/Förskolechef 

yvonne.sjovik-axelsson@stockholm.se  
X     

374 Gulsippan, Gulsippsgränd 6 Hässelby-Vällingby Outi Rajajärvi/Förskolechef Se (355) X X   

375 Humlan, Njurundagatan 10-12 Hässelby-Vällingby Eva Alvin/Förskolechef Se (362) X     

376 
Hässelbygården, Maltesholmsvägen 
91 

Hässelby-Vällingby Christina Sandberg/Förskolechef Se (354) X     

377 I Ur och Skur Vindivil, Kvickrotsgränd Hässelby-Vällingby -  info@vindivil.se 

X     

378 Junibacken, Älvdalsvägen 42 Hässelby-Vällingby Doris Wester/Förskolechef Se (353) X     

379 Juvelen, Skogsnävegränd 16 Hässelby-Vällingby Lotti Strålbrand/Förskolechef Se (352) X     

380 Jämtstugan, Jämtlandsgatan 118 Hässelby-Vällingby Agneta Engren/Förskolechef Se (343) X     

381 Kannan, Kanngjutargränd 24 Hässelby-Vällingby Se ovan  Se ovan X     

382 Kids2Home, Grimstagatan Hässelby-Vällingby -  grimsta@kids2home.se 

X     

383 Klisterburken, Jämtlandsgatan 181 Hässelby-Vällingby Agneta Engren/Förskolechef Se (343) X     

384 Kullerbyttan, Tumultgränd 69 Hässelby-Vällingby Lotti Stålbrand/Förskolechef Se (352) X     

385 
Kyrkans Allmänna Förskola, 
Ridderviksvägen 

Hässelby-Vällingby -  eva.linell@svenskakyrkan.se  

X     

386 Käpphästen, Lyckselevägen Hässelby-Vällingby -  forskolankapphasten@yahoo.se  

X     

387 Lekrummet, Melongatan 24 Hässelby-Vällingby 
Marianne 
Christiansson/Förskolechef 

Se (347) X     

388 Lönneberga, Astrakangatan 106 Hässelby-Vällingby 
Camilla 
Holgersson/Arbetslagsledare 

camilla.holgersson@stockholm.se  

X     

389 Mirabell – Malteholmsvägen 157 Hässelby-Vällingby Christina Sandberg/Förskolechef Se (354) X     

390 Mullvaden, Grimstagatan 57 Hässelby-Vällingby 
Caroline Sheela 
Karlsson/Enhetschef 

caroline.sheela.karlsson@stockholm.se  

X     

391 Mumindalen, Vällingbyvägen 61 Hässelby-Vällingby 
Yvonne Sjövik-
Axelsson/Förskolechef 

Se (373) X     

392 Måbär, Måbärsstigen 39 Hässelby-Vällingby 
Marianne 
Christiansson/Förskolechef 

Se (347) X     

393 Mästerkatten, Kvarnhagsgatan Hässelby-Vällingby -  info@masterkatten.nu  
X X   

394 Pastallen, Ormängsgatan 71 Hässelby-Vällingby Christina Sandberg/Förskolechef Se (355) X     

395 Piongränd AB, Piongränd Hässelby-Vällingby -  info@piongrand.se 

X     

396 Planket, Multrågatan 49 Hässelby-Vällingby 
Yvonne Sjövik-
Axelsson/Förskolechef 

Se (374) X X   

397 
Pysslingen Förskolor – Giraffen, 
Blomodlarvägen 

Hässelby-Vällingby -  giraffen@pysslingen.se  

X     

398 
Pysslingen Förskolor – Järneken, 
Järneksvägen 

Hässelby-Vällingby -  jarneken@pysslingen.se  

X X   

399 
Pysslingen Förskolor – Sjöfågeln, 
Berghamnsvägen 

Hässelby-Vällingby -  sjofageln@pysslingen.se  
X     

400 
Pysslingen Förskolor – Trolleborgen, 
Trollebondesgatan 

Hässelby-Vällingby -  trolleborgen@pysslingen.se  

X     

401 Regnbågen, Bräckegatan 12 Hässelby-Vällingby Agneta Engren/Förskolechef Se (343) X     

402 Renfanan, Renfanegränd 6 Hässelby-Vällingby Lotti Stålbrand/Förskolechef Se (352) X     

403 Ryttis, Ryttmästarvägen Hässelby-Vällingby -  forskolan@ryttis.se  

X     

404 Skalman, Drivbänksvägen 1 Hässelby-Vällingby Doris Wester/Förskolechef Se (355) X     

405 Skatten, Bräckegatan 12 Hässelby-Vällingby Agneta Engren/Förskolechef Se (343) X     

406 
Skattgömman, Skattegårdsvägen 73-
75 

Hässelby-Vällingby Lena Figaro/Förskolechef Se (370) X     

407 Skorsstenen, Gudmundrågatan 12 Hässelby-Vällingby Eva Alvin/Förskolechef Se (362) X     

408 Snödroppen, Snödroppsgränd 27 Hässelby-Vällingby Doris Wester/Förskolechef Se (353) X     

409 Strandens Förskola, Aprikosgatan Hässelby-Vällingby -  forskolan@farjan.se  

X     

410 Torparmor, Torparmors Väg Hässelby-Vällingby -  info@torparmor.se 

X   X 

411 Trollflöjten, Ullvidevägen 177 Hässelby-Vällingby Lena Figaro/Förskolechef Se (370) X     
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412 Tårpilen, Tårpilsgränd 14 Hässelby-Vällingby 
Anita Ekesäter/Barnskötare 
yngre barn 

anita.ekesater@stockholm.se  
X     

413 Viljan, Söderberga allé 1 Hässelby-Vällingby Eva Alvin/Förskolechef Se (362) X     

414 Villekulla, Liljeörnsgatan 35A Hässelby-Vällingby Sofia Liw/Arbetslagsledare sofia.liw@stockholm.se 
X     

415 Vårbrodden, Smedshagsvägen 5 Hässelby-Vällingby 
Marianne 
Christiansson/Förskolechef 

Se (347) X     

416 Västergök, Västergöksvägen 115 Hässelby-Vällingby Lena Figaro/Förskolechef Se (370) X     

417 Åkermyntan, Drivbänksvägen 1 Hässelby-Vällingby Doris Wester/Förskolechef Se (353) X     

418 Älgen, Älghagsstigen 50 Hässelby-Vällingby Se ovan Se ovan X     

419 Äppelgården, Beata Sparresgränd 22 Hässelby-Vällingby Christina Sandberg/Förskolechef Se (354) X     

420 Äventyret, Söderberga gårdsväg 21A Hässelby-Vällingby Eva Alvin/Förskolechef Se (362) X     

421 Balen, Fredhällsgatan Kungsholmen -  balen@pysslingen.se  
X     

422 Båten, Hjärnegatan 6 Kungsholmen 
Marie Stighammar-
Borg/Förskolechef 

marie.stighammar-borg@stockholm.se 
X   X 

423 Bäret, Gambrinusgatan Kungsholmen -  -        

424 Cirkus, Wennerbergsgatan Kungsholmen -  info@mfcirkus.se  

X     

425 Eden, Pär Lagerkvists gata 8-10 Kungsholmen Margarita Sanchez/Förskolechef margarita.sanchez@stockholm.se  

X     

426 Eira, Kungsholms hamnplan 6 Kungsholmen Anne Scharfstein/Förskolechef ann.scharfstein@stockholm.se  
X     

427 Essingebarnen, Vänskapsvägen Kungsholmen -  essingebarnen@allmail.se  
X     

428 Fredric Eens Minne, Polhemsgatan Kungsholmen -  lotta@eensforskola.se  
X     

429 Fröjden, Nordenflychtsvägen Kungsholmen Margarita Sanchez/Förskolechef Se (425) X     

430 
Futuraskolan International Pre-
School Warfvingens v 

Kungsholmen Ferdie Sevilla/Förskolechef ferdie.sevilla@futuraskolan.se  

X     

431 
Förskolan Hjalmar AB, Hjalmar 
Söderbergs Väg 

Kungsholmen -  info@forskolanhjalmar.se  
X X   

432 
Förskolan Sverigefinska skolan, 
Fridhemsgatan 

Kungsholmen -  info@sverigefinskaskolan.eu  
X     

433 Galaxen, Essingestråket 24 Kungsholmen Monica Bellman/Förskolechef monica.bellman@stockholm.se  
X     

434 Gambrinus, Gambrinusgatan 6 Kungsholmen Anne Scharfstein/Förskolechef Se (426) X     

435 Giraffen, Parmmätargatan Kungsholmen -  forskolan.giraffen@telia.com  

X     

436 Gunghästen, Montebellogatan Kungsholmen -  forskolan.gunghasten@telia.com  
X     

437 Hagen, Mariedalsvägen 1 Kungsholmen Birgitta Herne/Bitr. Förskolechef birgitta.herne@stockholm.se  

X     

438 Hattstugan, Smedsuddsvägen 6 Kungsholmen Åsa Franzén/Förskolechef asa.franzen@stockholm.se  

X     

439 Havet, S:t Göransgatan 146 Kungsholmen Margarita Sanchez/Förskolechef Se (425) X     

440 
Hälsans Förskola Kronan, Bergsgatan 
35 

Kungsholmen Nikki Gelbert/Förskolechef nikki@halsansforskola.se  
X   X 

441 Iskristallen, Drottningholmsvägen 64 Kungsholmen 
Gunilla Eriksson/Bitr. 
Förskolechef 

gunilla.eriksson@stockholm.se  

X   X 

442 
JENSEN förskola Kristineberg, 
Lidnersplan 

Kungsholmen Linda Alm/Förskolechef linda.alm@jensenforskola.se  

X     

443 Kabinen, Rålambsvägen Kungsholmen -  forskolan@kabinen.com  

X     

444 Kattungen, Birger Sjöbergs Väg Kungsholmen Johanna Pedersen/Förskolechef johanna@kattungen.com  
X X   

445 Knoppen, Fleminggatan 103 Kungsholmen Titt Rylander/Förskolechef kersti.rylander@stockholm.se  

X     

446 Kompis, Alströmergatan 45 Kungsholmen 
Angelika Hatlevoll/Bitr. 
Förskolechef 

angelika.hatlevoll@stockholm.se  

X   X 

447 Kronobergsparken, Polhemsgatan 23 Kungsholmen 
Annika Järnebeck/Bitr. 
Förskolechef 

annika.jarnebeck@stockholm.se  

X   X 

448 Kulan, Karlsviksgatan Kungsholmen -  till_kulan@bredband.net  

X     

449 
Kungsholmens västra, Welanders väg 
4 

Kungsholmen Titti Rylander/Förskolechef Se (445) X     

450 Kungspilen, Inedalsgatan 9 Kungsholmen 
Marie Stighammar-
Borg/Förskolechef 

Se (422) X   X 

451 Lejonkotten, Kronobergsgatan 15 Kungsholmen Se ovan  Se ovan X   X 

452 Lilla Björnen, Lagerlöfsgatan 5 Kungsholmen Åsa Franzén/Förskolechef Se (438) X     

453 Love, Love Almqvists väg 4C Kungsholmen Margarita Sanchez/Förskolechef Se (425) X     

454 Luxviken, Primusgatan 57 Kungsholmen Jill Lantto/Bitr. Förskolechef jill.lantto@stockholm.se  

X X   

455 
Lycée Francais Saint Louis, 
Essingestråket 

Kungsholmen -  secretariat@lfsl.net  

X     

456 Läroriket Lärileken, Vitalisvägen Kungsholmen Wivianne Waltin/-  wivianne.waltin@hotmail.com 

X     

457 
Mariebergs Montessoriförskola, 
Fyrverkarbacken 

Kungsholmen Ulrika Strålmark/Förskolechef ulrika@modernamontessori.se  
X     

458 Minibojarna, S:t Eriksgatan Kungsholmen -  minibojarna@comhem.se 
X X   

459 
Mother Goose Int. Pre-school 
Kungsholmen 

Kungsholmen -  kista.kungsholmen@mothergoose.nu  
X     

460 Mullbäret, Garvargatan Kungsholmen -  mullbaret@valhall.se  

X     

461 Myntet, Hantverkargatan 5A Kungsholmen Anne Scharfstein/Förskolechef Se (426) X     

462 Nallen, Kristinebergsvägen 20 Kungsholmen Åsa Franzén/Förskolechef Se (438) X     

463 Pilen, Pilgatan Kungsholmen Jesper Patrikson/- jesper.patrikson@forskolanpilen.se  
X     

464 Pilgården, Bolindersplan 3 Kungsholmen Anne Scharfstein/Förskolechef Se (426) X     

465 Pipers, Pipersgatan 29 Kungsholmen Anne Scharfstein/Förskolechef Se ovan X     

466 Purpurn, Rålambsvägen 52 Kungsholmen Åsa Franzén/Förskolechef Se (438) X     

467 
Pysslingen Förskolor – Nallebjörnen, 
Gjörwellsgatan 

Kungsholmen -  nallebjornen@pysslingen.se  
X     

468 
Pysslingen Förskolor – Signalparken, 
Signalgränd 2 

Kungsholmen -  signalparken@pysslingen.se  

X     

469 Pärlan, S:t Göransgatan 146 Kungsholmen Margarita Sanchez/Förskolechef Se (425) X     

470 S:t Göran, Welanders väg 3 Kungsholmen Titti Rylander/Förskolechef Se (445) X     
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471 Scheele, Scheelegatan 38B Kungsholmen 
Marie Stighammar-
Borg/Förskolechef 

Se (422) X   X 

472 Sebran, Stora, Kungsholmstorg Kungsholmen -  -        

473 Serafen, Serafimergränd 7 Kungsholmen Anne Scharfstein/Förskolechef Se (426) X     

474 
Skogsmarken, Skogsmarksvägen 14-
16 

Kungsholmen Monica Bellman/Förskolechef Se (433) X     

475 Skorpan, Arbetargatan 27 Kungsholmen 
Marie Stighammar-
Borg/Förskolechef 

Se (422) X   X 

476 Smulor och frön, Fridhemsgatan 42 B Kungsholmen Titti Rylander/Förskolechef Se (445) X     

477 Småpilarna, Bolindersplan 1 Kungsholmen Anne Scharfstein/Förskolechef Se (426) X     

478 Solstrålen, Drottningholmsvägen Kungsholmen 
Mariam 
Roberthson/Förskolechef 

forestandare.solstralen@filadelfia.nu  

X X   

479 Spaden, Essinge Kyrkväg Kungsholmen -  spaden@glocalnet.net  

X     

480 Sputnik, Kronobergsgatan Kungsholmen -  info@forskolansputnik.se  
X     

481 Spårvagnen, Rålambsvägen 51 Kungsholmen Åsa Franzén/Förskolechef Se (438) X     

482 
Stims Montessoriförskola, 
Konradsbersgatan 

Kungsholmen -  yasmin.sundberg@stims.se  

X     

483 Taffelberget, Rålambsvägen 10A Kungsholmen Monica Bellman/Förskolechef Se (433) X     

484 Trollet, Rålambsvägen 44 Kungsholmen Titti Rylander/Förskolechef Se (445) X     

485 Valvet, S:t Göransgatan 95 Kungsholmen Se ovan Se ovan X     

486 Villa Gorilla, Arbetargatan Kungsholmen -  info@villagorilla.se  

X X   

487 Vita Villan, Primusgatan 103 Kungsholmen Monica Bellman/Förskolechef Se (433) X     

488 Väderleken, Rålambsvägen 24 Kungsholmen Åsa Franzén/Förskolechef Se (438) X     

489 Vängåvan, Norrskogsvägen 17 Kungsholmen Monica Bellman/Förskolechef Se (433) X     

490 Ängsknarren, Kristinebergsvägen 44 Kungsholmen Åsa Franzén/Förskolechef Se (438) X     

491 
Adolf Fredrik och Gustav Vasa 
Barnkrubba 

Norrmalm -  afgvbk@yahoo.se  
X     

492 Alexanderskolan, Saltmätargatan Norrmalm -  hej@alexanderskolan.se  
X     

493 Alexanderskolan, Västmannagatan Norrmalm -  Se ovan X     

494 Baltazar Förskolor, Döbelnsgatan Norrmalm -  info@baltazarforskolor.se  

X     

495 
Birkagårdens Förskola 74:an, 
Karlbergsvägen 

Norrmalm -  matteus@birkagarden.se  

X     

496 
Birkagårdens Förskola Karlavagnen, 
Tomtebogatan 

Norrmalm -  karlavagnen@birkagarden.se  

X     

497 
Birkagårdens Förksola Matteus, 
Karlbergsvägen 

Norrmalm -  Se (495) X     

498 
Birkagrådens Förskola Sol-ägget, 
Birkagatan 

Norrmalm -  solagget@birkagarden.se  

X   X 

499 Blåklinten, Västmannagatan 72 Norrmalm -  info.blaklinten.norrmalm@stockholm.se  

X     

500 Brunnen, Surbrunnsgatan 27 Norrmalm -  info.brunnen.norrmalm@stockholm.se  

X     

501 Brunnsmästaren, Eastmansvägen 8 Norrmalm -  info.brunnsmastaren.norrmalm@stockholm.se  

X     

502 Bubblan, Hälsingegatan Norrmalm -  forskolan.bubblan@bredband.net  
X     

503 Bumlingarna, Stora skuggan Norrmalm Marie Andersson/Förskolechef marie.e.andersson@stockholm.se  

X     

504 Byttan, Norrbackagatan Norrmalm -  bytten@telia.com  

X     

505 Drejan, Tomtebogatan Norrmalm Åsa Larsson/- asa.bubblan@bredband.net  

X     

506 Eldaren, Tomtebogatan Norrmalm -  eldaren@telia.com  

X     

507 
Europaskolans Förskola, 
Luntmakargatan 

Norrmalm Mary Carlsson/- anette.parts@europaskolan.nu  

X     

508 Flaggskeppet, Observatoriegatan Norrmalm -  -        

509 Flöjtblåsaren, Vidargatan 4 Norrmalm -  info.flojtblasaren.norrmalm@stockholm.se  

X     

510 Freja, Frejgatan 61 Norrmalm -  info.freja.norrmalm@stockholm.se  
X     

511 Futuraskolan, Valhallavägen Norrmalm Maria Lagersten/- maria.lagersten@futuraskolan.se  
X     

512 Futuraskolan, Västmannagatan Norrmalm Se ovan  Se ovan X     

513 Förskolan Hälsobrunnen Norrmalm -  info.halsobrunnen.norrmalm@stockholm.se  

X     

514 Förskolan Mejeriet Norrmalm -  info.mejeriet.norrmalm@stockholm.se  

X     

515 Förskolan Spöket, Dalagatan Norrmalm -  forskolan.spoket@tele2.se  

X     

516 
Föräldrakooperativa Förskolan 
Draken, Dalagatan 

Norrmalm -  forskolan@forskolandraken.se  

X     

517 
Föräldrakooperativet Roten, 
Surbrunnsgatan 

Norrmalm -  info@roten.nu 

X X   

518 Gjutaren, Birkagatan 22 Norrmalm -  info.gjutaren.norrmalm@stockholm.se  

X     

519 
Grönkullen, 
Surbrunnsg/Norrtullsg/Hagagatan 

Norrmalm -  info.gronkullen12.norrmalm@stockholm.se  

X     

520 
JENSEN förskola Norrmalm, 
Tulegatan 

Norrmalm 
Sara Jiveskog 
Heiling/Förskolechef 

sara.heiling@jensenforskola.se  
X X   

521 Jollen Hoppetossa Roslagsgatan Norrmalm Catarina Henriksen/Förskolechef catarina.henriksen@hoppetossa.com  

X     

522 Joyful Education, Frejgatan Norrmalm Jenny West/Förskolechef jenny.west@joyfuleducation.se  

X     

523 Kastanjebacken Norrmalm -  info.kastanjebacken.norrmalm@stockholm.se  
X     

524 Kejsarkronan, Norrtullsgatan 25 Norrmalm -  info.kejsarkronan.norrmalm@stockholm.se  

X X   

525 Klara, Regeringsgatan 79-81 Norrmalm -  info.klara.norrmalm@stockholm.se  
X   X 

526 Kling & Klang, Upplandsgatan Norrmalm -  info@klingochklang.se  

X X   

527 Lammet, Gamla Brogatan 15 Norrmalm -  lammet2@tele2.se  

X     

528 Leko, Rehnsgatan Norrmalm -  leko.sth@tele2.se  

X     

529 Les P'tits Choux, Frejgatan Norrmalm -  info@lesptitschoux.se 
X     

530 Lilla Ängeln, Gästrikegatan Norrmalm -  lilla-angeln@hotmail.com 

X     

531 Linden, Idungatan Norrmalm -  info@forskolanlinden.se  

X     
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532 Lunden, Döbelnsgatan 91-93 Norrmalm -  info.lunden.norrmalm@stockholm.se  
X X   

533 Lyckeboa Förskola, Tulegatan Norrmalm -  lyckeboa@lyckeboa.se  

X     

534 
Lärkans Musikförskola, 
Surbrunnsgatan 

Norrmalm -  -        

535 MedeviBrunn, Medevigatan 5 Norrmalm Ditte Johansson/Tf Förskolechef ditte.johansson@stockholm.se  

X     

536 Midgård, Vanadisvägen 11C Norrmalm 
Anna 
Lagercrantz/Arbetsplatsansvarig 

info.midgard.norrmalm@stockholm.se  

X X   

537 Mimer, Norrtullsgatan 16 Norrmalm 
Karin 
Waldvogel/Arbetsplatsansvarig 

info.mimer.norrmalm@stockholm.se  

X     

538 Norrbacken, Norrbackagatan 21-23 Norrmalm -  info.norrbacken.norrmalm@stockholm.se  

X     

539 Nyfiken Förskola, Torsplan Norrmalm 
Marie-Louise 
Ackermark/Förskolechef 

marie-louise@nyfikenforskola.se  

X     

540 Orion, Västmannagatan 33 Norrmalm 
Eva 
Hammenfeldt/Arbetsplatsledare 

eva.hammenfeldt@stockholm.se  
X   X 

541 
Pysslingen Förskolor – Miniräknarna, 
Frejgatan 

Norrmalm Maria Frykberg/Förskolechef maria.frykberg@pysslingen.se  

X     

542 
Pysslingen Förskolor – Röda Berget, 
Upplandsgatan 

Norrmalm -  roda.berget@pysslingen.se  

X     

543 Resedan, Hälsingegatan 4 Norrmalm Lena Furberg/Arbetsplatsledare info.resedan.norrmalm@stockholm.se  

X     

544 Röhran, Torsgränd Norrmalm -  rohran@pwc.se  
X     

545 Sagolandet, Karlbergsvägen 83-85 Norrmalm -  info.sagolandet.norrmalm@stockholm.se  

X     

546 Sankt Örjansgården, Upplandsgatan Norrmalm -  jakobsson.moberg@hotmail.com 
X     

547 
Satelliten Qvalitetsförskolan, 
Karlbergsvägen 

Norrmalm -  satelliten@inspira-fos.se  
X     

548 S-E Björnen, Västmannagatan Norrmalm -  sebjornen@gmail.com 
X     

549 Sirius, Västmannagatan 44-46 Norrmalm 
Annika 
Holmberg/Arbetsplatsledare 

info.sirius.norrmalm@stockholm.se  

X     

550 Solrosen, Vanadisvägen 15 Norrmalm 
Carola 
Fällman/Arbetsplatsledare 

carola.fallman@stockholm.se  
X X   

551 Stjärnhuset, Rådmansgatan 76 Norrmalm Marja Stobin/Arbetsplatsledare info.stjarnhuset.norrmalm@stockholm.se  
X     

552 
Stockholms Estniska Förskola, 
Wallingatan 

Norrmalm -  lasteaed@comhem.se  

X     

553 Strutsen, Dalagatan Norrmalm -  strutsen@telia.com  

X     

554 Sture Regeringsgatan 70 Norrmalm -  info.sture.norrmalm@stockholm.se  

X     

555 Svea, Döbelnsgatan 38 Norrmalm -  info.svea.norrmalm@stockholm.se  

X     

556 Tempeltrappan, Tempeltrappan 1 Norrmalm -  info.tempeltrappan.norrmalm@stockholm.se  

X     

557 Torsgränd 9, 17-19 Norrmalm -  info.torsgrand.norrmalm@stockholm.se  

X X   

558 Trubaduren, Birger Jarlsgatan Norrmalm -  trubaduren2@yahoo.se  

X     

559 Trädet, Birger Jarlsgatan 91 Norrmalm 
Sara 
Nordlander/Arbetsplatsledare 

info.tradet.norrmalm@stockholm.se  

X     

560 Tule, Tulegatan 3 Norrmalm -  info.tule.norrmalm@stockholm.se  

X     

561 Två Tungor, Idungatan Norrmalm -  forskolantvatungor@gmail.com 

X     

562 Tårtan, Frejgatan Norrmalm -  info@forskolantartan.se  

X     

563 
Vanadislundens Waldorfförskola, 
Roslagsgatan 

Norrmalm -  kansli@waldorfskolan.com 
X     

564 Vasa förskola, Sandåsgatan Norrmalm Cissi Holmberg/Förskolechef cecilia.holmberg@vasabyskola.se  
X     

565 
Vasastans Montessoriförskola, 
Hälsingegatan 

Norrmalm Inger Bjur/Rektor info@vmskola.se  

X     

566 Vega fyra, Vegagatan 4 Norrmalm -  info.vegafyra.norrmalm@stockholm.se  

X     

567 Vega tolv, Vegagatan 12 Norrmalm Eva Eklund/Arbetsplatsledare info.vegatolv.norrmalm@stockholm.se  

X     

568 Vårsol, Rödabergsbrinken Norrmalm -  info@varsol.se  

X     

569 Ayans Förskola AB, Tönsbergsgatan Rinkeby-Kista Safia Farah/- ayansforskolaab@hotmail.com 
X     

570 Bergensgatan 22, Solrosen Rinkeby-Kista Kaisa Sjölund/Förskolechef kaisa.sjolund@stockholm.se  

X     

571 Bergensgatan 26, Björkbacken Rinkeby-Kista 
Merja Björklund/Bitr. 
Förskolechef 

merja.bjorklund@stockholm.se  

X     

572 Bredbyplan 34 Rinkeby-Kista Lotta Elmehed/Förskolechef lotta.elmehed@stockholm.se  

X     

573 Degerbygränd 20 Rinkeby-Kista Julia Gonzales/Bitr. Förskolechef julia.gonzales@stockholm.se  
X     

574 Degerbygränd 37 Rinkeby-Kista Lotta Elmehed/Förskolechef Se (572) X     

575 Fenix, Randersgatan 123 Rinkeby-Kista 
Christina Kobdock 
Haak/Förskolechef 

christina.kobdockhaak@pysslingen.se  

X     

576 Fornbyvägen 13 Rinkeby-Kista Lotta Elmehed/Förskolechef Se (572) X     

577 Fyrtornet, Jyllandgatan Rinkeby-Kista Britt-Marie Julin/- brittmarie.julin@forskolanfyrtornet.se  
X X   

578 Förskolan Månen, Stavangergatan Rinkeby-Kista Abdullahi Aress/-  abdullahi.aress@swesbi.se  
X     

579 Förskolan Stjärnan, Stenbygränd Rinkeby-Kista Se ovan  Se ovan X     

580 
Föräldrakooperativet Junibacken, 
Pargasgatan 14-18 

Rinkeby-Kista Carolyn H-Järnving/- carolyn@fkjunibacken.se  

X     

581 Gamlebyplan 3 Rinkeby-Kista 
Maud Juvel-
Bringner/Förskolechef 

maud.juvel-bringner@stockholm.se 
X X   

582 Gamlebyplan 9 Rinkeby-Kista Margita Koch/Bitr. Förskolechef margita.koch@stockholm.se  
X     

583 Hinderstorpsgränd 27 Rinkeby-Kista Lotta Elmehed/Förskolechef Se (572) X     

584 Hälsans Förskola, Rinkeby torget Rinkeby-Kista Nikki Gelbert/Förskolechef Se (440) X     

585 International Playschool, Oslogatan Rinkeby-Kista Vahide Yilmaz/- vahidey@hotmail.com 

X   X 

586 Järvagården, Köpenhamnsgatan Rinkeby-Kista -  jarvagarden@bredband.net  
X     

587 Knutbygränd 6, Knutbygården Rinkeby-Kista Elisabeth Adolfsson/Förskolechef elisabeth.adolfsson@stockholm.se  
X     

588 Kuddbygränd 22 Rinkeby-Kista Lotta Elmehed/Förskolechef Se (572) X     

589 Lagnelandsgatan 48, Fröhuset Rinkeby-Kista Agneta Lundin/Förskolechef agneta.lundin@stockholm.se  

X     

590 Lilla Fågeln Blå, Sunnanbyplan  Rinkeby-Kista Hanna Liderfeldt/-  hanna@lillafagel.se  
X     
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591 Lilla Fågeln Gul, Sörbyplan Rinkeby-Kista Se ovan  Se ovan X     

592 Lofotengatan 30, Brostugan Rinkeby-Kista Katarina Falk/Förskolechef katarina.falk@stockholm.se  

X     

593 Lofotengatan 43, Lofoten Rinkeby-Kista Se ovan  Se ovan  X     

594 Lyckostugan, Langelandsgatan Rinkeby-Kista -  lyckostugan@christinasforskolor.se  
X     

595 Mariehamnsgatan 7, Bullerbyn Rinkeby-Kista Kerstin Fahlgren/Förskolechef kerstin.fahlgren@stockholm.se  

X     

596 Minichipsen, Sorögatan Rinkeby-Kista -  info@minichipsen.com  

X     

597 
Mother Goose International Pre-
school Kista 

Rinkeby-Kista Lina Fenikowski/Skolassistent school.assistant@mothergoose.nu  
X     

598 Mångårdens Förskola, Kotkagatan Rinkeby-Kista -  info@moongarden.se 
X   X 

599 Nidarosgatan 20, Blomsterängen Rinkeby-Kista Katarina Falk/Förskolechef Se (537) X     

600 Norgegatan 4, Solbacken Rinkeby-Kista Se ovan  Se ovan  X     

601 Norra vägen 10, Sagogården Rinkeby-Kista Haide Dehlin/Bitr. Förskolechef haide.dehlin@stockholm.se  
X X   

602 Norra vägen 4, Norrgården Rinkeby-Kista Se ovan  Se ovan X     

603 Nykarlebygatan 163, Trädgården Rinkeby-Kista 
Maud Svensson/Bitr. 
Förskolechef 

maud.svensson@stockholm.se  
X X   

604 Nykarlebygatan 5, Trollskogen Rinkeby-Kista Bodil Åberg/Bitr. Förskolechef bodil.aberg@stockholm.se  
X     

605 Ovanbygränd 20 Rinkeby-Kista Lotta Elmehed/Förskolechef Se (572) X     

606 Perifrasen, Oslogatan 28 Rinkeby-Kista -  perifrasen@telia.com  

X     

607 
Pysslingen Förskolor – Skattkistan, 
Jyllandsgatan 

Rinkeby-Kista Linda Hedén/Förskolechef linda.heden@pysslingen.se  

X     

608 Pärlan, Gamlebyplan Rinkeby-Kista -  parlan@rinkebykyrkan.se  

X X   

609 Regnbågen Medina, Trondheimsgatan Rinkeby-Kista -  forskolanregnbagen@hotmail.com 

X     

610 Regnbågen, Lofotengatan Rinkeby-Kista -  Se ovan  X     

611 Ribegatan 240, Ekbacken Rinkeby-Kista Katarina Falk/Förskolechef Se (592) X     

612 Ribegatan 4, Ribegården Rinkeby-Kista 
Maria Henricsson/Bitr. 
Förskolechef 

maria.henricsson@stockholm.se  

X     

613 Rinkebysvängen 20 A Rinkeby-Kista Elisabeth Adolfsson/Förskolechef Se (587) X     

614 Rinkebysvängen 20 B Rinkeby-Kista Se ovan  Se ovan X     

615 Sagogården, Förskola Ringstedsgatan Rinkeby-Kista Maria Haquinius/Rektor maria.haquinius@sagogarden.se  

X     

616 Saimagatan 55, Barnkullen Rinkeby-Kista Kerstin Fahlgren/Förskolechef Se (597) X     

617 Saimagårdens Förskola, Saimagatan Rinkeby-Kista -  saimagardensfsk@hotmail.com 

X     

618 Silkeborgsgatan 75, Igelbäcken Rinkeby-Kista Agneta Lundin/Förskolechef Se (589) X     

619 Skagafjorsgatan 8, Kista Gård Rinkeby-Kista Se ovan  Se ovan  X     

620 Småtrollen Mariehamnsgatan 28 Rinkeby-Kista Lena Carlgren/Bitr. Förskolechef lena.carlgren@rinkeby-kista.stockholm.se 

X     

621 Solåsen, Helsingforsgatan Rinkeby-Kista Lill Engholm/Förskolechef lill.engholm@forskolansolasen.se  

X X   

622 
SverigeFinska Förskolan, 
Langelandsgatan 

Rinkeby-Kista Maria Kavantå/-  lilja.skola@telia.com  
X X   

623 Torneågatan 110, Akalla Hill Rinkeby-Kista Kerstin Fahlgren/Förskolechef Se (595) X     

624 Trollängens förskola, Degerbygränd Rinkeby-Kista -  info@trollangenspersonal.se  

X     

625 Umma Förskola, Bredbyplan Rinkeby-Kista -  info@ummaforskolor.se  

X     

626 Umma Förskola, Degerbygränd Rinkeby-Kista -  Se ovan  X     

627 Umma Förskola, Dovregatan Rinkeby-Kista -  Se ovan  X     

628 Umma Förskola, Osbyringen Rinkeby-Kista -  Se ovan  X     

629 Umma Förskola, Svennebygränd Rinkeby-Kista -  Se ovan  X     

630 Umma Förskola, Vimmerbyplan Rinkeby-Kista -  Se ovan X     

631 
Alzahraa Idealiska Akademi, 
Bergsrådsvägen 

Skarpnäck -  alzahraa@hotmail.com 

X     

632 Ankaret, Vikstensvägen 28 Skarpnäck 
Annika Rambell-
Moro/Förskolechef 

annika.moro-rambell@stockholm.se  
X     

633 
Backens Förskola – Hammarby 
Förskolor, Skarabacken 

Skarpnäck Eva Nyberg/-  eva.nyberg@hammarbyforskolor.se  

X     

634 Ballongen, Glidflyktsgatan 5 Skarpnäck Mikaela Sundberg/Förskolechef mikaela.sundberg@stockholm.se  

X     

635 Barnasinnet, Skarpnäcksvägen 67A Skarpnäck 
Helen Kärnebro/Bitr. 
Förskolechef 

helen.karnebro@stockholm.se  

X   X 

636 Björken, Ystadsvägen 144 Skarpnäck Pernilla Hägerbäck/Förskolechef pernilla.hagerback@stockholm.se  

X     

637 Ekbacken, Svedalavägen 13 Skarpnäck Eva Lindholm/Förskolechef eva.ekbacken@bredband.net  

X     

638 Eken, Petrejusvägen 42 Skarpnäck Helena Tennhage/Förskolechef helena.tennhage@stockholm.se  
X     

639 Emågatan, Emågatan 10 Skarpnäck Taina Karlsson/Förskolechef taina.karlsson@stockholm.se  

X     

640 Enen, Halmstadsvägen 43 Skarpnäck -  -        

641 
Filosofiska förskolan, 
Varmfrontsgatan 

Skarpnäck Lena Timmer/Förskolechef lena.timmer@filosofiska.nu  
X     

642 Fyrbåken Ruuhi, Söderarmsvägen 34 Skarpnäck Erik Bruun/Bitr. Förskolechef erik.bruun@stockholm.se  

X     

643 Fyrbåken, Söderarmsvägen 34 Skarpnäck Se ovan  Se ovan X     

644 
Höjdens Förskola – Hammarby 
Förskolor, Kalmgatan 

Skarpnäck Åsa Broander/-  asa.broander@hammarbyforskolor.se  
X     

645 
I Ur och Skur Mossbarnen, 
Gåshällsvägen 

Skarpnäck -  ius.mossbarnen@friluftsframjandet.se  

X   X 

646 I Ur och Skur Skolan Mullekojan Skarpnäck -  iurochskurmullekojan@tele2.se  
X     

647 Kotten, Skarpnäcks Allé Skarpnäck -  forskolechef@kotteniskarpnack.se  
X     

648 Kronan, Karlskronavägen Skarpnäck Pernilla Hägerbäck/Förskolechef Se (636) X     

649 Kulingen, Talmansgränd Skarpnäck -  forskolankulingen@telia.com  

X     

650 
Kulturförskolan Cosmos, 
Ulricehamnsvägen 

Skarpnäck Fredrica Isenborg/-  fredrica.isenborg@kulturcosmos.se  

X     

651 Lagunen, Holmögaddsvägen 10 Skarpnäck 
Annika Rambell-
Moro/Förskolechef 

Se (632) X     
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652 Lilla Fågeln Grön, Skarpnäcks Allé Skarpnäck Hanna Liderfeldt/-  Se (590) X     

653 Linden, Per Lindeströms väg 93 Skarpnäck Helena Tennhage/Förskolechef Se (638) X     

654 Ljusglimten, Ljusnevägen 1A Skarpnäck 
Ann-Katrin Palm Kask/Bitr. 
Förskolechef 

Ann-katrin.palm-kask@stockholm.se 

X     

655 Lodjuret, Bergsrådsvägen 3 Skarpnäck Taina Karlsson/Förskolehef Se (639) X     

656 Lyktan, Tätorpsvägen Skarpnäck -  -        

657 Långe Erik, Kärrtorpsvägen 7A Skarpnäck Ulla Messing/Förskolechef ulla.messing@stockholm.se  
X     

658 Molntappen, Tätorpsvägen 59 Skarpnäck Mikaela Sundberg/Förskolechef Se (634) X     

659 
Montessoriförskolan Gitarren, 
Luftskeppsgatan 

Skarpnäck Suzan Adriess/- Se (54) X     

660 Mumindalen, Byälvsvägen 35 Skarpnäck Taina Karlsson/Förskolehef Se (639) X     

661 Opalen, Arkövägen 6 Skarpnäck 
Annika Rambell-
Moro/Förskolechef 

Se (632) X     

662 Papegojan, Segelflygsgatan Skarpnäck -  info@forskolanpapegojan.se  

X     

663 Prisman, Rusthållarvägen 38 Skarpnäck Ann-Sofi Holmberg/Samordnare Ann-sofie.holmberg@stockholm.se  
X     

664 Propellern, Horisontvägen 97 Skarpnäck Constanza Vera Diker/-  propellern@yahoo.se  

X     

665 Pärlan, Kärrtorpsvägen 24 Skarpnäck 
Helen Kärnebro/Bitr. 
Förskolechef 

Se (635) X   X 

666 
Regnbågens Waldorfförskola, 
Arkövägen 

Skarpnäck -  -        

667 Segelflygaren, Ballonggatan 8 Skarpnäck Mikaela Sundberg/Förskolechef Se (634) X     

668 Sjöfararen, Finn Malmgrens väg 37-41 Skarpnäck Helena Tennhage/Förskolechef Se (638) X     

669 
Skarpnäcks förskola, Kärrtorpsvägen 
70 

Skarpnäck 
Annika Rambell-
Moro/Förskolechef 

Se (632) X     

670 Skatan, Emågatan Skarpnäck -  -        

671 
Skogens Förskola – Hammarby 
Förskolor, Petrejusvägen 

Skarpnäck Eva Nyberg/-  Se (633) X     

672 Skogsgläntan, Tätorpsvägen 7 Skarpnäck Mikaela Sundberg/Förskolechef Se (634) X     

673 Skördevägen, Skördevägen 81 Skarpnäck Erik Bruun/Bitr. Förskolechef Se (642) X     

674 
Små vänner, G:a Tyresövägen 349 Hus 
A 

Skarpnäck 
Annika Rambell-
Moro/Förskolechef 

Se (632) X     

675 
Solbacken Nord/syd, Byälvsvägen 10, 
Rusthållarvägen 1 

Skarpnäck Taina Karlsson/Förskolehef Se (639) X     

676 Solskenet, Halmstadsvägen 20 Skarpnäck Pernilla Hägerbäck/Förskolechef Se (636) X     

677 Solvändan, Ronnebyvägen Skarpnäck Cecilia Aronson/Förskolechef cecilia@solvandan.org  
X   X 

678 
Specialavdelningen Solkatten, 
Arkövägen 6 

Skarpnäck 
Annika Rambell-
Moro/Förskolechef 

Se (632) X     

679 Spindelblomman, Stångåvägen 44 Skarpnäck Emma Zimmerman/Samordnare emma.zimmerman@stockholm.se  

X     

680 Syrengården, Fogdevägen 110-112 Skarpnäck Taina Karlsson/Förskolehef Se (639) X     

681 Såpbubblan, Lillåvägen 70 Skarpnäck Lisa Norberg/Samordnare elisabeth.norberg@stockholm.se  

X     

682 Tornado, Gondolgatan 16 Skarpnäck -  adm@tornadoskolan.se 

X     

683 
Understenshöjden, Understensvägen 
13 

Skarpnäck Erik Bruun/Bitr. Förskolechef Se (642) X     

684 Uteverksamheten Snäckorna Skarpnäck Ulla Messing/Förskolechef Se (657) X     

685 Vinden, Gondolgatan 4 Skarpnäck Mikaela Sundberg/Förskolechef Se (634) X     

686 Vindstruten, Fallvindsgatan 3 Skarpnäck Se ovan  Se ovan X     

687 Vingen, Skarpnäcks allé 30 Skarpnäck Se ovan Se ovan X     

688 Vitsippan, Rusthållarvägen 145 Skarpnäck 
Ann-Katrin Palm Kask/Bitr. 
Förskolechef 

Se (654) X     

689 Åkervägen, Åkervägen 76 Skarpnäck Ulla Messing/Förskolechef Se (657) X     

690 Ängen, Paternostervägen 104 Skarpnäck Pernilla Hägerbäck/Förskolechef Se (636) X     

691 
Äppelgårdens förskola, 
Paternostervägen 90 

Skarpnäck -  appelgardens@gmail.com 

X   X 

692 Äventyret, Rusthållarvägen 116 Skarpnäck 
Marie-Louise 
Retsloff/Samordnare 

Marie-louise.wastergran@stockholm.se  

X   X 

693 51:an AB, Björksätravägen Skärholmen -  -        

694 
Barnkantarellens förskola, 
Lövsätragränd 

Skärholmen Anette Jörgensen/-  anette.jorgensen@comhem.se  
X     

695 Branten, Ekholmsvägen 229 Skärholmen Eva Ståhl/Förskolechef eva.stahl@stockholm.se 

X     

696 Bredängs Allé 44 Skärholmen Annica Hinders/Förskolechef annica.hinders@stockholm.se  

X X   

697 Bredängs Allé 46 Skärholmen Se ovan  Se ovan X X   

698 Bredängs Allé 49 Skärholmen Se ovan  Se ovan X X   

699 Bredängstorget 29 Skärholmen Se ovan  Se ovan X X   

700 Båtholmen, Vårbergsvägen 64 Skärholmen 
Despina 
Grammenidis/Förskolechef 

despina.grammenidis@stockholm.se  

X     

701 Concordiavägen 29 Skärholmen Annica Hinders/Förskolechef Se (697) X X   

702 Duvan, Duvholmsgränd 16 Skärholmen 
Despina 
Grammenidis/Förskolechef 

Se (701) X     

703 Falken, Falkholmsgränd 40 Skärholmen 
Aycan Bozarslan/Bitr. 
Förskolechef 

aycan.bozarslan@stockholm.se  
X     

704 Frimurarvägen 7-9 Skärholmen Annica Hinders/Förskolechef Se (697) X X   

705 Frösätrabacken 48-50 Skärholmen Marita Gullstrand/Förskolechef marita.gullstrand@stockholm.se  

X     

706 Fågelholmen, Ekholmsvägen 227 Skärholmen 
Birgitta Furuhagen/Bitr. 
Förskolechef 

birgitta.furuhagen@stockholm.se  

X X   

707 
Förskolan Backen, 
Storholmsbackarna 

Skärholmen Peter Andersson/- peter@halsansforskola.se  

X     

708 Förskolan Gläntan i Sätra Skärholmen -  info@forskolan-glantan.se  
X     

709 Förskolan Sakina, Rönnholmsgränd Skärholmen -  forskolansakina@yahoo.se  
X     
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710 
Förskolan Sakina-Idholmen, 
Idholmsvägen 

Skärholmen -  Se ovan X     

711 Förskolan Solstugan, Lövsätragränd Skärholmen -  solstugan@forskolorna.org 
X X   

712 Glasbjörken Skärholmen Anki Sjökvist/- ankisjokvist@hotmail.com 
X X   

713 Glimten, Vita Liljans Väg Skärholmen -  glimten@stockholm.se 

X     

714 
Humlan Alla Nationers Fria Skola, 
Vårholmsbackarna 

Skärholmen -  alla.nationers@telia.com  

X     

715 Hälsans Förskola, Storholmsbackarna Skärholmen Maria Friberg/Förskolechef mariaF@halsansforskola.se  

X     

716 Kompassen, Björksätravägen 53 Skärholmen Marita Gullstrand/Förskolechef Se (705) X     

717 Kråkan, Kråksätrabacken 103 Skärholmen Se ovan  Se ovan X     

718 Kåsan I Ur och Skur, Sätragårdsvägen Skärholmen -  info@iurochskur-kasan.se  

X     

719 Lilla Paradiset, Vårbergsplan Skärholmen -  lilla-paradiset@hotmail.com 
X     

720 Lilla Världen, Rönnholmsgränd 42 Skärholmen 
Despina 
Grammenidis/Förskolechef 

Se (700) X     

721 Matrix, Ekholmsvägen 226 Skärholmen -  matrixskola@yahoo.se  
X     

722 Matrix, Ekholmsvägen 232 Skärholmen Suzanne Zangana/Förskolechef Se ovan X     

723 Odd Fellow vägen 15-17 Skärholmen Annica Hinders/Förskolechef Se (696) X X   

724 
Olivträdets Skola och Förskola, 
Stävholmsgränd 

Skärholmen Yussra Nordenfeldt/- info@olivtradet.se 
X   X 

725 Skärholmshöjden, Ekholmsvägen 333 Skärholmen Eva Ståhl/Förskolechef Se (695) X     

726 Språngbrädan, Ekholmsvägen 133 Skärholmen Se ovan  Se ovan X     

727 Stora Idet, Idholmsvägen 79A Skärholmen Se ovan  Se ovan X     

728 Stångholmsbacken 97-99 Skärholmen Se ovan  Se ovan X     

729 Sällskapet, Stora Sällskapets Väg Skärholmen -  -        

730 Sätragård Skärholmen Maria Arnberg/Bitr. Förskolechef maria.arnberg@stockholm.se  
X     

731 Torpgläntan 8 Skärholmen 
Despina 
Grammenidis/Förskolechef 

Se (700) X     

732 Vågskålen AB, Ekholmsvägen Skärholmen -  vagskalen@home.se  

X     

733 Vårbergsplan 22 Skärholmen 
Despina 
Grammenidis/Förskolechef 

Se (700) X     

734 Vårholmsbackarna 114, Rosengården Skärholmen Se ovan  Se ovan X     

735 Växthuset, Ekholmsvägen 192 Skärholmen Eva Ståhl/Förskolechef Se (695) X     

736 Ålgrytevägen 101 Skärholmen Annica Hinders/Förskolechef Se (696) X X   

737 Al-Azhar, Tenstavägen Spånga-Tensta Eva Törnsten/Förskolechef evatornsten@hotmail.com 
X X   

738 Bikupan, Tensta Allé 18 Spånga-Tensta Karin Danielsson/Förskolechef karin.danielsson@stockholm.se  

X X   

739 Bittinge, Spånga Kyrkväg 474 Spånga-Tensta Irene Schölin/Förskolechef irene.scholin@stockholm.se  

X     

740 Björinge förskola, Björingeplan 1 Spånga-Tensta Pia Andersson/Förskolechef pia.h.andersson@stockholm.se  

X   X 

741 Björken, Småbjörksvägen 1 Spånga-Tensta Barbro Eriksson/Förskolechef barbro.karin.eriksson@stockholm.se  
X     

742 Bromstens Gård, Duvbovägen 127 Spånga-Tensta 
Anne-Marie Ollén/Bitr. 
Förskolechef 

Anne-marie.ollen@stockholm.se  

X   X 

743 Bullerbyn, Fältvägen 3 Spånga-Tensta Se ovan  Se ovan X   X 

744 Bystugan, Holmingegränd 6 Spånga-Tensta 
Elisabeth Westberg/Bitr. 
Förskolechef 

elisabeth.westberg@stockholm.se  

X   X 

745 Delfi, Hyppingeplan Spånga-Tensta Maria Chouliaras/- cyma@spray.se  

X   X 

746 Dvärgbjörkens förskola, Rissnavägen Spånga-Tensta -  info@dvargbjorken.se  

X     

747 Famnen Förskolor KB, Cervins Väg Spånga-Tensta 
Alexandra 
Bosnjakovic/Förskolechef 

Se (365) X     

748 Fredsduvan, Kämpingebacken 3 Spånga-Tensta Pia Andersson/Förskolechef Se (740) X     

749 
Föräldrakooperativet Sol och Dur, 
Tornbacken 

Spånga-Tensta 
Maria Diephius/Kö- och 
intagningsansvarig 

intresseanmalan@solochdur.se  

X     

750 Gribbyvägen, Gribbyvägen 32 Spånga-Tensta 
Elisabeth Näslund 
Holm/Förskolechef 

elisabeth.naslund-holm@stockholm.se 
X   X 

751 Grottan, Söderbergavägen 34 Spånga-Tensta Eija Vättö/Förskolechef eija.vatto@stockholm.se 
X     

752 Gullinge, Gullingeplan 30 Spånga-Tensta Christina Lindmark/Pedagogista christina.n.lindmark@stockholm.se  

X     

753 Gökboet, Skäftingebacken 42 Spånga-Tensta Se ovan  Se ovan X     

754 Harspåret, Harspåret 7-9 Spånga-Tensta 
Åse Kristiansson/Vik. Bitr. 
Förskolechef 

ase.kristiansson@stockholm.se  
X   X 

755 Hattstugan, Aslögsvägen 19 Spånga-Tensta Kitty Sund Nilsson/Förskolechef kitty.sund-nilsson@stockholm.se 
X   X 

756 Kompassbacken, Kompassbacken 7 Spånga-Tensta 
Sten Arnekrans/Bitr. 
Förskolechef 

sten.arnekrans@stockholm.se  

X   X 

757 Lilla Ellen Key, Gryningsvägen Spånga-Tensta -  -        

758 Lilla Fågeln Röd, Mellanbyplan Spånga-Tensta Hanna Liderfeldt/-  Se (590) X     

759 Maskrosen, Kämpingebacken 7 Spånga-Tensta Pia Andersson/Förskolechef Se (740) X     

760 Matrix, Åvingegränd Spånga-Tensta Suzanne Zangana/Förskolechef Se (722) X     

761 Mellangården, Risingeplan 33 Spånga-Tensta Irene Schölin/Förskolechef Se (739) X     

762 Minken, Gamla Bromstensvägen 111 Spånga-Tensta 
Elisabeth Näslund 
Holm/Förskolechef 

Se (750) X     

763 Månstugan, Hjulsta backar 3-5 Spånga-Tensta Eija Vättö/Förskolechef Se (751) X     

764 Regnbågen, Tensta Allé 10 Spånga-Tensta Karin Danielsson/Förskolechef Se (738) X     

765 Rödluvan, Tensta Allé 46 Spånga-Tensta Irene Schölin/Förskolechef Se (739) X     

766 Salagatan 44, Salagatan 44 Spånga-Tensta Kitty Sund Nilsson/Förskolechef Se (755) X     

767 Smaragden, Ekstocksvägen 25 Spånga-Tensta 
Birgitta Simonsson/Bitr. 
Förskolechef 

birgitta.simonsson@stockholm.se  
X     

768 Solbacken, Tensta Allé 52 Spånga-Tensta Irene Schölin/Förskolechef Se (739) X     

769 Solgården, Skydraget 34 Spånga-Tensta 
Elisabeth Näslund 
Holm/Förskolechef 

Se (750) X     
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770 Solhem, Sörgårdsvägen 155 Spånga-Tensta Kitty Sund Nilsson/Förskolechef Se (755) X     

771 Solhöjden, Solhems Hagväg 55 Spånga-Tensta Barbro Eriksson/Förskolechef Se (741) X     

772 Solrosbacken, Bifrostvägen 2-6 Spånga-Tensta 
Elisabeth Näslund 
Holm/Förskolechef 

Se (750) X     

773 Solstrålen, Tenstavägen 101 Spånga-Tensta Eija Vättö/Förskolechef Se (751) X     

774 Spira Gula villan, Duvbovägen Spånga-Tensta -  Se (75) X     

775 
Spånga Stationsväg, Spånga 
stationsväg 83 

Spånga-Tensta Kitty Sund Nilsson/Förskolechef Se (755) X     

776 Stjärnfallet, Åvingegränd 29 Spånga-Tensta 
Ilona Hellström/Bitr. 
Förskolechef 

ilona.hellstrom@spanga-tensta.stockholm.se  

X     

777 Stormhatten, Tensta Allé 40 Spånga-Tensta Karin Danielsson/Förskolechef Se (738) X     

778 Tallbacken, Johannelundsvägen 9 Spånga-Tensta Eija Vättö/Förskolechef Se (751) X     

779 Tornbacken, Tornbacken 11 Spånga-Tensta Se ovan  Se ovan X     

780 Torpstugan, Torpstugegränd Spånga-Tensta Liselott Jonsson/Förskolechef liselott.jonsson@ronnebergsfriskolor.se  

X     

781 Trollskogen, Elinsborgsbacken 13-15 Spånga-Tensta Pia Andersson/Förskolechef Se (740) X     

782 Umma Förskola, Elinsborgsbacken Spånga-Tensta 
Alexandra 
Bosnjakovic/Förskolechef 

Se (625) X     

783 Umma Förskola, Hyppingeplan Spånga-Tensta Se ovan  Se ovan X     

784 Umma Förskola, Risingeplan Spånga-Tensta Se ovan  Se ovan X     

785 Yggdrasil, Älvkvarnsvägen 132 Spånga-Tensta Kitty Sund Nilsson/Förskolechef Se (755) X     

786 Älgen, Cervins Väg Spånga-Tensta -  info@forskolanalgen.com 

X     

787 Ängstugan, Sundbyvägen 78, 68 Spånga-Tensta Eija Vättö/Förskolechef Se (751) X     

788 Alstaviksvägen 10, Centralvakten Södermalm Hannele Grundin/Förskolechef hannele.grundin@stockholm.se  
X     

789 Anders Reimers väg 7, Malmgården Södermalm Marica Törnebohm/Förskolechef marica.tornebohm@stockholm.se  

X     

790 
Ask & Embla Förskolor AB, 
Blekingegatan 11 

Södermalm -  blekingegatan@askemblabarn.se  

X     

791 
Ask & Embla Förskolor AB, Högbergsg 
31 C 

Södermalm -  freja@askemblabarn.se  

X     

792 
Ask & Embla Förskolor AB, Magnus 
Ladulåsgatan 

Södermalm -  -        

793 
Ask & Embla Förskolor AB, Åsögatan 
109 

Södermalm -  asogatan109@askemblabarn.se  

X     

794 
Ask & Embla Förskolor AB, Åsögatan 
84 

Södermalm -  asogatan84@askemblabarn.se  
X     

795 Baltazar Förskolor, Fatburs Kvarngata Södermalm -  info@baltazarforskolor.se  
X     

796 Barnimperiet, Magnus Ladulåsgatan Södermalm -  info@barnimperiet.se  

X X   

797 Barnängsgatan 44, Tengdahlen Södermalm 
Annacarin 
Haeggman/Förskolechef 

annacarin.haeggman@stockholm.se  

X     

798 Bastugatan 52, Sol och Måne Södermalm 
Britt-Marie 
Hedberg/Förskolechef 

Britt-marie.anell-hedberg@stockholm.se 

X     

799 Bondegatan 31, Bonden Södermalm Ragnhild Haglund/Förskolechef ragnhild.haglund@stockholm.se  

X X   

800 Bondegatan 38, Lilla Bonden Södermalm Se ovan  Se ovan X X   

801 
Bonk Föräldrakooperativ, 
Blecktornsgränd 

Södermalm -  info@forskolanbonk.se 

X   X 

802 Båtklubbsgatan 11-13, Båtklubben Södermalm Ingalill Gustavsson/Förskolechef ingalill.gustavsson@stockholm.se  

X     

803 Båtsmannen, Tideliusgatan Södermalm -  info@batsmannen.se  
X     

804 
Carl Alberts gränd 5, Carl Alberts 
förskola 

Södermalm Ann Svensson/Pedagogisk ledare ann.svensson@stockholm.se  
X     

805 
Europaskolans förskola, 
Gotlandsgatan 

Södermalm Anette Parts/- anette.parts@europaskolan.nu  

X     

806 
Fatburs Kvarngata 8, Reimers 
specialförskola 

Södermalm Eva Eriksson/Förskolechef eva.eriksson@stockholm.se  

X     

807 Fatbursgatan 14 B, Pärlan Södermalm 
Carina Thor/Administrativ 
assistent 

carina.thor@stockholm.se  

X     

808 Fatbursgatan 30, Kastanjen Södermalm 
Britt-Marie Anell 
Hedberg/Förskolechef 

Se (798) X     

809 Fjällgatan 31, Sofia Småbarnsskola Södermalm Ewa Pääjärvi/Förskolechef ewa.paajarvi@stockholm.se  
X     

810 Fredriksdal Södermalm Kristina Ekblom/Förskolechef kristina.ekblom@stockholm.se  

X     

811 Färgargårdstorget 4, Paletten Södermalm 
Marianne 
Nolberger/Förskolechef 

marianne.nolberger@stockholm.se  
X     

812 Färgargårdstorget 58, Östangård Södermalm 
Annacarin 
Haeggman/Förskolechef 

Se (797) X     

813 Färgargårdstorget 72, Fyrklövern Södermalm Se ovan  Se ovan X     

814 Förskolan Elvan, Yttersta Tvärgränd Södermalm -  forskolan.elvan@telia.com  

X     

815 
Förskolan Vetenskaparna, 
Högbergsgatan 

Södermalm -  forskolanvetenskaparna@hotmail.com 
X     

816 
Föräldrakooperativet Moroten, 
Högbergsgatan 71A 

Södermalm -  moroten@telia.com 

X     

817 Galaxen, ”Nattis” på Götgatan Södermalm Lena Rebane/Förskolechef lena.rebane@halsansforskola.se  

X     

818 
Gamla Stans Förskola, Norra 
Dryckesgränd 

Södermalm -  gamlastan.forskola@gmail.com 
X     

819 
Hammarby Allé 74-76, 
Sjöstadsskolans förskola 

Södermalm Maria Lissert/Förskolechef maria.lissert@stockholm.se  

X     

820 Hammarbyterassen 39-43, Sjöresan Södermalm 
Karina Backeus/Bitr. 
Förskolechef  

karina.backeus@stockholm.se  

X     

821 
Hammarhajen, Midskeppsgatan, Emil 
o Emilia AB 

Södermalm -  info@emilochemilia.se 

X     

822 
Hamnskolans Förskolor, 
Vintertullstorget 

Södermalm Jane Gorevitz/Rektor jane.gorevitz@pysslingen.se  

X X   

823 Henriksdalsallén 21, Storseglet Södermalm Ingalill Gustavsson/Förskolechef Se (802) X     

824 I Ur och Skur förskolan Tummen, Södermalm -  info@tummen.nu  

X     
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Åsögatan 

825 
I Ur och Skur Tumlaren, 
Drakenbergsgatan 

Södermalm -  info@tumlaren.nu  
X     

826 Il Crocodill, Lignagatan Södermalm -  il.crocodill@hotmail.com 
X     

827 Il Crocodill, Lundagatan Södermalm -  Se ovan X     

828 I-or, Tideliusgatan 31 Södermalm Carina Carlén/Förskolechef carina@koopior.se 
X     

829 
JENSEN förskola Danvikstull, 
Alsnögatan 

Södermalm Linda Alm/Förskolechef Se (442) X     

830 
Johannes Waldorfförskola I, 
Sockerbruksgränd 

Södermalm -  johannes.waldorfforskolor@telia.com  

X     

831 
Johannes Waldorfförskola II, 
Brännkyrkagatan 

Södermalm -  Se ovan X     

832 
Johannes Waldorfförskola III, 
Ludvigsbergsgatan 

Södermalm -  Se ovan X     

833 Kanalen, Vintertullstorget Södermalm -  info@forskolankanalen.se  

X   X 

834 Karlsson Duvnäsgatan Södermalm -  info@forskolankarlsson.se  

X     

835 Karusellen, Reimersholmsgatan Södermalm -  info@karusellen.se  
X X   

836 Katarina Bangata 24, Regnbågen Södermalm Kristina Ekblom/Förskolechef Se (810) X     

837 Katarina Bangata 31-33, Bondetorpet Södermalm Ewa Pääjärvi/Förskolechef Se (809) X     

838 Katarina Bangata 38, Plogen Södermalm 
Öjvind Diderichsen/Bitr. 
Förskolechef 

ojvind.diderichsen@stockholm.se  
X   X 

839 Katarina Västra Förskola, Åsögatan Södermalm Sölve Lagercrantz/-  solve@forskola.se  
X     

840 Katarina Västra kyrkogata 12, Sälen Södermalm Ewa Pääjärvi/Förskolechef Se (809) X     

841 Kids2Home Sjöstaden, Textilgatan Södermalm Jennie Folkinger/- jennie.folkinger@kids2home.se  

X     

842 Korken, Tjärhovsgatan Södermalm -  info@korken.se  
X     

843 Krakel Spektakel, Fatburs Brunnsgata Södermalm Fanitto Mohammed/- personal@krakel.net  

X   X 

844 Krukan, Swedenborgsgatan Södermalm -  info@krukan.se  

X     

845 Krukmakargatan 12, Mullvaden Södermalm Lotta Rajalin/Förskolechef lotta.rajalin@stockholm.se  
X     

846 Kryssargatan 7, Kryssingen Södermalm Ingalill Gustavsson/Förskolechef Se (802) X     

847 Kultingen, Åsögatan Södermalm Elisabeth Frodell/- info@kultingen.se 

X     

848 Kåxis, Kocksgatan Södermalm -  mail@kaxis.se  
X     

849 
Lugnets allé 66, Lugnetsskolans 
förskola 

Södermalm 
Agneta Bodin 
Söderström/Förskolechef 

agneta.bodin-soderstrom@stockholm.se 

X     

850 Magnus Ladulåsgatan 19, Måttbandet Södermalm 
Margaretha 
Valentin/Förskolechef 

margaretha.valentin@stockholm.se  

X     

851 Maria Bangata 9, Orion Södermalm Hannele Grundin/Förskolechef Se (788) X     

852 
Maria Magdalena Förskola, 
Blecktornsgränd 

Södermalm -  info@mmforskola.se  

X     

853 
Maria Prästgårdsgata 31 C, 
Villekulla/Maria  

Södermalm 
Annika Nylen-
Nilsson/Samordnare 

annika.nylen-nilsson@stockholm.se 

X X   

854 
Mariagårdens Montessoriförskola, 
Högbergsgatan 63 

Södermalm -  mariagardens@telia.com  

X     

855 Melissaki, Kocksgatan Södermalm Maria Saivanidou/- maria.saivanidou@pysslingen.se  

X     

856 
Mikaela Waldorfbarnstuga, 
Eriksdalsgatan 

Södermalm Seija Rajala/Förskolechef seijarajala50@gmail.com  
X     

857 
Montessoriförskolan Den Lille 
Prinsen, Brunnsgränd 

Södermalm -  info@denlilleprinsen.se  

X   X 

858 
Montessoriförskolan 
Södermalmsbarnen, Skånegatan 

Södermalm -  sodermalmsbarnen@tele2.se  

X     

859 Mosebacke Förskolor, Roddargatan Södermalm Anna Dannert/-  anna.dannert@mosebackeforskolor.com  

X     

860 
Mäster Mikaels Förskola, Mäster 
Mikaels Gata 

Södermalm -  info@master-mikaelsforskola.com 

X     

861 Nytorgsgatan 44, Hörnet Södermalm Ragnhild Haglund/Förskolechef Se (799) X X   

862 
Philipsénska förskolan, Mariatorget 
1C 

Södermalm -  philipsenska@telia.com  
X     

863 Pipmakaren, Zinkens väg Södermalm -  -        

864 Positivet, Åsögatan Södermalm -  hej@positivet.info  

X     

865 Pysslingen Förskolor – Björngården Södermalm -  bjorngarden@pysslingen.se  

X     

866 
Pysslingen Förskolor – Bojen, 
Förskeppsgatan 

Södermalm Anna Myrlin/Förskolechef anna.myrlin@pysslingen.se  

X X   

867 
Pysslingen Förskolor – Brinken, Lilla 
Nygatan 

Södermalm -  brinken@pysslingen.se  
X     

868 
Pysslingen Förskolor – Grönkulla, 
Brännkyrkagatan 

Södermalm -  gronkulla@pysslingen.se  

X     

869 
Pysslingen Förskolor – Krukmakaren, 
Zinkens väg 

Södermalm Marie Dimow/Förskolechef marie.dimow@pysslingen.se  
X X   

870 
Pysslingen Förskolor – Loket, Magnus 
Ladulåsgatan 

Södermalm Agneta Geiryd/Förskolechef agneta.geiryd@pysslingen.se  

X     

871 Pysslingen Förskolor – Långholmen Södermalm Lili Sjöberg/Förskolechef lili.sjoberg@pysslingen.se  

X     

872 Pysslingen Förskolor – Mariatorget Södermalm Maria Farkas/Förskolechef maria.farkas@pysslingen.se  
X     

873 
Pysslingen Förskolor – Nytorget, 
Skånegatan 

Södermalm Se ovan  Se ovan X     

874 
Pysslingen Förskolor – Vita Bergen, 
Klippgatan 

Södermalm Lili Sjöberg/Förskolechef Se (871) X     

875 
Pysslingen Förskolor – Zinken, 
Krukmakargatan 

Södermalm -  zinken@pysslingen.se  

X     

876 Ragvaldsgatan 14, Ragvald Södermalm 
Britt-Marie 
Hedberg/Förskolechef 

Se (808) X     

877 Reimersholmsgatan 69, Sagan Södermalm Marica Törnebohm/Förskolechef Se (789) X     

878 Repslagargatan 12 A, Bullerbyn Södermalm 
Britt-Marie 
Hedberg/Förskolechef 

Se (808) X     
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879 Ringvägen 19 B, Samariten Södermalm Marica Törnebohm/Förskolechef Se (789) X     

880 
Ringvägen 58-66 hus B1, Eriksdals 
förskola 

Södermalm 
Margaretha 
Valentin/Förskolechef 

Se (850) X     

881 
Ringvägen 58-66 hus F, 
Eriksdalsvillan 

Södermalm Se ovan  Se ovan X     

882 Rosenlundsgatan 48 A, Rosen Södermalm Marica Törnebohm/Förskolechef Se (789) X     

883 
Rutger Fuchsgatan 9-11, Engelska 
förskolan 

Södermalm Jacinta Alves/-  jacinta.alves@stockholm.se  
X     

884 Sachsgatan 2, Sachsgatan Södermalm -  sd12mva@stockholm.se  
X     

885 Sitting Bull, Fatburs Brunnsgatan Södermalm -  info@sittingbull.se 

X     

886 Sjöglimten, Hornstulls Strand Södermalm -  info@ggforskola.se  

X     

887 
Sjöstjärnan, Skeppsmäklaregatan, 
Emil och Emilia A 

Södermalm Anne Johansson/- anne@emilochemilia.se 
X     

888 Skatan, Vintertullstorget Södermalm Victoria Swahn/Skolassistent victoria.swahn@pysslingen.se  
X     

889 Skomakargatan 30, Nicolaigården Södermalm Lotta Rajalin/Förskolechef Se (845) X     

890 Skutan, Färgargårdstorget Södermalm Jane Gorevitz/Rektor Se (822) X     

891 Skånegatan 116, Stenkolet Södermalm 
Marianne 
Nolberger/Förskolechef 

Se (811) X     

892 Skånegatan 118, Eurenii Södermalm Se ovan  Se ovan X     

893 Skånegatan 87, Månkatten Södermalm Se ovan  Se ovan X     

894 Sköldgatan 2, Eken Södermalm 
Britt-Marie Anell 
Hedberg/Förskolechef 

Se (808) X     

895 Solgården, Lundagatan 69 Södermalm Hannele Grundin/Förskolechef Se (788) X     

896 
Svallvågen, Rorgängargatan, Emil och 
Emilia AB 

Södermalm -  Se (821) X     

897 Svarta Grisen, Åsögatan Södermalm -  info@svartagrisen.se  

X     

898 Sörgården, Åsögatan 179 Södermalm -  forskolansorgarden@gmail.com  

X     

899 Tantodalens Förskola, Tantogatan Södermalm -  forskolan.tantodalen@telia.com 
X     

900 Tantogatan 1-5, Bamse språkförskola Södermalm Eva Eriksson/Förskolechef Se (806) X     

901 
The Tanto International School, 
Flintbacken 

Södermalm -  mail@tantoschool.org 

X     

902 
Timmermansgatan 46-48, 
Timmermansgården 

Södermalm 
Britt-Marie Anell 
Hedberg/Förskolechef 

Se (808) X     

903 Trilingua AB, Swedenborgsgatan Södermalm -  info@trilingua.se 

X     

904 Tuff-Tuff, Timmermansgränd 4 Södermalm -  forskolan.tuff-tuff@telia.com 
X     

905 Tullgårdsgatan 13, Skeppet Södermalm 
Annacarin 
Haeggman/Förskolechef 

Se (797) X     

906 
Urvädersgränd 6-8 B, Finska 
förskolan 

Södermalm Ewa Pääjärvi/Förskolechef Se (809) X     

907 Via Emilia Förskola, Götgatan 45 Södermalm -  viaemilia@telia.com  

X     

908 
Vicke Vire föräldrakooperativ, 
Götgatan 

Södermalm -  info@vickevire.se  

X     

909 Villekulla, Blekingegatan Södermalm Ulrika Eriksson/- forskolan_villekulla@hotmail.com 

X     

910 Wilmeralda, Drakenbergsgatan Södermalm -  forskola@wilmeralda.se  

X     

911 Vintertullstorget 6 och 20, Fyren Södermalm 
Annacarin 
Haeggman/Förskolechef 

Se (797) X     

912 Vittra Luma Park, Lumaparksvägen Södermalm -  lumapark@vittra.se  

X X   

913 Vittra Sjöstaden, Lugnets Allé Södermalm -  sjostaden@vittra.se  

X     

914 
Wollmar Yxkullsg 30, Södermalms 
Montessoriförskola 

Södermalm Lotta Rajalin/Förskolechef Se (845) X     

915 Wollmar Yxkullsg 41, Wollmar Södermalm 
Margaretha 
Valentin/Förskolechef 

Se (850) X     

916 
Vävar Johansgatan 1-3, Ekbackens 
förskola  

Södermalm Ingalill Gustavsson/Förskolechef Se (802) X     

917 
Yttersta Tvärgränd 8, 
Plommonlunden 

Södermalm Hannele Grundin/Förskolechef Se (788) X     

918 Yxan, Wollmar Yxkullsgatan 15 A Södermalm -  forskolanyxan@live.se  
X   X 

919 Åsöbergets Förskola, Åsögatan Södermalm -  -        

920 Åsögatan 66, Egalia Södermalm Lotta Rajalin/Enhetschef Se (845) X     

921 Östgötagatan 61-63, Täppan Södermalm Ewa Pääjärvi/Förskolechef Se (809) X     

922 Östgötagatan 97, Tullstugan Södermalm Kristina Ekblom/Förskolechef Se (810) X     

923 Östgötagatan 99, Villekulla/Midgård Södermalm Se ovan  Se ovan X     

924 Akleja, Aklejavägen 19 Älvsjö Anita Gunnarsson/Förskolechef anita.gunnarsson@stockholm.se  

X     

925 Baltazar, Västerängsvägen 5 Älvsjö Jeanette Nordh/Förskolechef jeanette.nordh@stockholm.se  

X   X 

926 Bullerbyn, Johan Skyttes Väg Älvsjö Berit Ahlin/Förskolechef berit.ahlin@upptackarna.se  

X   X 

927 Citrusgården, Folkparksvägen 161 Älvsjö Maria Andersen/Förskolechef maria.andersen@stockholm.se  
X   X 

928 Ekbacken, Svartlösavägen 128 Älvsjö Berit Ahlin/Förskolechef Se (926) X     

929 Fantasia, Vantörsvägen 225 Älvsjö Se ovan  Se ovan X     

930 Förskolan Eken Älvsjö Olle Pettersson/Förskolechef olle.pettersson@stockholm.se  

X     

931 Förskolan Sagoträdet, Långbrovägen Älvsjö Agneta Brobacke/Förskolechef agneta.brobacke@pysslingen.se  

X     

932 
Förskolan Örtagården, 
Örtagårdsvägen 

Älvsjö Se ovan  Se ovan X     

933 
Föräldrakooperativet Trumslagaren, 
Trumslagargatan 

Älvsjö -  trumslagaren@trumslagaren.nu  

X     

934 Hälsans Förskola, Mockasinvägen Älvsjö Maria Friberg/Förskolechef Se (715) X     

935 
I Ur och Skur Vindleken, 
Långsjövägen 

Älvsjö Berit Ahlin/Förskolechef Se (926) X     

936 Jorielskolans Förskola, Bergtallsvägen Älvsjö -  -        
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937 Lillskogen, Karlslundsvägen 10 Älvsjö 
Kerstin Fagerström 
Clarin/Förskolechef 

kerstin.fagerstrom-clarin@stockholm.se 
X     

938 
Långbro Park, Olymoen förskolor och 
skolor AB 

Älvsjö Daniel Castellanos/Förskolechef daniel.castellanos@olympen.se  

X X   

939 Långsjö förskola, Gårdsstigen 19 Älvsjö Anita Gunnarsson/Förskolechef Se (924) X     

940 Matrisen, Långsjövägen 14 Älvsjö 
Kerstin Fagerström 
Clarin/Förskolechef 

Se (937) X     

941 
Metapontum fd Orfeusgården, Stora 
Mans Väg 

Älvsjö -  info@forskolanmetapontum.se  

X     

942 
Mockasinen Agneta och Sussi AB, 
Långbrodalsvägen 

Älvsjö Agneta Rosell/- agge@bredband.net  

X     

943 
Montessoriförskolan Bambini, 
Pliggvägen 

Älvsjö -  forestandare@bambini.se  
X     

944 
Montessoriförskolan Regnbågen, 
Krattvägen 

Älvsjö -  montessoriforskolan.regnbagen@tele2.se  

X X   

945 Mullegården Älvsjö 
Kerstin Fagerström 
Clarin/Förskolechef 

Se (937) X     

946 Muminstugan, Vantörsvägen 150 Älvsjö Jeanette Nordh/Förskolechef Se (925) X     

947 Prästängen, Prästgårdsgränd 16 Älvsjö Maria Andersen/Förskolechef Se (927) X     

948 Rödkulla, Långängsvägen 56 Älvsjö Anita Gunnarsson/Förskolechef Se (924) X     

949 Sjöstjärnan, Rävsnäsvägen 77 Älvsjö Mona Andersson/Förskolechef mona.ulla.andersson@stockholm.se  

X   X 

950 Skogsgläntan, Sulvägen 62 Älvsjö Olle Pettersson/Förskolechef Se (930) X     

951 Snöripan, Snöripsvägen 32 Älvsjö Jeanette Nordh/Förskolechef Se (925) X     

952 Solkatten, Älvsjövägen 62 Älvsjö 
Kerstin Fagerström 
Clarin/Förskolechef 

Se (937) X     

953 Solängen, Solberga Ängsv 4 Älvsjö Jeandark Afrand/Samordnare jeandark.afrand@stockholm.se  

X     

954 Sylvester, Sylvestergatan 2-6 Älvsjö Mona Andersson/Förskolechef Se (949) X     

955 Trollsländan, Sulvägen 22 Älvsjö Olle Pettersson/Förskolechef Se (930) X     

956 Vågavilja, Gårdsstigen 1 Älvsjö Anita Gunnarsson/Förskolechef Se (924) X     

957 Älvan, Johan Skyttes Väg Älvsjö -  alvan@bredband.net  
X     

958 
Älvsjö Gård, Olympen förskolor och 
skolor AB 

Älvsjö Susanne Hägebäck/- susanne.hageback@olympen.se  

X     

959 Älvsjöbarnen, Murgrönsvägen Älvsjö -  alvsjobarnen@gmail.com  

X   X 

960 Äppelängen, Täckhammarsvägen 21 Älvsjö Mona Andersson/Förskolechef Se (949) X     

961 Af Crocodill, Oxenstiernsgatan 31 Östermalm -  Se (826) X     

962 Alexanderskolan, Skeppargatan Östermalm -  Se (492) X     

963 Baby Pyramiden, Grevgatan Östermalm Suzan Adriess/- Se (54) X     

964 Banérportens Förskola, Karlavägen Östermalm 
Lotta 
Johannesson/Huvudansvarig 

lotta.johannesson@banerporten.se  

X     

965 
Barnens Montessoriakademi, 
Oxenstiernsgatan 

Östermalm -  kontor@bma.nu 

X     

966 
Barnens Montessoriakademi, 
Torstenssonsgatan 

Östermalm -  Se ovan X     

967 Bigarrågården, Bigarråvägen 6 Östermalm 
Christina Jönsson/Bitr. 
Förskolechef 

christina.b.jonsson@stockholm.se  
X X   

968 Breiten, Breitenfeldsgatan 1 Östermalm Lena Lidén/-  lena.liden@stockholm.se 
X     

969 
Djurgårdens Montessoriförskola, 
Lidovägen 

Östermalm -  info@djurgardensmontessori.se  

X     

970 Engelska Förskolan, Döbelnsgatan Östermalm -  forskolan@esn.se  

X     

971 Filosofen, Professorslingan 47 Östermalm Mari Forberg/Förskolechef mari.forberg@stockholm.se  

X   X 

972 Forskaren, Forskarbacken 14-18 Östermalm -  forskolan_forskaren.ostermalm@stockholm.se  

X     

973 
Futura International Pre-School, 
Brunbärsvägen 

Östermalm Coral Ljunggren/- coral.ljunggren@futuraskolan.se  

X     

974 
Futura International Pre-School, 
Brahegatan 

Östermalm Jenny Pettersson/- jenny.pettersson@futuraskolan.se  
X     

975 Fältöversten, Valhallavägen 152 C Östermalm Lena Lidén/-  Se (968) X     

976 Förskolan Filuren, Valhallavägen Östermalm -  filuren@valhall.se 
X     

977 Förskolan Rådjuret, Nybrogatan 75 Östermalm Birgitta Blomkvist/- birgitta.blomkvist@pysslingen.se  

X     

978 
Förskolan Tessinen AB, Värtavägen 
26 

Östermalm -  fsk.tessinen@telia.com  
X     

979 Förskolan Växthuset, Storgatan Östermalm -  fsk.vhuset@telia.com  
X     

980 Greven, Riddargatan 1 Östermalm -  forskolan_greven.ostermalm@stockholm.se  
X   X 

981 Grevlingen, Grevgatan Östermalm -  info@grevlingen.se 
X     

982 Gustav Adolf, Wittstocksgatan 18 Östermalm -  forskolan_gustav_adolf.forskola.ostermalm@stockholm.se  

X     

983 Gärdesbacken, Kampementsgatan 18 Östermalm -  forskolan_gardesbacken.ostermalm@stockholm.se  
X     

984 Hillelgårdens Förskola, Nybrogatan Östermalm Cecilia Moldén/- cecilia.molden@hillel.nu 

X X   

985 
Hjorthagens förskola, Artemisgatan 
61-63 

Östermalm Kate Sumer/Pedagogisk ledare kate.sumer@stockholm.se  

X     

986 
Humpty Dumpty Nursery School, 
Oxenstiernsgatan 

Östermalm -  info@humptydumpty.se 

X   X 

987 
JENSEN förskola Östermalm, 
Östermalmsgatan 

Östermalm Linda Alm/Förskolechef Se (442) X     

988 
Keruben & Kompani, De Geersgatan 
10 

Östermalm -  kerubenkompani@gmail.com 

X   X 

989 Knattarna, Banérgatan Östermalm -  knattarna@glocalnet.net  

X X   

990 
Körsbärets förskola, Körsbärsvägen 
18 

Östermalm 
Christina Jönsson/Bitr. 
Förskolechef 

Se (967) X X   

991 Les Mélodies, Linnégatan Östermalm -  chrechelesmelodies@gmail.com 

X     

992 Lilla O, Olaus Petrigatan 6 Östermalm Anders Gustafsson/Förskolechef anders.gustafsson@stockholm.se  

X     

993 Lilla Prästkragen, Oscarskyrkan, Östermalm Anja Beradari/- anja.beradari@svenskakyrkan.se  

X     
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Armfeltsgatan 

994 
Lindarängens Waldorflekskola, Greve 
von Essensväg 

Östermalm -  info@lindarangen.com 
X     

995 Liten blir stor, Starrängsringen 1 Östermalm -  forskolan_liten_blir_stor.ostermalm@stockholm.se  
X     

996 Lysande förskolan, Öregrundsgatan Östermalm Sara Pena Bruce/- sara.bruce@lysandeforskolan.se  

X     

997 Läkarvillan, Fiskartorpsvägen 11 Östermalm Anders Gustafsson/Förskolechef Se (992) X     

998 LÄR, Linnégatan Östermalm -  marie.storck@skolanlar.nu  
X     

999 Lärkstadens förskola, Karlavägen 8 Östermalm Kerstin Ramsgård/Förskolechef kerstin.ramsgard@stockholm.se  

X     

1000 Montessoriförskolan Fontänen Östermalm -  montessori_forskolan_fontanen.ostermalm@stockholm.se  
X     

1001 
Montessoriförskolan Lilla Kvikkjokk, 
Biskopsvägen 

Östermalm -  lilla.kvikkjokk@telia.com  

X     

1002 Montessoriförskolan, Artillerigatan Östermalm -  forskolechef@montessoriforskolan.se  
X     

1003 
Mother Goose International Pre-
School Gärdet 

Östermalm -  info@mothergoose.nu  
X     

1004 Mässen, Strindbergsgatan 31 Östermalm 
Jessika von 
Malmborg/Förskolechef 

jessika.von.malmborg@stockholm.se  

X X   

1005 
Nybergsgatans Montessoriförskola, 
Nybergsgatan 6B 

Östermalm -  -        

1006 Nyponet, Nybrogatan 58 Östermalm Mari Forberg/Förskolechef Se (971) X     

1007 Oceanen, Erik Dahlbergsgatan 63-69 Östermalm -  forskolan_oceanen.ostermalm@stockholm.se  
X     

1008 Olaus Petri, Olaus Petrigatan 11  Östermalm -  forskolan_olaus_petri.ostermalm@stockholm.se  

X     

1009 
Olympens förskola Ruddammen, 
Stickelbärsvägen 

Östermalm Niklas Mothander/Platschef niklas.mothander@olympen.se  

X     

1010 
Olympens förskola SveaTorn, 
Jungfrugatan 

Östermalm -  -        

1011 Orren, Östermalmsgatan 84 Östermalm -  forskolan_orren.ostermalm@stockholm.se  

X     

1012 Oscars Förskola, Rigagatan Östermalm -  oscarsforskola@telia.com  

X     

1013 
Planet Kids Nursery School, 
Gyllenstiernsgatan 

Östermalm Sarah Lindahl/- pknursery@gmail.com 
X     

1014 Riddaren, Wittstocksgatan 8 Östermalm -  riddaren3@gmail.com 

X   X 

1015 Rio, Sandhamnsgatan 12 Östermalm -  forskolan_rio.ostermalm@stockholm.se  

X     

1016 Ruddammen, Brunbärsvägen 9 Östermalm 
Christina Jönsson/Bitr. 
Förskolechef 

Se (967) X X   

1017 Rönnbäret, Olaus Petrigatan Östermalm -  info@ronnbaret.se  

X   X 

1018 Sandhamn, Sandhamnsgatan 4 Östermalm Lola Bodin/Bitr. Förskolechef lola.bodin@stockholm.se  
X     

1019 Sandön, Rödeken, Villa Ekbacken Östermalm Ewa Larsson/Bitr. Förskolechef ewa.linnea.larsson@stockholm.se  

X     

1020 Skatan, Armfeltsgatan 6-12 Östermalm -  forskolan_skatan.ostermalm@stockholm.se  

X     

1021 Skeppargatan 34 Östermalm Marlene Gyllenvall/Förskolechef marlene.gyllenvall@stockholm.se  

X X   

1022 Skeppet, Skeppargatan 73 Östermalm -  forskolan_skeppet.ostermalm@stockholm.se  
X     

1023 
Skogshyddans Montessoriförskola, 
Djurgårdsbrunnsv. 

Östermalm -  info@skogshyddansmontessori.se  
X     

1024 Spargrisen, Grev Magnigatan Östermalm -  styrelse.spargrisen@bredband.net  
X     

1025 Storgatan 23 Östermalm Marlene Gyllenvall/Förskolechef Se (1021) X     

1026 Styrmansgatan 14B Östermalm Se ovan Se ovan X     

1027 Styrmansgatan 26 Östermalm Se ovan  Se ovan X     

1028 Tegeludden, Sandhamnsgatan 49 Östermalm -  forskolan_tegeludden.ostermalm@stockholm.se  

X     

1029 Tingeling, Starrängsringen 53 Östermalm -  forskolan_tingeling.ostermalm@stockholm.se  

X   X 

1030 Tyska Skolans Förskola, Karlavägen Östermalm -  kindergarten@tyskaskolan.se  
X     

1031 
Waldorfförskolan Gyllenstiernan, 
Gyllenstiernsg 

Östermalm -  kansli@waldorfskolan.com 

X     

1032 Villagatans förskola Östermalm Kerstin Ramsgård/Förskolechef Se (999) X     

1033 Östermalmsskolans förskola Östermalm -  info@ostermalmsskolan.se  
X     
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BILAGA 3: E-POST 1, KORT ENKÄT 

Till: [förskolans/kontaktpersonens e-post] 
Från: emmaochalexandra@gmail.com  
Ämne: Att: [kontaktpersonens namn], C-uppsats om surfplattor på förskolor, Södertörns 
högskola 

Hej! 

Vi är två studenter som läser programmet IT, Medier och Design på Södertörns högskola 
och vi skriver just nu vår C-uppsats som handlar om surfplattor på förskolor i Stockholms 
kommun.  

Som en del av vår undersökning kontaktar vi just nu Stockholms förskolor med ett par 
korta frågor.  

 Har Er/Era förskola/-or en avdelning där barnen är upp till tre år gamla? 

 Har denna avdelning surfplattor (d.v.s. IPad, Samsung Galaxy Tab eller 

liknande) som används i förskoleverksamheten av  personal och/eller 

tillsammans med barnen?  

Vi är väldigt tacksamma om ni kan svara på dessa frågor då det utgör grunden för vår 
kommande forskning. 

Vi vill även passa på att föreslå ett samarbete då vi i nästa skede i forskningen planerar att 
genomföra en observation för att se hur surfplattor används i förskolemiljö. Det vore 
väldigt roligt om Er förskola ville medverka och vi hörs gärna närmare och förklarar mer 
ingående om vad en sådan observation skulle innebära. 

Med vänliga hälsningar, och förhoppningsvis på återseende 

Emma Tegström och Alexandra Wibergh 

Södertörns högskola 

 
 
 
Skickat 2013-11-04 
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BILAGA 4: E-POST 2, INFORMATION OM OBSERVATIONSSTUDIE 

Till: [förskolans/kontaktpersonens e-post] 
Från: emmaochalexandra@gmail.com  
Ämne: RE: RE: Att: [kontaktpersonens namn], C-uppsats om surfplattor på förskolor, 
Södertörns högskola 
 
Hej [kontaktpersonens namn]! 

Vad roligt att Ni är intresserade av en eventuell observation. Observationen utgör den 
största delen av vår undersökning och vi är därför väldigt tacksamma för Ert visade 
intresse.  

Vår studie är planerad att vara av kvalitativ sort, vilket innebär att vi kommer att besöka 
en förskola under en längre period snarare än flera förskolor. Därför ser vi gärna att vi får 
besöka Er förskola under ca fem arbetsdagar, gärna heldagar om så är möjligt.  

På grund av vår C-uppsats begränsade tidsram skulle vi gärna genomföra observationen 
redan nästa vecka (mån 11 nov till fre 15 nov) alternativt veckan därpå (mån 18 nov till 
tors 21 nov). 

Syftet med observationen är att se i vilka situationer som surfplattan används i Er 
verksamhet snarare än att se vilka specifika appar Ni använder. T.ex. sagostund, vila, lek 
eller utflykter.  

Den information vi får fram kommer att antecknas med papper och penna och inte spelas 
in vare sig i ljud eller film. Vi kommer att gå in med en ambition att observera på avstånd 
för att inte påverka situationen eller barnens miljö. Inga personuppgifter, vare sig barnens 
eller personalens, kommer att ingå i rapporten, däremot ser vi gärna att förskolans namn 
får vara med.  

Allt detta ska självklart informeras till och godkännas skriftligen av samtliga föräldrar och 
personal innan observationen äger rum. Dessa dokument kommer vi att tillhandahålla.  

Vi håller tummarna för att det här skulle fungera för Er och ser fram emot Ert svar. 

Med vänliga hälsningar! 

Emma Tegström och Alexandra Wibergh 

Södertörns högskola  

 
 
 
Skickat 2013-11-05 
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BILAGA 5: E-POST 3, BEKRÄFTELSE OCH BOKNING MED FÖRSKOLAN GLÄNTAN 

Till: [förskolans/kontaktpersonens e-post] 
Från: emmaochalexandra@gmail.com  
Ämne: RE: Lärplattor på förskolan Gläntan, Enskede 
 
Hej [kontaktpersonens namn]! 

Vad roligt att ni vill ta emot oss! Den 18/11-21/11 passar oss utmärkt och vi kommer 
gärna kl. 09.30 på måndagen.  

Innan den 18 november är det viss formalia vi behöver gå igenom. Vi skulle gärna vilja 
möta dig eller någon av de pedagoger som kommer vara på plats under veckan för att gå 
igenom detaljerna kring observationen. Detta innefattar bl.a. att båda parter skriver under 
ett samtyckesdokument vi förberett samt kommer överens om mellan vilka tider vi får 
vara på plats under dagarna.  

Med tanke på att vi kommer att observera små barn vill vi även gärna komma i kontakt 
med deras föräldrar och få deras samtycke inför observationen, även detta via ett 
dokument vi förberett. För enkelhetens skull skulle vi kunna komma förbi Gläntan kring 
upphämtningstid och dela ut detta dokument personligen, för att i största möjliga mån 
underlätta för förskolepersonalen. Förslagsvis gör vi detta samma dag som vi träffar dig 
eller en av era pedagoger, vilket vi gärna ser sker redan i början av nästa vecka.  

Vi ses! 

Emma Tegström och Alexandra Wibergh 

Södertörns högskola 

 
 
Skrickat 2013-11-06 
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BILAGA 6: SAMMANFATTAD INFORMATION OM FÖRSKOLAN GLÄNTAN,  

AVDELNING MÅSEN 

 

FÖRSKOLAN GLÄNTAN, AVDELNING MÅSEN 

ALLMÄNT OM MÅSEN 

Avdelning Måsen är en småbarnsavdelning för barn mellan 1,5-3 år och är uppdelad i två 
mindre grupper, Lilla och Stora, med yngre och äldre barn. Denna uppdelning är tydligast 
vid terminsstart då de yngre barnen skolas in. Senare in på terminen delas barnen endast 
upp i dessa grupper när de äter och sover, resterande tid leker de oftast tillsammans. De 
äldre barnen går ibland på utflykter och när de är utomhus är de på den större gården 
mellan de yngre barnen är på den mindre gården.  

På Måsen arbetar fyra pedagoger på 19 barn som ansvarar för barnen, pedagogisk 
dokumentering och föräldrasamtal.  

DAGSRUTINER 

Gläntan har inget fast schema men har flexibla rutiner som brukar se likadana ut varje dag. 

 På förmiddagarna delas barnen upp så att en grupp är inomhus medan en annan är 

utomhus. Dessa grupper bytes sedan av.  Denna uppdelning görs för att undvika att 

alla barn är inne samtidigt förutom vid lunch och framåt. 

 Äter lunch vid 11.15/11.30. 

 Eftermiddagsvila direkt efter lunch – uppdelade i två grupper. Denna brukar vara 

färdig till 14.00.  

 Under eftermiddagen delas den stora gruppen upp i mindre grupper.   

 Vid 15.00 går de första barnen hem. Eftermiddagarna blir kortare på Måsen i 

jämförelse med avdelningar med äldre barn.  

 De flesta barnen går hem mellan 16.00 och 16.30.  

 Varje dag är någon typ av aktivitet planerad, vanligast ett pågående projekt. Detta 

genomförs av alla barn under en vecka uppdelat i smågrupper. 

 Samlingar med eller utan barnen sker vid behov samt varierande tillfällen och 

platser. 
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BILAGA 7: OBSERVATIONSUNDERLAG 

Observationsunderlag Förskolan Gläntan, avdelning Måsen 
 
Tid  

Veckodag  

Datum  

 
Anteckningar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kontextens beståndsdelar 
 

 Aktörer 
 Objekt 

 Motiv 

 Handlingar 

 Automatiserade handlingar 

 Aktiviteter 

 Fysisk miljö 

 Social miljö 
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BILAGA 8: OBSERVATIONSRESULTAT 

OBSERVATIONSRESULTAT, FÖRSKOLAN GLÄNTAN AVDELNING MÅSEN 

Observationerna genomfördes den 18/11 till 21/11 mellan 09.00 och 15.00. 
Alla namn som nämns i anteckningarna är fingerade.  

ALLMÄNNA ANTECKNINGAR 

 Dokumentering sker både för föräldrars skull men också så att barnen själva kan minnas 

och se vad de gjort.  

 Förskoleappen, som används vid dokumenteringen, beskrivs av en pedagog som ”ett 

Facebook för förskolan”.  Pedagogerna kan publicera inlägg som bara det specifika barnets 

föräldrar kan se. Förskoleappen uppdateras med cirka 1 inlägg per vecka. Föräldrarna kan 

ge återkoppling på inläggen. Föräldrarna har även möjlighet att kontakta förskolan 

angående frånvaro eller information om hämtningstider. 

 Texter och bilder som publiceras i Förskoleappen skapas först i andra appar som Pages och 

app för fotokollage. Orsaken är att om texter skrivs direkt i Förskoleappen försvinner dessa 

om man råkar stänga ner Förskoleappen. 

 Avdelningen har två surfplattor, en iPad 4 och en iPad 5 – där den sistnämnda främst 

används vid fotografering tack vare bättre kamerafunktion.  

 Pedagogerna har möjlighet att låna surfplattor från andra avdelningar – vilket dock sällan 

görs. 

 Projektorn används ofta för att projicera bilden från surfplattan så att fler barn kan ta del 

av aktiviteten som sker på surfplattan. Exempelvis har man spelat ”Memory” via projektor. 

Barnen kan trycka på spelplanen som visas på väggen medan en pedagog samtidigt trycker 

på surfplattan så att brickan vänds. 

 Pedagogen diskuterade användandet av surfplattor med tillhörande appar i 

förskoleverksamhet: ”Ingen app är i sig själv pedagogisk – det är hur den används som 

bestämmer hur pedagogisk den blir”.  

ALLMÄNNA INTRYCK UTOMHUS 

 Avlång gård med ett avgränsat inramat område där barn upp till tre år leker. Ibland går en 

liten grupp barn ut från det avgränsade området tillsammans med en pedagog.  

 Ljudvolymen är hög då många barn och pedagoger från olika avdelningar är utomhus 

samtidigt. Även ett pågående byggarbete väsnades.  

 Vintertid används surfplattorna mer sällan på grund av kylan – både för att skona fingrar 

men också att inte utsätta surfplattan för låga temperaturer. Surfplattan förvaras, vid 

utomhusbruk vintertid, i en stor väska. 

 

ALLMÄNNA INTRYCK INOMHUS 

 Avdelningen är indelad i två delar, med ett antal mindre rum på varje del. Detta gör att 

ljudvolymen dämpas något, då barnen leker i olika mindre rum. 

 Även fast inte lampor är tända är lokalerna ljusa tack vare många fönster där dagsljuset 

skiner in. Molniga dagar är det lite mörkare inomhus. 
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 Ibland spelas musik via högtalare som finns – vid vila spelas lugn musik och vid andra 

tillfällen spelas traditionella barnsånger. Musiken spelas upp antingen från CD-skivor eller 

från pedagogernas personliga Spotify-konton.  

FÖRKLARINGAR 

P Pedagog 
B Barn 
Endast P Endast pedagog använder surfplatta 
Med B Pedagog använder SP med barn 
Endast B Barn använder SP på egen hand 
DOK Dokumenterar (använder Förskoleappen) 
FOTO Fotograferar/filmar 
VISU Visar en bok, ett befintligt foto eller inspelad film 
LJUD Spelar upp ljud 
BIAS De observerade uppmärksammar forskarna 
HJÄLP Ett hjälpmedel används (exempelvis digitalkamera, projektor, ritpenna etc.) 
[…] Forskarnas tillägg 

MÅNDAG 18/11 

Kontext 1: 09.40-09.45 
1P, 2-4B, Inomhus, Endast P, DOK 

1 pedagog, 2-4 barn som kommer och går, inomhus. Pedagog sitter på en sittpuff med surfplattan i 
knät, med ryggen mot ett fönster. Surfplattan laddas via ett uttag som finns nära sittpuffen. CD-
spelare i rummet som spelar musik, skratt och skrik från barnen som leker bredvid sittpuffen. 
Barnen uppmärksammar inte surfplattan, pedagogen använder den endast själv. Några barn 
kommer in i rummet varpå pedagogen tar ögonkontakt med dessa och lägger ifrån sig surfplattan.  

Kontext 2: 09.50-09.55 
2P, 7B, Inomhus, Endast P, DOK 

2 pedagoger, 7 barn, inomhus. Barnen har fruktstund och samlas i en ring på golvet vid ett av 
rummets hörn runt Pedagog 1 som delar ut frukt till varje barn. Låg ljudnivå: ingen musik endast 
ljudet av frukttuggande hörs. Belysningen i rummet är dämpad men gott om dagsljus från fönster. 
Pedagog 2 sitter på sittpuff med surfplatta i famnen och dokumenterar förra veckans händelser via 
Förskoleappen [ingår i måndagsmorgonens rutin]. Surfplattan laddas via ett uttag nära sittpuffen. 
Surfplattan vilar i Pedagog 2:s knä medan denne trycker på surfplattan med båda händerna men 
främst högerhanden. Varken barnen eller Pedagog 1 tar kontakt med Pedagog 2 som får använda 
surfplattan ostört. Pedagog 2: ”Är du så hungrig Lisa?” – tittar upp från surfplattan och på ett av 
barnen. Pedagog 1 lämnar rummet med några barn. Pedagog 2 fortsätter att tala med de barn som 
är kvar medan denne trycker på surfplattan. Pedagog 1 äntrar rummet. Pedagog 2 pratar med 
Pedagog 1 om vad surfplattan använts till, vad som skrivits och vilka bilders om använts. Pedagog 1 
ger återkoppling. Pedagog 2 lägger ifrån sig surfplattan.   

Kontext 3: 10.09-10.13 
1P, <10B, Utomhus, Endast P 

1 pedagog, ett tiotal barn, utomhus. Barn från alla avdelningar är ute på gården och leker. 5 grader 
kallt, uppehåll och sol.  Hög ljudvolym av barns lek samt byggarbete i närheten. Pedagog bär 
surfplatta under armen, går fram mot en grupp lekande barn. Sätter sig på parkbänk och trycker på 
Surfplattan. Reser sig upp med surfplattan i handen, går fram mot barnen som att han skulle visa 
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något på skärmen. Vänder sig om, går tillbaka till parkbänken och lägger surfplattan där. Går 
tillbaka till barnen medan surfplattan ligger på parkbänken utan uppsikt.   

Kontext 4: 10.10-10.15 
1P, 0B, Inomhus, Endast P, DOK 

1 pedagog, ensam i rummet, inomhus. Pedagog sitter på sittpuff [satt där redan när observatör kom 
på plats]. Tyst och lugnt. Barn i närliggande rum klär på sig ytterkläder. Surfplattan är lutad mot 
pedagogens ben. Pedagogen använder båda händerna. Pedagogen sitter i ett hörn med närliggande 
fönster och har uppsikt över rummet. Tittar sällan upp från surfplattan, endast ibland och tittar då 
ut genom fönstret. Pedagog sitter och gör måndagsdokumentationen [dokumenterar händelser från 
förra veckan och publicerar detta på Förskoleappen]. Reser sig upp från sittpuffen med surfplattan 
och laddningskabel, lämnar rummet. Lägger ifrån sig surfplatta på hylla i hallen.  

Kontext 5: 0.15-10.20 
1P, 4B, Utomhus, Med B, FOTO, VISU 

1 pedagog, 4 barn, utomhus. Barnen leker under ett vägglöst hus på gården, pedagogen står bredvid 
och tittar på med surfplatta under armen. Hög ljudvolym av andra lekande barn runtomkring. Kallt 
väder, alla barn är vinterklädda. 2 barn bygger ett torn av plastglas och sand. Barn 1 sträcker upp 
händerna i luften [för att visa att tornet är färdigbyggt]. Pedagog sätter igång kamerafunktionen, 
lutar sig fram och håller upp surfplattan för att fotografera tornet. Tittar upp från surfplattan, rör 
sig runt tornet och fotograferar ur olika vinklar. Barn 1 och barn 2 har fullt fokus på att tornet ska 
stå upp, barn 3 och barn 4 leker ostört vid sidan av. Pedagog vänder surfplatta och visar fotografiet 
för barn 1 och barn 2. Pedagog pekar på skärmen [för att visa olika detaljer i fotografiet], barn 1 och 
barn 2 fullt fokus på skärmen. Pedagog lägger undan surfplattan.  

Kontext 6: 10.17-10.18 
1P, 0B, Inomhus, Endast P, DOK, BIAS 

1 pedagog, ensam i rummet, inomhus. Pedagog äntrar rummet hållandes i surfplattan. Sätter sig på 
sittpuff som står i ett hörn med närliggande fönster. Dagsljus, mycket låg ljudnivå. Pedagogen 
ursäktar sig [muntligt till forskaren] för att denne ”är nog lite tråkig”. Forskaren svarar att 
pedagogen inte ska behöva tänka på att forskaren är där utan ska försöka bete sig som vanligt. En 
annan pedagog kommer in i rummet med en telefon.  Pedagog med surfplatta lägger ifrån sig 
surfplattan på golvet bredvid sittpuffen och lämnar rummet [för att ta telefonsamtalet].  

Kontext 7: 10.21-10.25 
1P, 9B, Utomhus, Med B, FOTO 

2 pedagoger, 9 barn, utomhus. 9 barn springer fram och tillbaka mellan en hög med tomma 
mjölkkartonger och en sopcontainer. Pedagog 1 går runt med surfplattan hållandes framför sig med 
kamerafunktionen igång. Pedagog 1 ropar, tittandes genom surfplattans kamera, ”Den måste bli 
helt platt” till barnet som hon riktar surfplattan mot.  Pedagog 1 fortsätter att cirkulera runt 
container med surfplattan framför sig. Sätter sig ned på knä [för att få en ny vinkel], barn 1 springer 
till pedagogen och tittar på surfplattan i cirka 10 sekunder och springer därefter tillbaka till 
containern. Pedagog 2 lyfter ner barn 2 i sopcontainern, pedagog 1 går närmare containern och 
riktar surfplattan mot pedagog 2 och barn 2. Pedagog 2 lyfter upp barnet medan pedagog 1 filmar. 
Pedagog 1 fortsätter att röra sig runt containern med fullt fokus på surfplattans skärm. Barn 3 
kastar ner en mjölkkartong. Pedagog 1 ropar ”Såg ni vad platt den blev?” och riktar surfplattan ner i 
containern. Pedagog 1 lägger ifrån sig surfplattan på en bänk.  

Kontext 8: 10.27-10.45 (fortsättning från kontext 6) 
2P, 0B, Inomhus, Endast P, DOK, BIAS 
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1 pedagog [plus en pedagog som kommer in senare], 0 barn, inomhus. Pedagog 1 ursäktar sig till 
forskaren för telefonsamtalet. Pedagog 1 sätter sig ner på sittpuffen, som förr med surfplattan 
framför sig. Läser och skriver [handrörelser tyder på användning av tangentbord] på surfplattan. 
Pedagog 1 sitter med rak rygg [via stöd från sittpuffen] och med lätt nedvinklad nacke. Blicken 
fokuserad vid surfplattan [trots uppsikt över hela gården]. Pedagog 1 harklar sig ibland. Ljud från 
barnens lek och grävmaskiner utomhus. Pedagog 1 flyttar huvudet lätt när denne tittar på olika 
delar av skärmen. Pedagog 1 tydliggör [muntligt till forskaren] att det är bara att fråga om 
forskaren undrar något. Pedagog 1: ”Skickar ett meddelande här på Förskoleappen, kan jag 
avbryta?” [talar pedagog högt för sig själv eller är detta riktat mot forskaren?]. Pedagog 1 lägger 
ifrån sig surfplatta på golvet. Reser sig upp och skriver på en tavla. Pedagog 1 sätter sig på 
sittpuffen igen och fortsätter dokumentationen med surfplattan. Stannar upp och öppnar till 
pedagog 2 som vill släppa in ett par barn. Pedagogerna diskuterar vad som gjorts på surfplattan och 
om det ser bra ut. Pedagog 2 tycker om det som skrivits. Pedagog 1 ber pedagog 2 ta hand om 
barnen som ska komma in så att pedagog 1 kan fortsätta använda surfplattan.  

Kontext 9: 10.45-10.46 (fortsättning från kontext 8) 
2, 0B, Inomhus, Endast P, DOK, BIAS 

2 pedagoger, 0 barn, inomhus. Väntar på att barnen ska komma in. Pedagog 1 och pedagog 2 står i 
dörren mot hallen och diskuterar om innehållet i Förskoleappen – pratar om barns sjukfrånvaro. 
Pedagog 1 berättar till pedagog 2 om att pedagog 1 ska få sitta ostört enligt närmaste chef. 
Pedagogerna skrattar åt att det måste vara tråkigt för forskaren. Pedagog 1 byter rum för att ha 
uppsikt över barnen – erbjuder forskaren frukt samtidigt som pedagog 1 lämnar rummet. 

Kontext 10: 10.47-11.05 
1P, 2B, Inomhus, Med B, DOK, VISU 

1 pedagog, 2 barn, inomhus. Pedagog sitter på sittpuff nära en öppen dörr till ett lekrum där de två 
barnen leker. Har surfplattan framför sig på benen och använder båda händerna, dokumenterar via 
Förskoleappen. Pedagogen lägger ifrån sig surfplattan och lämnar rummet, men kommer tillbaka 
snabbt. Läser på surfplattan – ståendes och lutad över ett bord. Tar med surfplattan till barnen och 
visar bilder från förra veckan. Pedagog sitter på skrivbordsstol med surfplatta i knät. Pedagog: 
”Kommer du ihåg när vi gjorde det här?” – pratar om vad som hände och vad de gjorde. Barn 1 
fortsätter leka, barn 2 tittar på surfplattan och pekar och kommenterar.  Barn 2 vill också se, lämnar 
leksaker och ställer sig bredvid. Barn 1 och barn 2 berättar att de snart ska bygga en bil – går till 
leksakerna igen. Pedagog reser sig upp från skrivbordsstolen och sätter sig på sittpuffen igen. 
Fortsätter använda Förskoleappen. Har en anteckningsbok med anteckningar bredvid sig [som stöd 
till dokumentationen]. Barn 1 och barn 2 pratar med pedagogen om leken, pedagogen svarar. 
Pedagogen har surfplattan i liggande format – skriver och gör fotokollage. Ett flertal barn hörs i 
hallen, pedagog fortsätter oberört med surfplattan och pratar samtidigt med barn 1 och barn 2. 
Barnen sätter sig vid bordet bredvid sittpuffen och lägger pussel. Pedagog fortsätter med 
fotokollagen på surfplattan, växlar mellan att hålla surfplattan i landscape och portrait. Pedagogen 
frågar barnen om det är dags att börja duka. Lägger ifrån sig surfplattan på en högre hylla – tar 
sedan med sig surfplattan till ett annat rum med laddningskabeln [lämnar rummet för att hitta 
eluttag]. 

Kontext 11: 10.57-11.10 
1P, 4B, Utomhus, Med B, FOTO, VISU 

1 pedagog, 4 barn, utomhus. Pedagog och barn är i ett hörn av gården bredvid ett hönshus, avskilda 
från resten av barnen som är utomhus. Dovt ljud av lekande barn, då och då åker en bil förbi på 
bilvägen bredvid gården. Barn 1 sträcker upp handen i luften och pekar mot ett hustak där en skata 
bygger bo. Pedagogen sätter sig ned på en bänk, tar fram surfplattan. Pedagog: ”Ska vi se om det 
finns någon film när de bygger?”. Barn 1 och barn 2 ställer sig på var sin sida om surfplattan, barn 3 
och barn 4 fortsätter leka. Barn 1 pekar på skärmen. Barn 2 tittar då och då bak på barn 3 och barn 
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4 som leker. Pedagogen pratar om bilderna som syns på surfplattan. Barn 1 och barn 2 tittar 
fokuserat på surfplattan utan att säga något. Barn 3 slutar leka, ställer sig och tittar på surfplattans 
skärm i cirka 7 sekunder, återupptar därefter leken. Pedagog visar ännu en bild varpå barn 2 tittar 
upp från surfplattan och pekar på hönsgården och säger: ”De där kan också flyga!” och tittar sedan 
på surfplattan igen. Pedagog tittar på sin klocka. P: ”Nu är det lunchdags!”. Barnen riktar blickarna 
mot husets ingång. Pedagogen lägger undan surfplattan.  

Kontext 12: 11.25-11.35 
2P, 14P, Inomhus, Med B, LJUD, VISU 

2 pedagoger, 14 barn, inomhus. Barnen sitter på golvet i en ring i ett hörn i rummet. Rummet 
mörklagt [för att barnen ska ha Mindfulness]. Pedagog 1 sitter på en stol - berättar att denne ska 
spela upp ljud och att barnen får gissa tyst i huvudet. Pedagog 1 säger till barnen att blunda och 
vara tysta. Pedagog 1 spelar upp ljudet av fågelkvitter. Barnen ropar ut sina gissningar - Pedagog 1 
och pedagog 2 hyssjar.  Pedagog 1 frågar barnen vad de tror att ljudet var. Barnen svarar. Pedagog 1 
spelar upp ljudet av vatten/regn, barnen ropar ut gissningar, pedagoger hyssjar. Barn 1 håller för 
öronen. Pedagogerna talar om maten är klar eller inte, vilket den inte är. Pedagog 1: ”När vi var ute 
var det några som ville titta på hur skatorna bygger bo!”.  Pedagog 1 försöker visa film – står 
”Videoklippet är inte tillgängligt”. Pedagog 1: ”Videoklippet inte tillgängligt, nämen! Jo, nu fungerar 
det! Skatan har byggt bo på en vägskylt!”. Barnen tittar på videon, kommenterar och skrattar.  

Kontext 13: 12.11-12.40 
2P, 7B, Inomhus, Endast P, DOK 

2 pedagoger, 7 barn, inomhus. Barnen ligger på golvet på filtar, vilostund. Rummet mörklagt, endast 
ljudet av lugn musik. Pedagog 1 sitter på sittpuff bredvid filtarna med surfplatta i knät. Trycker på 
surfplattan med båda händerna. Lägger ifrån sig den på en hylla för att tala med pedagog 2 som 
ligger bredvid ett barn på filtarna. Ställer sig upp från sittpuffen, hämtar surfplattan, sätter sig ned 
mitt på filten bland barnen framför pedagog 2. Trycker på surfplattan med en hand, varierar mellan 
landscape och portrait. Pedagog 1:s mobiltelefon ringer. Pedagog 1 lämnar rummet springandes 
med surfplattan i handen. Kommer tillbaka igen efter 10 sekunder och sätter sig på samma ställe. 
Pedagog 1 visar surfplattan för pedagog 2. De diskuterar innehållet de ser på skärmen. Pedagog 1 
ställer sig upp och tar sig för ryggen, går till sittpuff och sätter sig där med surfplattan i knät. 
Pedagog 2 går till pedagog 1. Pedagog 2 läser igenom de texter som pedagog 1 har skrivit. Pedagog 
1 och pedagog 2 diskutera ändringar. Pedagog 2 lämnar rummet. Pedagog 1 fortsätter på ett 
fotokollage under en länge tid med fullt fokus.  

Kontext 14: 12.59-12.10 
1P, 0B, Inomhus, Endast P, DOK 

1 pedagog, 0 barn, inomhus. Pedagog sitter vid ett bord med surfplattan framför sig på bordet. 
Barnen ligger i en annan del av rummet och vilar. Rummet mörklagt, lite dagsljus från fönster. Sitter 
ostört. Har ett anteckningsblock med anteckningar bredvid sig. Skriver, via Pages, om förra veckans 
projekt och hur ett barn jobbade med detta, vilket pedagogen berättar ska skickas till barnets 
föräldrar via Förskoleappen. Pedagogen berättar att skrivandet av texter sker i Pages för att om 
texterna skrivs direkt i Förskoleappen försvinner dessa om appen stängs ned. Pedagogen lägger in 
fotokollage som pedagogen berättar att denne har skapat under förmiddagen. Lägger in texten och 
bilderna i Förskoleappen. Pedagogen berättar att denne avslutar med att tagga barnet och tagga 
aktuellt verksamhetsmål till inlägget, och publicerar sedan.  

Kontext 15: 13.20-13.30 
2P, 2-3B, Inomhus, Endast P, DOK, BIAS 

2 pedagoger, 2-3 barn, inomhus. Pedagogerna gallrar foton från dagen och laddar upp de i Dropbox 
för att kunna bifoga i ”Dagens”. 2-3 barn leker bredvid. Sitter vid bord med stol, leker med spel och 
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leksaker. Pedagog 1 kommenterar att många bilder ”är svarta”. Barn 1 säger att denne vill rita – 
Pedagog 1 frågar: ”med penna och papper?” och förklarar för forskaren att barnen ibland ritar på 
surfplattan. 

TISDAG 19/11 

Kontext 16: 09:07-09:12 
2P, 2B, Inomhus, Med B, LJUD, VISU 

2 pedagoger, 2 barn, inomhus. Pedagogen sitter i soffa, barn 1 sitter bredvid pedagog med en bok 
medan barn 2 sitter vid soffans ände med en annan bok framför sig. Pedagog tar fram surfplatta. 
Pedagog 1: ”Vart tog böckerna vägen?” – säger detta tittandes mot surfplattan. Barn 1 tittar också 
på skärmen. Pedagog 2 närmar sig soffan, börjar prata med pedagog 1. Pedagog 1 lägger ifrån sig 
surfplattan och tar sedan upp den igen när pedagog 2 går bort från soffan. Pedagog 1: ”Men ska vi 
läsa boken? Ja, där är den!”. Barn 1 sitter fortfarande bredvid pedagog 1 med surfplattan och har 
fullt fokus på skärmen. Pedagog 1 trycker igång boken, talspår börjar läsas upp – en röst hörs från 
surfplattan. Barn 2 tittar snabbt upp från sin bok, kryper närmare barn 1 och pedagog 1 – lutar sig 
för att kunna se skärmen. Pedagog 1: ”Ska du bläddra?”. Barn 1 sveper med handen på skärmen. 
Barn 1 pekar därefter på skärmen och säger ”Bäää” medan denne tittar på pedagog 1. Pedagog 2 
kommer in i rummet, ljudet från flera barn hörs i hallen. Pedagog 1 ropar på barnen i hallen. Barn 1 
och barn 2 tittar upp från surfplattan mot hallen och lämnar soffan. Pedagog 1 sitter kvar i soffan. 

Kontext 17: 09:16-09:22 
1P, 5B, Inomhus, Med B, LJUD, VISU 

1 pedagog, 5 barn, inomhus. Alla barnen sitter i soffan, pedagogen sitter i mitten med surfplatta i 
knät. Pedagogen sätter på en bok med ljud, talspåret spelas upp. Utöver ljudet från boken är det tyst 
i rummet. Alla barn har fullt fokus på surfplattan. Barn 1 puttar bort barn 2 för att kunna se bättre. 
Pedagog: ”Bläddra igen” – barn 3 sveper med handen på skärmen. Boken: ”Nu måste Lilla bada!”, 
pedagog: ”Är det mysigt att bada?, barnen: ”Ja!”. Barn 4 reser sig upp från soffan och går iväg och 
leker. Pedagog: ”Nu ska vi göra en sak med pärlorna”, barnen: ”Jaaaa!”. Barnen lämnar soffan.  

Kontext 18: 09:23-09.30  
1P, 5B, Inomhus, Endast P, FOTO, HJÄLP 

1 pedagog, 5 barn, inomhus. Barnen sitter runt ett bord. Pedagog kastar en tärning med olika färger 
på. Barnen tar en pärla med den färg som tärningen visar och trär på ett snöre. Tyst i rummet 
utöver det barnen säger. Ljust, lampa ovanför bordet samt dagsljus från fönster bredvid bordet. 
Pedagogen uppmuntrar barnen till att själva kasta tärningen. Barn 1 kastar tärningen medan 
pedagogen tar upp surfplattan och startar kameran. Pedagogen håller upp surfplattan mot barn 1. 
Pedagogen: ”Vad blir det för färg?”, barn 1: ”Röd!”. Barn 2 tar pärlor istället för att kasta tärningen, 
pedagogen lägger ifrån sig surfplattan på en byrå bredvid bordet för att instruera barn 2. 
Pedagogen tar därefter fram digitalkameran och går runt bordet för att fotografera alla barn. 
Surfplattan ligger fortfarande på byrån. Pedagog: ”Nu har vi nog gjort så många pärlor som ni orkar 
med. Vi fortsätter sen!”. Pedagogen tar upp surfplattan och ser att nya push-notiser från 
Förskoleappen kommit. Pedagog: ”Oj, kolla här!” [Eriks föräldrar har sjukanmält Erik]. Pedagogen 
lägger ifrån sig surfplattan. 

Kontext 19: 10.25-10.35 
1P, 5B, Inomhus, Endast P, FOTO, HJÄLP 

1 pedagog, 5 barn, inomhus. Barnen sitter vid bordet på stolar, kastar tärning med färger och gör 
ett gemensamt pärlhalsband. Resten av barnen är utomhus, tyst och tomt runt om barnen. Pedagog 
står upp, har surfplattan framför sig och fotograferar i landscape. Barnen pratar över varandra, 
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gissar färger och räknar antal pärlor. De turas om att slå tärningen. Barnen uppmärksammar inte 
att de blir fotograferade. Pedagogen tar även fram digitalkamera och fotograferar med den. 
Pedagog sitter ibland på huk, men är mestadels stående, och räcker tärningen i turordning till 
barnen. När surfplattan inte används ligger den orörd på bordet medan barnen leker vidare med 
tärning och pärlor. Pedagogen styr samtalet: ”Vad är det för färg? Ska du slå nu? Vi sätter på en gul 
pärla på halsbandet!”. Barnen hänger på och upprepar det pedagogen säger.  

Kontext 20: 10.25-10.42 
1P, 4B, Inomhus, Endast P, FOTO 

1 pedagog, 4 barn, inomhus. Barnen sitter i en ring på golvet, tittar på pärlor i olika färger, pratar 
om vilka färger som finns. Pedagogen visar en tärning med färger, förklarar vad en tärning är och 
hur den fungerar. Berättar att de ska göra ett halsband tillsammans [Se kontext 18]. Tyst och lugn 
rum, alla andra barn är utomhus. Pedagogen berättar att denne tänker fotografera under tiden. När 
pedagogen tar fram surfplattan tittar barnen på den och glömmer leken – tills pedagogen 
uppmärksammar barnen på tärningen och pärlorna igen. Pedagogen fotograferar alla barn i 
närbild, i portrait och landscape, när de slår tärningen. När surfplattan inte används läggs den i 
pedagogens knä. Pedagogen fotograferar oftast i portrait – håller surfplattan med båda händerna 
och tar foto med tummen. Surfplattan används även för att illustrera färgen röd då fodralet är rött. 
Pedagogen är snabb att ta fram surfplattan och fotografera när barnen samarbetar med halsbandet 
[surfplattans kamerafunktion tycks vara lättillgängligt]. Barnen tappar fokus, pedagogen, som tar 
med sig surfplattan, och barnen sätter sig vid bordet istället. 

Kontext 21: 10.42-10.56 
1P, 4B, Inomhus, Med B, FOTO, VISU 

1 pedagog, 4 barn, inomhus. Samtliga sitter runt ett bord. Låg ljudnivå, lampor tända i rummet och 
en lampa precis över bordet. Barnen har var sin pärlplatta framför sig. Pedagog visar fotografierna 
som togs vid skapandet [kanske för att samla barnens fokus?] av halsbanden [Se kontext 20]. 
Surfplattan ligger på bordet och alla sitter runt och tittar ner. Barnen pekar/sveper med fingret på 
skärmen för att byta bild. De jämför bilderna mot halsbandet. Pedagog lägger bort surfplattan. Barn 
1 slår tärning med färger runt om – tärningen visar blått – barn 1 tar en blå plupp och sätter fast på 
plattan. Pedagogen talar uppmuntrande till barnen – tar upp surfplattan och startar 
kamerafunktionen. Riktar surfplattan mot barn och fotograferar. Barn 2 råkar hälla ut en skål med 
pluppar, ljudet av att plupparna faller till marken får pedagog att lägga ifrån sig surfplattan. 
Pedagogen plockar upp plupparna, tar fram surfplattan igen och sätter sig på en stol vid bordet 
bredvid barn 3.  

Kontext 22: 13.58-14.13 
1P, 3B, Inomhus, Med P, Endast B, FOTO, VISU 

1 pedagog, 3 barn, inomhus. Barn 1 och barn 2 sitter vid ett bord med varsin surfplatta framför sig. 
Barn 3 leker med leksaker på golvet bredvid bordet. Låg ljudnivå runt om, de flesta barnen ligger 
och vilar fortfarande. På surfplattan är en ritapp [en app där barnen kan välja penslar och rita på ett 
vitt papper] igång. Pedagogen visar, först vid Barn 1 och sedan vid barn 2, hur barnen väljer färg på 
pensel genom att trycka på skärmen och säga förklarande ord. Pedagogen ställer sig därefter vid 
barn 2 och säger uppmuntrande ord medan barn 1 ritar på egen hand – och vice versa.  Barn 1 och 
barn 2 trycker själva på skärmen, väljer inte nya färger utan rör fingret i cirkulerande rörelser 
[målar] eller duttar med fingret [gör prickar]. Barn 3, som tidigare lekte, ställer sig upp och går till 
barn 2 och ståendes lutar sig över surfplattan och börjar trycka samtidigt som barn 2. Barn 2 puttar 
då bort barn 3 för att få måla själv. Pedagogen kommer fram till barn 2 och barn 3 och säger: ”Ska vi 
spara den?” [syftar på teckningen], barn 2: ”Mmm..”, pedagogen: ”Har ni sett vad Lena ritade?” 
[syftar på barn 2:s teckning]. Pedagogen vänder samtidigt surfplattan så att alla barnen kan se 
skärmen. Lägger sedan ner surfplattan på bordet igen framför barn 2 och barn 3. Pedagog: ”Trycker 
du på ballongen kommer den in där”. Pedagogen visar samtidigt med fingret på skärmen. Barn 3 



Svärmen kring pekskärmen  Emma Tegström 
Kandidatuppsats, 15 hp  Alexandra Wibergh 
Höstterminen 2013  Programmet för IT, medier och design 

 

Sida 37 av 42 
Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik 

Södertörns högskola 

 

försöker själv trycka på ballongen men avbryts av att barn 2 drar till sig surfplattan. Barn 3 tar då 
tag i andra änden och det blir dragkamp om surfplattan. Barn 2: ”Uuh…” [låter frustrerad], 
pedagogen: ”Vill du göra en ny?”, barn 2: ”Mm..”. Pedagogen drar till sig surfplattan och trycker 3 
gånger på skärmen för att göra ett nytt blad. Pedagogen trycker fram en stämpel [en sorts bild som 
går att förminska och förstora, exempelvis tidigare nämnda ballongen] och tar tag i barn 2:s händer 
och rör dessa i ”nypande”-riktning [för att lära barnen hur man förminskar en stämpel]. Pedagogen 
släpper barn 2:s händer. Barn 2 härmar inte utan fortsätter som tidigare med att röra fingret i 
cirkulära rörelser. Barn 3 lutar sig över surfplattan igen men barn 2 puttar bort barn 3 igen. Barn 1: 
”Titta en skunk!” [syftar på en tillagd stämpel] – barn 3 och pedagogen går fram till surfplattan och 
tittar. Barn 2 slår med händerna på surfplattan och skriker – pedagogen: ”Vill du rita en ny 
teckning?” [appen hade stängts ned – hemskärmen visades].  Pedagogen sätter igång 
kamerafunktionen på surfplattan, ”vänder” på kameran så att barn 2 ser sig själv och sätter på en 
speglingseffekt så att barnet ser sig själv i två upplagor. Pedagog: ”Hur många händer ser du där?”. 
Barn 2 lyfter upp händerna mot kameran och ser 4 händer [då bilden har delats upp och 
dubblerats]. Samtliga barn skrattar högt. Pedagogen riktar surfplattan mot barn 1 med en effekt på 
som gör att barn 1 inte ser sig själv. Pedagogen: ”Borta!”, barn 1: ”Borta!”. Barn 1 skrattar. 
Pedagogen riktar kameran så att barn 1 ser sig själv igen. Pedagog: ”Där är Alice!” [syftar på barn 1].  

Kontext 23: 14.15-14.18 
2P, 8B, Inomhus, Endast P, FOTO 

2 pedagoger, 8 barn, inomhus. Alla barn är samlade i en grupp på golvet, pedagog 2 står precis vid 
barnen med ett täcke i handen. Pedagog 2 har precis lagt över täcket över alla barnen och sedan 
dragit bort det följt av barnens skratt. Pedagog 2 ska nu lägga över täcket igen. Pedagog 2: ”Om man 
skulle ta kort på det här nu..” [syftar till barnens förväntansfulla och lyckliga ansikten]. Pedagog 1 
hämtar surfplattan, ställer sig bakom pedagog 2 och fotograferar. Ljudvolymen hög och svagt ljus – 
persiennerna är neddragna. Pedagog 2 lägger över täcket över barnen – följt av barnens skrik och 
skratt. Pedagog 1 lägger ifrån sig surfplattan. 

ONSDAG 20/11 

Kontext 24: 09.41-09.44 
1P, 8B, Inomhus, Endast P, Med B, DOK, VISU 

1 pedagog, 8 barn, inomhus. 3 barn sitter i en soffa, pedagogen står framför soffan med surfplattan i 
handen. I en annan del av rummet leker 5 barn högljutt med leksaker. Pedagogen går bort från 
soffan, sätter sig på en sittpuff som står bakom soffan vid de lekande barnen. Barn 1 och barn 2 
sitter precis vid puffen och leker med ett slott de 3 andra lekande barnen sitter lite längre bort. 
Pedagogen har surfplattan lutat mot sina knän, sitter riktad mot barn 1 och barn 2. Pedagog: ”Blev 
det ett flygplan?” – tittar på barn 1 och barn 2.  Pedagog: ”Ser du vad litet det är? Kommer du ihåg 
när du flyttade på alla saker?”. Barn 1 och barn 2 ställer sig bredvid surfplattan och tittar på 
skärmen i cirka 5 sekunder. Sätter sig därefter ned igen och fortsätter leka. Pedagogen fortsätter 
trycka på surfplattan, tittar då och då upp på barnen.   

Kontext 25: 09.44-09.47 (Fortsättning från kontext 24) 
2P, 8B, Inomhus, Endast P, DOK 

2 pedagoger, 8 barn, inomhus. Pedagog 1 sitter på sittpuffen, med surfplattan i sitt knä, vid fem 
lekande barnen. Pedagog 2 kommer in i rummet. Pedagog 1: ”Men nu har jag gjort något helt crazy 
här!” – tittar fortfarande på surfplattan. Pedagog 2 går till pedagog 1 och lutar sig över och pekar på 
skärmen – instruerar både genom att peka på skärmen och berätta i ord hur pedagog 1 ska rätta till 
problemet. Pedagog 2 lämnar rummet. 
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Kontext 26: 09.47-10.10 (Fortsättning från kontext 25) 
1P, 8B, Inomhus, Med B, VISU 

1 pedagog, 8 barn, inomhus. Pedagogen sitter på sittpuff, med surfplattan i sitt knä, vid fem lekande 
barn. Pedagogen är fullt fokuserad med blicken på surfplattan. Hög ljudvolym av de lekande barnen 
– skrik och skratt. Ett torn som barnen byggt rasar, pedagogen tittar hastigt upp från surfplattan. 
Barn 1 går fram till surfplattan och pekar på skärmen. Pedagogen: ”Ni var där alldeles nyss, minns 
ni?” Kalle han häller..”. Barn 2 avbryter sin lek, ställer sig upp och går till surfplattan. Pedagog: ”Ska 
vi titta på era bilder, vill ni det?”. Barn 1 och barn 2 sträcker händerna i luften och ler stort. 
Pedagog: ”Titta, där häller du!”, barn 1: ”Kalle!” [ropar sitt eget namn] – pekar samtidigt på sig själv 
på bilden. Barn 3 ställer sig upp från leken: ”Jag vill också se!”, och går till surfplattan. Barn 4: ”Jag 
vill också” – och avbryter sin lek och går till surfplattan. Pedagog: ”Detta var när vi experimenterade 
med vatten!”. Barn 1, 2, 3 och 4 trängs nu framför och vid sidan av surfplattan för att kunna se. 
Pedagog: ”Om ni står en bit bort ifrån så ser alla”. Barn 3 går bort från surfplattan och börjar leka 
medan resten av barnen backar. Pedagog: ”Titta, där är den!”. Barn 3 släpper leksaken och går till 
surfplattan igen. Pedagogen vänder surfplattan och lägger den på bröstet så att alla kan se. 
Pedagog: ”Nu stänger vi ner den här så ni kan bygga vidare” [syftar på tornet som barnet började 
bygga]. Pedagogen lägger ihop surfplattan i fodralet. Barn 3 och barn 4 går bort från surfplattan och 
börjar leka på golvet. Barn 1: ”Barna..”, pedagog: ”Vill du titta på barnen igen?”. Pedagogen öppnar 
fodralet och tar ut surfplattan och lägger den på bröstet igen – vänd mot barn 1 och barn 2. 
Pedagogen väljer bildarkivet och visar en bild från förra veckan. Barn 1: ”Kalle!” [ropar sitt eget 
namn] – pekar samtidigt på skärmen på sig själv i bilden. Pedagogen sveper med fingret över 
skärmen och byter bild. Barn 1 lutar sig fram mot surfplattan, drar med fingret och byter bild själv. 
Barn 2 står tyst vid sidan av och tittar på. Barn 1 berättar hela tiden vad han ser på bilderna. 
Pedagog: ”Ska du bläddra vidare?” Barn 2 sveper med fingret och växlar bild. Pedagog: ”Vem är det 
då?”, barn 1: ”Erik!”. Barn 3 och barn 4 avbryter leken, ställer sig upp och tittar på surfplattan i cirka 
fem sekunder, sätter sig därefter ned igen och fortsätter leka. Barn 1 fortsätter svepa med fingret på 
skärmen och växla bild. Barn 1: ”Anneli!”, pedagog: ”Ja, där är Anneli. Ska du bläddra?” – tittar på 
barn 2. Barn 2 lutar sig fram snabbt och sveper fingret över skärmen och växlar bild. Barn 1 lutar 
sig och fram och sveper med fingret samtidigt som barn 2. Barn 1 och barn 2 börjar putta på 
varandra. Pedagog: ”Nu får Kim bläddra!” [syftar på barn 2]. Barn 1 backar från surfplattan, barn 2 
lutar sig fram och sveper med fingret, upprepande gånger, snabbt. Bilderna växlas nu så fort att 
man inte hinner se bilderna. Pedagog: ”Oj, nu hinner vi inte se! Vad gör vi här då? Ska vi titta på 
filmen?”. Barn 3 ställer sig snabbt upp och går till surfplattan. Pedagogen sätter igång filmen, en 
röst hörs. Pedagog: ”Oj, vems röst var det?”, barn 2 ropar högt: ”Samuels!” [syftar på en pedagog]. 
Barn 1, 2 och 3 skrattar. Pedagog: ”Vad gjorde ni på filmen?”, barn 3: ”Vi satte på fläkten!”, barn 2: 
”Där är Liam, där är Greta”. Barn 1 och 2 går närmare surfplattan och trycker med ena fingret 
samtidigt och börjar putta på varandra. Pedagog lyfter upp surfplattan en aning och sätter på en ny 
film. Barnskrik hörs från filmen. Barn 4 och barn 5 avbryter sin lek, ställer sig upp och går snabbt 
till surfplattan. Alla barn tittar på skärmen och ler stort. Filmen tar slut, barn 3, 4 och 5 sätter sig 
ner och leker. Pedagog: ”Så, nu har vi tittar klart”. Lägger ihop surfplattan i fodralet. Barn 1 står 
kvar vid pedagogen och hoppar upp och ned med armarna i luften, tittandes på surfplattan. Barn 1 
lägger sig därefter över surfplattan som ligger i pedagogens knä. Pedagogen reser sig upp och 
lämnar rummet med surfplattan under armen. 

Kontext 27: 10.12-10.25 
1P, 2B, Endast P, Inomhus, FOTO 

1 pedagog, 2 barn, inomhus. Samtliga befinner sig i ett litet rum avsides från avdelningen, kallad 
våtrummet. Genomför vattenexperiment. Tyst miljö, blött på golvet. Väl belyst av lampa samt 
dagsljus från närliggande fönster. Barn 1 tar upp en vattenkanna och häller ut vatten på golvet mot 
en pingisboll och en fjäder som åker iväg av vattnets kraft. Pedagogen tar upp surfplattan och sätter 
igång kamerafunktionen, håller sedan upp surfplattan mot barnet och trycker på knappen för att ta 
foto och säger: ”Häll!”. Barn 1 häller vatten på nytt. Pedagog: ”Wow, den åker iväg!”, medan denne 
tittar på surfplattan. Pedagogen fortsätter fotografera när barn 2 lyfter upp vattenkannan och häller 
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vatten. Båda vattenkannorna är tömda på vatten. Pedagogen håller surfplattan i ena handen medan 
denne häller upp mer vatten i vattenkannorna med den andra handen. Barnen fortsätter att hälla 
vatten på pingisbollen och fjädern. Pedagogen rör sig runt i rummet med surfplattan hållen framför 
sig med kamerafunktionen igång. Sätter sig ibland ner på knä och lutar sig framåt för att fotografera 
närmare. Riktar surfplattan mot barn 1 som snabbt häller vatten [pedagogen hinner inte ta bild], 
pedagog: ”Vänta så fyller jag på mer”. Barn 1 häller ut vattnet igen, pedagogen hinner ändå inte fota, 
pedagog: ”Oj, nu hinner jag inte med här”. Pedagogen lägger ifrån sig surfplattan på en hylla för att 
fylla på vattenkannorna och tar sedan fram ett vattenhjul som denne ställer på golvet. Barn 1 och 2 
börjar hälla vatten på vattenhjulet med pedagogen går och hämtar surfplattan och startar 
kamerafunktionen. Pedagogen håller upp surfplattan mot barnen, sätter sig ned på huk nära 
vattenhjulet. Pedagog: ”Vad händer om man häller vatten där?”. Barnen fortsätter hälla, pedagogen 
trycker på fotograferingsknappen flera gånger. Pedagogen ställer sig upp och går runt i rummet för 
att få olika vinklar. Lägger sedan ifrån sig surfplattan på en hylla. 

TORSDAG 21/11 

Kontext 28: 10.15-10.32 
1P, 3B, Endast B, Inomhus, HJÄLP 

1 pedagog, 3 barn, inomhus. Resten av barnen utomhus, tyst och lugnt inomhus. Barn 1 sitter vid ett 
bord med surfplattan liggandes framför sig i landscape. Bordet är väl upplyst med en lampa precis 
ovanför. På surfplattan är en ritapp igång. Barn 1 håller i en ”penna”, i höger hand, som kan 
användas till att rita med på skärmen [får öva på att hålla i en penna istället för att rita med fingret]. 
Pedagogen går runt i rummet och gör annat. Barn 1 sitter fullt fokuserat och ostört. Barn 1 
sysselsätts i väntan på förälder som ska hämta då barnet är sjuk. Barn 1 drar och duttar med 
pennan över skärmen i olika rörelser – cirklar, från höger till vänster och upp och ner. Byter inte 
färg eller pensel via valen som finns i ett verktygsfält till vänster om den vita ritytan. Lyfter ibland 
upp pennan och tittar på den. Pedagogen lämnar rummet. Barn 1 har fortfarande fullt fokus på 
surfplattan. Barn 1börjar röra pennan i hastigare rörelser, rör då samtidigt på fötterna. 2 barn 
kommer in i rummet, barn 2 och 3 ställer sig vid bordet och tittar på surfplattan. Barn 2 och 3 går 
sedan iväg och börjar leka. Barn 1 lyfter inte blicken från surfplattan. Barn 1 fortsätter röra pennan, 
teckningen är nu full med färger men barn 1 fortsätter att måla över det som redan är målat. 
Pedagogen och barn 1:s mamma kommer in i rummet. Barn 1 släpper snabbt pennan och kramar 
om sin mamma. Barn 2 reser sig upp och sätter sig på andra sidan bordet från surfplattan – drar 
den till sig och tittar på pennan. Barn 2: ”Vill inte göra den!”, pedagog: ”Var det roligare att rita med 
fingrarna?”. Barn 2 puttar bort pennan. Pedagogen går till en annan del av rummet. Barn 2 tittar 
bort mot pedagogen och skjuter ifrån sig surfplattan och går bort från bordet. 

Kontext 29: 10.35-10.50 
2P, 7B, Inomhus, Med B, VISU, HJÄLP 

2 pedagoger, 7 barn, inomhus. Ljusen är dämpade, tyst och lugnt i rummet. Barnen sitter tittandes 
mot en vägg [kallad projektväggen]. Bakom barnen står ett bord med en laptop, högtalare och 
projektor samt tillhörande kablar. På projektorväggen syns en blå skärm med ett felmeddelande: 
”HDMI no properly connected”. Pedagog: ”Men vad säger den? Alltid är det något som den ska 
gruffas med.” Pedagog 1 tar fram laptop och kopplar in den istället. Barnen blir otåliga och börjar 
knuffas. Pedagog 1: ”Frida, inte knuffas”. Surfplattan ligger på bordet bredvid projektorn. Tre barn 
hörs i hallen [klär av sig ytterkläderna]. Pedagog 1 sätter igång en kortfilm medan de väntar in de 
andra barnen. Kortfilmen distraherar med ljud och musik.  De tre barnen kommer in i rummet och 
sätter sig vi de andra barnen. Medan kortfilmen visas går pedagog 1 runt och byter blöjor på 
samtliga barn medan de tittar på filmen. Pedagog 2 kommer in i rummet, går mot projektorväggen 
och råkar ställa sig för bilden så att delar av filmen inte syns – skrattar och ställer sig bakom. 
Pedagog 1 avbryter filmen [fler barn kommer in i rummet, se kontext 29]. 
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Kontext 30: 10.50-11.20 (Fortsättning från kontext 29) 
4P, 11B, Inomhus, Med B, VISU, HJÄLP 

4 pedagoger, 11 barn, inomhus. Samtliga barn sitter samlade med blicken riktad mot 
projektorväggen där en bild projiceras från inkopplad laptop. Pedagog 1 sätter på filmen ”Barr och 
Pinne räddar världen” via UR.se [handlar om återvinning].  Bild visas på projektorväggen, men 
inget ljud hörs. Barnen ber pedagogen att höja. Pedagog 1 får ljudet att fungera, men bilden stannar 
till. Barnen: ”Oj!” – samtliga tittar bakåt mot pedagog 1. Videon sätts igång igen och barnen vänder 
tillbaka blicken. I hallen [motsatt sida i rummet från projektorväggen] står några andra barn och 
tittar nyfiket en kort stund. Filmen är cirka åtta minuter lång. I slutet av filmen [när Barr och Pinne 
har räddat världen] kramas huvudkaraktärerna, varpå barn 1 och 2 vänder sig mot varandra och 
kramas. Filmen tar slut. Efter filmen ställer pedagog 1 och 2 frågor om filmen – få barn svarar utan 
alla kollar på väggen. Intresset är så högt att pedagog 1 sätter igång två ”Barr och Pinne räddar 
världen”-filmer till.  

Kontext 31: 11.17-11.23 (Fortsättning från kontext 30) 
4P, 11B, Inomhus, Med B, VISU, HJÄLP 

4 pedagoger, 11 barn, inomhus. Samtliga barn sitter fortfarande samlade framför projektorväggen. 
Filmen om ”Barr och Pinne räddar världen” är slut. Pedagog 1: ”Vill ni se vår film?”, barnen i kör: 
”Jaaaa!”. Pedagog 1 går in på YouTube och trycker en länk. Videon buffrar länge. Pedagog: ”Vad 
händer nu då?”. Pedagog stänger snabbt ned filmen. Pedagog: ”Ska vi se på när vi dansar istället?” - 
söker via sökfunktionen på avdelningens YouTube-kanal efter ”Harlem Shake”. Pedagog 1 finner 
filmen och sätter på den. Barn 1: ”Där är Samuel!”. Barnen skrattar. Filmen tar slut. Pedagog 1 går in 
på avdelningens YouTube-kanal igen och scrollar längs listan med videoklipp. Trycker upp en film 
som barnen gjort tillsammans med pedagogerna genom appen ”PuppetPals”. Barnens röster hörs 
och figurer visas. Barnen är ofokuserade och tittar då och då runt i rummet. Pedagog 2: ”Nu är det 
dags för mat!”. Pedagog 1 stänger ner filmen. 
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BILAGA 9: INFORMATIONSBLAD TILL VÅRDNADSHAVARE PÅ FÖRSKOLAN GLÄNTAN 
 

Södertörns högskola, Stockholm 
november 2013 

Till föräldrar med barn på avdelningen Måsen på Förskolan Gläntan 

Vi är två studenter som läser programmet IT, Medier och Design på Södertörns högskola 
och vi skriver just nu vår C-uppsats som handlar om surfplattor på förskolor i Stockholms 
kommun. C-uppsatsen är en del av kursen Medieteknik C och är ett examinerande moment 
för vår filosofie kandidatexamen som planeras till sommaren 2014. 

Vår undersökning utgörs främst av en observation. Denna observation syftar till att se hur 
surfplattor används på en förskoleavdelning med barn i åldern upp till tre år. Vi är inte ute 
efter vilka specifika appar som används eller personalens och Era barns kunskapsnivå 
utan snarare i vilka situationer surfplattorna används. Exempel på sådana situationer kan 
vara vid sagostunder, under vilostunder, vid utflykter, etc. Resultaten vi får fram kommer 
leda till olika riktlinjer inför framtida designprocesser i t.ex. approduktion. 

Observationen kommer att pågå under fyra dagar, måndagen den 18 till torsdagen den 21 
november. Under dessa dagar kommer vi att vara på förskolan under hela dagen.  

Förskolepersonalen har rätt att när som helst avbryta eller pausa den pågående 
observationen om de anser att detta skulle behövas.  

Vi ansvarar för att all insamlad data hanteras konfidentiellt. Detta innebär att inga av de 
medverkande kommer att kunna identifieras i vår rapport. Inga namn eller andra 
personuppgifter, undantagsvis förskolans namn, kommer att registreras eller berättas 
vidare till tredje part. Om vi skulle anteckna ner konfidentiell information internt under 
observationens gång kommer dessa anteckningar att förstöras efter att C-uppsatsen har 
examinerats.  

Den insamlade datan från observationen kommer att sammanställas, analyseras och 
presenteras av endast oss två studenter. Den färdiga analysen kommer ingå i vår rapport 
vilken granskas och godkänns av vår av Södertörns högskola tilldelade handledare samt C-
uppsatsens examinator. Den färdiga C-uppsaten kommer att publiceras under januari 
2014 i Södertörns högskolebiblioteks databas och på studenternas slutna intranät 
Studentadmin. Ett utskrivet exemplar av rapporten kommer även att lämnas in till 
studentexpeditionen på Södertörns högskola. Om Ni också vill ha en kopia av den färdiga 
rapporten är det bara att kontakta oss med Er e-postadress så skickar vi den i januari.  

Ni är varmt välkomna att kontakta oss om Ni har några frågor eller funderingar. Vi ser 
fram emot att hälsa på Gläntan! 

Med vänliga hälsningar 

Emma Tegström, 07X XXX XX XX 
Alexandra Wibergh, 07X XXX XX XX 
emmaochalexandra@gmail.com 
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BILAGA 10: SAMTYCKESDOKUMENT FÖRSKOLAN GLÄNTAN  
Södertörns högskola, Stockholm 

november 2013 

Information inför observation 
Förskolan Gläntan, avdelning Måsen 

Vi är två studenter som läser programmet IT, Medier och Design på Södertörns högskola och vi skriver 
just nu vår C-uppsats som handlar om surfplattor på förskolor i Stockholms kommun. C-uppsatsen är en 
del av kursen Medieteknik C och är ett examinerande moment för vår filosofie kandidatexamen som 
planeras till våren 2014. 

Vår undersökning utgörs främst av en observation. Denna observation syftar till att se hur surfplattor 
används på en förskoleavdelning med barn i åldern upp till tre år. Vi är inte ute efter vilka specifika 
appar som används eller personalens och barnens kunskapsnivå utan snarare i vilka situationer 
surfplattorna används. Exempel på sådana situationer kan vara vid sagostunder, under vilostunder, vid 
utflykter, etc. Resultaten vi får fram kommer leda till olika riktlinjer inför framtida designprocesser i t.ex. 
approduktion. 

Observationen kommer att pågå under fyra dagar, måndagen den 18 november till torsdagen den 21 
november. Under dessa dagar kommer vi att vara på förskolan under hela dagen.  

Under observationen kommer vi göra allt för att inte störa eller på annat sätt påverka förskolans dagliga 
aktiviteter och rutiner. Förskolepersonalen har rätt att när som helst avbryta eller pausa den pågående 
observationen om de anser att detta skulle behövas.  

Vi ansvarar för att all insamlad data hanteras konfidentiellt. Detta innebär att inga av de medverkande 
kommer att kunna identifieras i vår rapport. Inga namn eller andra personuppgifter, undantagsvis 
förskolans namn, kommer att registreras eller berättas vidare till tredje part. Om vi skulle anteckna ner 
konfidentiell information internt under observationens gång kommer dessa anteckningar att förstöras 
efter att C-uppsatsen har examinerats.  

Den insamlade datan från observationen kommer att sammanställas, analyseras och presenteras av 
endast oss två studenter. Den färdiga analysen kommer ingå i vår rapport vilken granskas och godkänns 
av vår av Södertörns högskola tilldelade handledare samt C-uppsatsens examinator. Den färdiga C-
uppsaten kommer att laddas upp under januari 2014 i Södertörns högskolebiblioteks databas och på 
studenternas slutna intranät Studentadmin. Ett utskrivet exemplar av rapporten kommer även att 
lämnas in till studentexpeditionen på Södertörns högskola. Om Ni så önskar skickas ett exemplar till 
Förskolan Gläntan antingen digitalt eller i pappersform, beroende på era preferenser. 

Detta dokument har signerats i två (2) exemplar där parterna har tagit varsitt.  

_______________________________________________                    _____________________________________________ 
Emma Tegström, 07X XXX XX XX                     Ort och datum 

_________________________________________________                _____________________________________________ 

Alexandra Wibergh, 07X XXX XX XX                                  Ort och datum 

_______________________________________________                    _____________________________________________ 

Namn (vänligen texta)                      Förskola, avdelning 

_________________________________________________                _____________________________________________ 

Underskrift                                    Ort och datum 


