
 

 

AKADEMIN FÖR UTBILDNING OCH EKONOMI 
Avdelningen för utbildningsvetenskap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förskollärares erfarenheter av att integrera 
lärplattor i den pedagogiska verksamheten 

 

Belaynesh Ketsela Tesfaye 

2019 
 

Examensarbete, Grundnivå (yrkesexamen), 15 hp 
Didaktik 

Förskollärarprogrammet 
 

Handledare: Kristina Walldén Hillström 
Examinator: Christina Gustafsson 



 

 

Tesfaye, B. K. (2019). Förskollärare erfarenheter av att integrera lärplattor i den 

pedagogiska verksamheten. Examensarbete i didaktik. Förskollärarprogrammet. Akademin 

för utbildning och ekonomi. Högskolan i Gävle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sammanfattning 
Denna studie handlar om förskollärarens erfarenheter av hur lärplattan kan integreras i 

det pedagogiska arbetet i förskolan och vilka möjligheter de erfar finns för barns lärande 

och utveckling när de använder lärplattan. Som metod valdes intervju där fem 

förskollärare som arbetar i tre olika förskolor i Västra-Götalandsregionen har intervjuats.  

 

Undersökningen visar att olika förskolor ligger i olika utvecklingsfaser i sitt 

integrationsarbete av lärplattan i verksamheten. Förskollärarna är positiva till införandet 

av lärplattan i förskolan och använder den tillsammans med barnen till olika aktiviteter 

såsom att söka information, skapande aktiviteter, matematik och språk. Undersökningen 

visar också att förskollärarna anser att lärplattan behöver användas som en ”del i 

helheten”, dvs. som ett stödmaterial och ett kompletterande verktyg till övriga arbetssätt. 

Enligt förskollärarna behöver lärplattan används tillsammans med barnen till pedagogiska 

syfte snarare än tidsdrivande verktyg, dvs. barnens tillgång till lärplattan i förskolan 

skiljare från hur de använder lärplattan hemma. Dessutom visar undersökningen att 

lärplattan bidrar till olika möjligheter till barns utveckling och lärande. Barnen får 

utveckla sitt sociala samspel språk, matematik, kreativitet, motorik etcetera, enligt 

förskollärarna. 

 

 

 

Nyckelord: App., digital kompetens, integrera, kollaborativt lärande, lärplatta. 

 

 

 

  



 

 

Innehållsförteckning 

Sammanfattning -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 

Examenarbetets disposition ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 

Kapitel 1. Inledning ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 

1.1. Bakgrund ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2 

1.2. Barnens tillgång till lärplattan -------------------------------------------------------------------------------------- 3 

1.3. Syfte och frågeställningar -------------------------------------------------------------------------------------------- 4 

1.4. Begreppsdefinitioner -------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 

Kapitel 2.  Tidigare forskning ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 

2.1. Sökning av databaser -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 

2.2. Lärplattan i förskolan -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 

2.2.1. Lärplattan som pedagogiskt hjälpmedel ------------------------------------------------------------------------- 7 

2.2.2. Barn som digitala producenter -------------------------------------------------------------------------------------- 8 

2.2.3. Lärplattan som en resurs --------------------------------------------------------------------------------------------- 9 

2.2.4. Lärplattan som dokumentationsverktyg-------------------------------------------------------------------------- 9 

2.3. Pedagogers förhållningssätt och digital kompetens --------------------------------------------------------------- 9 

2.4. Sammanfattning av litteraturgenomgång --------------------------------------------------------------------------- 11 

Kapitel 3. Teoretiska utgångspunkter -------------------------------------------------------------------------------------- 12 

Kapitel 4. Metod ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 14 

4.1. Metodval ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 

4.2. Urval ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 

4.2.1. Tillvägagångssätt ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 

4.2.2. Etiska övervägande -------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 

4.3. Genomförandet av datainsamling ------------------------------------------------------------------------------------- 16 

4.4. Bearbetning av data ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16 

4.5. Trovärdighet och äkthet -------------------------------------------------------------------------------------------------- 16 

Kapitel 5. Resultat och analys ------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 

5.1. Förskollärarnas erfarenheter med lärplattor ----------------------------------------------------------------------- 18 

5.1.1. Att integrera lärplattan med förskoleverksamheten -------------------------------------------------------- 18 

5.1.2. Regler och tillgänglighet -------------------------------------------------------------------------------------------- 19 

5.1.3. Att planera aktiviteter med lärplattan -------------------------------------------------------------------------- 21 



 

 

5.2. Vad använder barnen lärplattan till? --------------------------------------------------------------------------------- 22 

5.2.1 Lärplattan till olika aktiviteter-------------------------------------------------------------------------------------- 22 

5.2.2. Lärplattan till barn med särskilda behov ----------------------------------------------------------------------- 24 

5.2.3. Lärplatta till källkritiska aktiviteter ------------------------------------------------------------------------------ 24 

5.3. Förskollärarnas motiveringar av val av arbetssättet ------------------------------------------------------------- 25 

5.4. Möjligheterna till lärande med lärplattan --------------------------------------------------------------------------- 26 

Kapitel 6. Diskussion ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28 

6.1. Metoddiskussion ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 28 

6.2. Resultatdiskussion --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29 

6.3. Förslag på vidare undersökningar ------------------------------------------------------------------------------------- 31 

Källförteckning -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 32 

Bilagor ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 36 

Bilaga 1: Intervjufrågor ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 36 

Bilaga 2: Samtyckesblankett ----------------------------------------------------------------------------------------------- 37 

Bilaga 3: Olika appar och programvaror -------------------------------------------------------------------------------- 39 



 

1 

 

Examenarbetets disposition  
Examenarbetet innehåller totalt 6 kapitel. Under kapitel 1 Inledning beskriver jag studiens 

bakgrund, barnens tillgång till lärplatta så väl hemma som i förskola samt syfte och 

föreställningar. På sista avsnittet i detta kapitel ska jag beskriva definitioner till några 

begrepp som är väsentliga till undersökning. I kapitel 2 Tidigare forskning har jag först 

presenterat mina sökningar i databaser. Vidare ska jag redogöra för en genomgång av 

tidigare forskningar som är relevanta till studiens syfte och frågeställningar. Jag har delat 

upp litteraturgenomgången i huvudavsnitten Lärplatta i förskolan, och Förskollärarnas 

förhållningssätt och digital kompetens. I kapitel 3 Vygotskijs sociokulturella teori 

presenterar jag studiens teoretiska perspektiv kopplats till litteraturer samt studiens syfte 

och frågeställningar. Under kapitel 4 Metoden presenterar jag metodval, hur 

datasamlingen gick till, tillvägagångsättet vid urval samt etiska övervägande. Vidare 

beskriver jag om genomförandet av datasamling, bearbetning av data samt trovärdighet 

och äkthet. Under kapitel 5 Resultat och analys ska jag redogöra för insamlat data och 

analys utifrån den sociokulturella teorin och empiriska resultat som presenterade i kapitel 

2 och 3. Presentationen av resultat och analysarbetet gjordes utifrån olika huvudpunkter 

som delats upp i följande avsnitt: Förskollärarnas erfarenheter med lärplattor, Vad 

använder barnen lärplattan till? Förskollärarnas motiveringar av val av arbetssättet och 

Möjligheter till lärande med lärplattan. Under kapitel 6 Diskussion beskriver jag studiens 

metod- och resultatdiskussion där jag presenterade studiens slutsatser samt diskussion 

kring begränsningar samt styrkor av metodval. Slutligen förslår jag några framtida 

undersökningsinriktningar på ämnet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

 

Kapitel 1. Inledning 
 

1.1. Bakgrund 
Vi lever i en föränderlig värld med ökad digitalisering och ett stort informationsflöde. 

Kyrk Seger (2014) menar att vi lever i en globaliserad värld som utvecklas vilket innebär 

att det krävs ny kunskap och ett nytt synsätt för att lärande ska bli effektivt. Författaren 

skriver att ”… digitaliseringens framfart i samhället har skapat ett pågående 

paradigmskifte för utbildning och vad det innebär att vara en pedagog i dagens förskola 

och skola ” (Kyrk Seger, 2014, s.40). Författaren anser att vi bör tänka på att den digitala 

tekniken kommer att utvecklas i framtiden och att förskollärare därför behöver utveckla 

sin kompetens att integrera olika digitala verktyg med vardagen i förskoleverksamheten. 

Olsson (2013, s.13) betonar också att förskolan behöver integrera den nya digitala 

tekniken så att innehållet speglar den verklighet som barnen lever i.   

 

Den Europeiska kommissionen (2009) publicerade en referensram för kvalifikationer för 

livslångt lärande och tog fram åtta utvecklingsnivåer, av vilka digitala kompetenser är en 

av dem. Kommissionen har också identifierat fem områden i syfte att stödja människor 

med digital kompetensutveckling (Kluzer & Pujol Priego, 2018). Dessa är information 

och data literacy, kommunikation och samarbete, skapandet av digitalt innehåll, säkerhet 

och problemlösning. Kommissionen skriver också att vi behöver utveckla kompetensen 

för att kunna använda dagens digitalteknik med lätthet, kritiskt och kollaborativt i syfte 

att uppnå målen relaterade till arbete, lärande och fritid samt skapa aktivt deltagande i 

vårt digitala samhälle (Kluzer & Pujol Priego, 2018, s.12). Det innebär att dagens 

samhälle kräver att vi integrerar digitaltekniken med vår livsstil, och att förskolan inte är 

ett undantag. 

 

I den reviderade läroplanen för förskolan, som träder i kraft den 1 juli 2019, står att 

förskolan ska lägga grunden till att barnen får möjlighet att utveckla sin digitala 

kompetens. Läroplanen skriver att ”Utbildningen ska ge barnen förutsättningar att 

utveckla adekvat digital kompetens genom att ge dem möjlighet att utveckla en förståelse 

för den digitalisering de möter i vardagen” (Skolverket, 2018, s.6). Vidare skriver 

Skolverket (2018) om vikten av att använda digitala verktyg som komplement till övriga 

arbetssätt i förskolan. Nuvarande läroplanen för förskola (Skolverket, 2016a, s.7) skriver 

även att förskolan kan använda multimedia och informationsteknik i såväl skapande 

processer som i tillämpningar. Verksamheten ska utgå från varje enskilt barns behov och 

erbjuda en god omsorg som stimulerar till lärande och samspel. Enligt den nya förskolans 

läroplan behöver förskollärare integrera den digitala tekniken med verksamheten ännu 

mer än tidigare.  
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1.2. Barnens tillgång till lärplattan 
Olika undersökningar visar att tekniken och digitaliseringen har kommit in i små barns 

värld. Allt fler barn i Sverige har tillgång till digitala verktyg av olika slag såväl hemma 

som i skola och förskola. En undersökning från Statens Medieråd (2017) visar en kraftig 

ökning av tillgången till lärplattor i hemmet för åldersgruppen 0-8 år under åren 2012 till 

2016 (se Diagram 1). 

 

 

 

Antalet lärplattor i svenska förskolor har också ständigt ökat eftersom flera kommuner 

investerar i digitalisering. Skolverket (2016c, s.4) visar på en ökad tillgång och 

användning av lärplattor i förskolan de senaste åren med ca.13 barn per lärplatta år 2016 

jämfört med 39 barn fyra år tidigare. Vidare skriver Skolverket att 23 % av personalen 

har egen dator 2016, vilket är en fördubbling sedan 2012. Tillgången till lärplattan i 

förskolan möjliggör nya sätt för barnen att utvecklas och lära (Bergman & Fors, 2015; 

Kjällander, 2016; Olsson, 2013). 

 

Ett av förskollärarens uppdrag är att stimulera barnens intresse för den moderna digitala 

världen. Vidare är de skyldiga att följa skollagen, de nationella samt de internationella 

styrdokumenten för att stimulera barnens livslånga lärande och utveckling. Den nya 

läroplanen för förskolan skriver att förskolläraren är ansvarig för att varje barn får 

använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar deras lärande och utveckling 

(Skolverket, 2018, s.10).  Johnsson och Sandberg (2012, s.24) menar att det är 

förskolechefens ansvar att planera den kompetensutveckling som behövs till pedagoger 

för att barnen ska få möjligheter att lära och utveckla.  

 

Flera studier har betonat vikten av att integrera lärplattan med förskoleverksamheten 

särskilt i syfte för att stimulera barnens intresse till lärande och utveckling (se t.ex. Diaz, 
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2014; Flewitt m.fl, 2015; Olsson, 2013; Wallden Hillström, 2014). Studierna har också 

identifierat flera arbetssätt på användning av lärplattan i förskola tillsammans med 

barnen. Det finns däremot begränsade studier kring förskollärarnas egen upplevelse och 

förhållningssätt med användning av lärplatta till pedagogiska aktiviteter. I denna 

undersökning har jag därför studerat förskollärarens erfarenheter av att integrera 

lärplattan i den pedagogiska verksamheten och undersökt hur de erfar att skapa 

möjligheter för barns lärande. Vidare undersöks vilka erfarenheter förskollärare fått i 

samband med att de integrerat och använt lärplattan i arbetet. Undersökningen ska därför 

bidra till kunskap och förståelse kring förskollärarnas erfarenhet att integrera lärplattan 

med förskolans verksamhet. Undersökningen ska dessutom bidra till att bättre förstå vilka 

möjligheter ger barns till lärande och utveckling. Studien fokuserar särskilt på de olika 

strategier med vilka förskollärarna använder lärplattan tillsammans med barnen. 

 

 

1.3. Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att öka kunskapen om förskollärares erfarenheter av hur lärplattor 

integreras i förskolans praktik i de vardagliga aktiviteterna tillsammans med barnen.  

 

Utifrån syftet har följande frågeställningar preciserats: 

1. Vilka erfarenheter har förskollärare av att integrera och använda lärplattor i 

aktiviteter i förskolan? 

2. Hur ges barnen möjlighet att använda lärplattan?  

3. Vilka möjligheter till lärande kan förskollärare se med barnens interaktion med 

lärplattan? 

 

1.4. Begreppsdefinitioner 
 

I detta avsnitt beskriver jag studiens centrala begrepp: app, digitala kompetens, 

integrera, kollaborativt lärande och lärplatta. 

 

App: Enligt nationalencyklopedin (2018) är begreppet en förkortning av ordet applikation 

och beskrivs som tillämpningsprogram, ett datorprogram som är avsett för en viss 

tillämpning. 

 

Digital kompetens: Regeringskansliet (SOU 2015:28, s.101) beskriver att begreppet 

digital kompetens innebär ”en säker och kritisk användning av informationssamhällets 

teknik i arbetslivet, för kommunikationsändamål. Den underbyggs av grundläggande 

digitala färdigheter såsom användning av olika digitala utrustningar för att hämta fram, 

bedöma, lagra, producera, publicera samt utbyta information via Internet.” 
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Integrera: Nationalencyklopedin (2018) definierar integration som processen när något 

förenas med något annat. Lexin (2018) beskriver ordet integrera som ”införliva en del i 

en helhet”. I denna studie använder vi begreppet integrera för att beskriva processen i 

vilken lärplattan stödjer pedagogiska aktiviteter i förskola. 

 

Kollaborativt lärande: Smith & MacGregor (1992) beskriver kollaborativt lärande som 

ett paraplybegrepp för olika pedagogiska tillvägagångssätt som involverar gemensamma 

intellektuella strävanden av barnen och förskollärare tillsammans. Vidare skriver 

författarna att barnen arbetar i grupper om två eller flera, gemensamt söker efter förståelse 

eller lösningar till ett problem. Samarbetslärande aktiviteter varierar mycket, men de 

flesta handlar om barnens utforskning och aktiva delaktighet, inte bara förskollärarens 

förklaring av det.  

 

Lärplatta: innefattar digitalt enhet med pekfunktion som vanligtvis används i 

utbildningssyfte (Skolverket: 2017, s.7). De lärverktyg som i utbildningsmiljö kallas för 

lärplatta kan också, särskilt utanför utbildningssituationer kallas för platta eller surfplatta, 

läsplatta, iPad, padda, pekplatta, osv. Man använder lärplatta bland annat för hantering av 

material så som bilder, musik, filmer, spel, text mm.  
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Kapitel 2.  Tidigare forskning 
 

Skolverket (2016b, s. 4) skriver i den nationella IT-strategin där visionen för förskola, 

förskoleklass, fritidshem och den obligatoriska skolan 2022 presenteras att ”Alla barn 

och elever utvecklar en adekvat digital kompetens; samt skolväsendet präglas av att 

digitaliseringens möjligheter tas tillvara så att de digitala verktygen och resurserna 

bidrar till att resultaten förbättras och verksamheten effektiviseras.” För att visionen ska 

förverkligas krävs att pedagoger har de digitala kompetenser som behövs och kan utföra 

aktiviteter med barnen och utveckla kulturen där lärplattor bidrar till 

förskoleverksamheten.  

 

Walldén Hillström (2014, s.115) menar att pedagogers arbete med att integrera och 

använda sig av lärplattan omfattar en komplex uppgift i förskolans vardag. Hon menar att 

pedagogers uppfattning av lärplattan, användningsområden, och olika lärandesstrategier 

behöver förankras för att arbetet med lärplattan ska fungera.  I detta kapitel presenterar 

jag en genomgång av den tidigare forskningen relaterad till syftet och frågeställningarna.  

 

2.1. Sökning av databaser 
Litteraturgenomgången fokuserar på lärplattan i förskolan, pedagogernas erfarenhet samt 

digitala kompetens i användning av lärplattan. Litteratursökningen gjordes främst på 

Google scholar och bibliotekets databaser såsom Taylor & Fancis online och WorldCat. 

Vid sökningen har jag använt olika nyckelord såsom ”lärplatta i förskola”, ”IKT i 

förskola”, ”iPad i förskola”, ”användning av lärplatta i förskola”. Engelska sökord såsom 

”ICT in pre-schools”, ”computer assisted instruction in preschools” har också använt i 

litteratursökningen.  

 

2.2. Lärplattan i förskolan 
Behovet av att integrera lärplattan med förskoleverksamheten är viktigt för att barnen 

möter digitaltekniken dagligen. Barnen behöver kunna använda lärplattan till lärande och 

skapande aktiviteter. Forsling (2011, s.81) skriver att användning av lärplattor kan ses 

utifrån tre aspekter: inlärningsaspekten, arbetslivsaspekten och demokratiaspekten. 

Inlärningsaspekten innebär att lärplattan kan erbjuda variation och förändring av 

arbetssätt, som sker i relation mellan barn och pedagog. Arbetslivsaspekten handlar om 

näringslivets och samhällets förväntan att förskolan ska förbereda barn inför deras 

framtid. Demokratiaspekten innebär att alla barn ska ha rätt till en likvärdig utbildning. 

Författaren menar att samhället kräver att medborgaren ska ha kunskap att använda olika 

digitala verktyg och hantera informationsteknik för att kunna hänga med i det 

demokratiska samhället och vara kompetent arbetskraft.  Forsling (2011, s. 83) anser att 

lärplattan måste används som utbildningsmaterial snarare än ett lekmaterial. Författaren 

menar att lärandet kan bli åsidosatt om förskolläraren inte är digitalt kompetent och vet 
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hur den kan användas. Lärplattan kan främja barns utveckling och lärande om den 

används med rätt kombination av pedagogiskt arbetssätt och ämneskunskap. 

 

Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015, s.105) påpekar att digital teknik blir en stor del av 

samhället och barns vardagliga liv. Förskoleverksamheten bör följa samhällsutvecklingen 

och det är naturligt att lärplattan blir ett hjälpmedel som kompletterar verksamheten. 

Lärplattan kan användas på olika sätt i olika förskolor och det är ett diskussionsämne med 

olika idéer bland förskollärare (Marklund & Dunkels 2016). Lärplattan kan användas på 

ett effektivt sätt för att dokumentera, utvärdera och göra olika administrativa uppgifter i 

förskolan. 

 

2.2.1. Lärplattan som pedagogiskt hjälpmedel 
Forskning visar att lärplattan kan användas tillsammans med barnen för att stötta 

pedagogiska aktiviteter. Bergman och Fors (2015) studerade hur arbetet med lärplattan 

och appar kan förändra förutsättningar för lärande i förskolan. Författarna intervjuade 

barnen och pedagogerna samt gjorde enkätundersökningar och videoinspelningar när 

barnen använde lärplattan i 26 förskolor i Upplands-Bro och 6 förskolor i Vaxholms 

kommuner. Undersökningen visar bland annat att barnen har lärt sig att snabbt hantera 

olika appar, att deras kollaborativa lärande ökade och att deras matematiska och språkliga 

utveckling stimulerades (Bergman & Fors, 2015). Med hjälp av lärplattans interaktiva, 

ljudfunktioner och olika appar förbättrade barn med ett annat förstaspråk än svenska 

uttalet genom härmning (Bergman & Fors, 2015). Undersökningen visar också att 

lärplattan är ett bra hjälpmedel för barn med särskilda behov. Bland annat visade det sig 

också att de barn som hade autistiska drag, inget tal, pratade för första gången tack vare 

användandet av lärplattan. Dessutom visade studien att barnens koncentrationsförmåga 

ökade när de kunde se bilder, titta på film och lyssna på musik på lärplattan. 

Undersökningen visar även att när barn får prata med varandra och hjälpas åt att lösa 

problem som kan uppstå med lärplattan ökar det barnens delaktighet och det lustfyllda 

gemensamma meningsskapandet.  

 

Flewitt m.fl. (2015) skriver att digitala verktyg kan bidra till ett nytt sätt att genomföra 

den pedagogiska verksamheten i förskolan. Studien gjordes utifrån det sociokulturella 

perspektivet där barnens lärande stöds genom användning av lärplattan. Studien visar 

bland annat att lärplattan erbjuder en interaktiv lärplattform som stimulerar barnens 

språk- och kommunikationsutveckling, problemlösning, samspel och delar erfarenheter. 

Diaz (2014) anser att kollaborativt lärandet är viktigt när barnen använder lärplattan. 

Författaren menar att lärandet sker genom barnens samverkan och samspel med varandra. 

För att detta ska fungera behöver pedagoger tänka på gruppen bästa och stimulera barnens 

intresse att samverka och samarbeta. Detta gör att språkligt svaga barn kan gynnas av de 

som har mera kunskap och att skapar möjligheter till kollaborativt lärande (Diaz, 2014; 

Flewitt m.fl, 2015). 
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Walldén Hillström (2014) har i sin licentiatuppsats gjort en fältstudie med 15 barn (3 till 

5 år gamla) och fyra pedagoger i en förskoleavdelning under 8 månader. Författaren 

gjorde videoobservationer av barns samspel och interaktion med lärplatta utifrån ett 

mikrosociologiskt och etnometodologiskt perspektiv. Studiens visar bland annat barns 

olika förutsättningar för deltagande i digitala aktiviteter samt hur barnens 

problemlösningsförmåga och samspel utmanas (s.107). Studien visar att pedagogerna 

leder digitala aktiviteter genom att stimulera barnens kollaborativa deltagande genom att 

vara lyhörda för barnens frågor och funderingar. För att utföra digitala aktiviteter behövs 

ett kollaborativt arbete och studien visar att det kräver digitala kompetenser hos både 

barnen och pedagogerna. Hon anser att de digitala kompetenser som behövs för att 

genomföra olika digitala aktiviteter är en del i det kollaborativa lärande som barnen och 

pedagoger utför i aktiviteterna (s. 108). Författaren påpekar också att lärplattans design 

kan begränsa antalet deltagare då skärmen inte kan pekas med flera fingrar samtidigt. 

 

2.2.2. Barn som digitala producenter 
Olsson (2013, s.15) skriver att lärplattan ger förskolebarnen möjlighet till enklare 

motorisk hanterlig, till skillnad från den traditionella datorn där barnen måste kunna 

hantera både mus och tangentbord. Författaren menar att med lärplattan kan barnen 

använda alla sinnen till att uppleva och skapa. Samspelet mellan barnen är en 

lärandeprocess och genom att använda olika appar får barnen ökade upplevelser och 

kunskap. Vidare skriver Olsson (2013) att användandet av lärplattan ger barnen möjlighet 

att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar samt, utveckla ordförråd, 

skriftspråk och begrepp att kunna förklara, argumentera, lösa problem och kommunicera. 

Hon skriver även att om lärplattan kombineras med matematik stimuleras lärandet och 

utvecklingen.  På ett lekfullt sätt lär barnen att utveckla en grundläggande förståelse för 

matematik och hur matematik kan användas i olika sammanhang. 

 

Kjällander (2016) har studerat fyra förskolor som använder lärplattan under åren 2013-

2015. Studien utformades utifrån ett multimodalt designteoretiskt perspektiv. Studien 

visar att barn inte är enbart digitala lärande konsumenter utan snarare är de också digitala 

producenter (s.40). Författaren menar att barnen använder lärplattan för att utforska och 

samspela med varandra genom att de själva skapar film och bilder. I användandet av 

lärplattan kunde de yngsta barnen uttrycka sina erfarenheter och tankar innan de kan läsa, 

skriva eller prata. Studien visar också att förskollärarna tillsammans med barnen utforskar 

lärplattans gränssnitt och olika inbyggda funktioner för att stödja barns lärande med 

digitala verktyget. Dessutom visar studien ett samspel mellan den fysiska och den digitala 

världen. Barnen skapar estetiska uttryck med inspiration av de digitala världarna som 

finns runt dem (s.16). Författaren menar att lärplattan och appar lockar fram och 

stimulerar barnens intresse att delta i aktiviteter som barnet inte tycker om när 

traditionella material används. 
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2.2.3. Lärplattan som en resurs 
Lärplatta är ett smidigt multiverktyg som både pedagog och barn kan använda till film, 

fotografering, bild mm genom att använda olika appar (Olsson, 2013, s.53). Dessutom 

kan man koppla upp den till storbildsskärm (projektor) för att skapa samtal och reflektion.  

Barnen får tid att reflektera och beskriva vad de har gjort, det blir lättare för dem att vara 

delaktiga och de får möjlighet att se sitt eget lärande och utveckling (Kjällander, 2016). 

Vidare skriver Kjällander att användning av projektor möjliggör gemenskap och skapar 

samspel och interaktion när fler barn kan delta och röra sig fritt. Aktiviteter med 

projektorn skapar förutsättningar att involvera en större barngrupp och bidrar till 

gemensamt meningsskapande (Kjällander, 2016; Olsson 2013). Det är viktigt att 

pedagoger sätter barnens samspel och interaktion i centrum. Flera studier beskriver att 

samspel är en stor del av barnens lärande, (se. t.ex. Diaz, 2014; Kjällander, 2016; Olsson, 

2013; Walldén Hillström, 2014). Kjällander (2016, s.15) beskriver att förskollärare 

använder lärplattan som resurs för att organisera samspel samt skapa samarbete och öva 

på turtagning mellan barnen. Olsson (2013) menar att det är väsentligt att pedagogerna är 

närvarande när barnen använder lärplattan. Pedagogerna kan hålla koll på vad barnen gör 

med lärplattan och hjälpa barnen om de behöver det. 

 

2.2.4. Lärplattan som dokumentationsverktyg 
Olsson (2013) beskriver några appar såsom Puppet Pals, iMovie och Book Creator som 

pedagoger kan använda för pedagogiska dokumentationer tillsammans med barnen. 

Författaren anser att detta nya sätt att dokumentera ökar barnens intresse och delaktighet. 

Dessutom är det tidsbesparande och ökar kvaliteten. Med barnens dokumentation blir det 

lättare att reflektera och återberätta vad de har gjort och upplevt. Dokumentation kan 

också anses som en lärande och skapande aktivitet där barnen aktivt deltar i arbetet. 

Dokumentation kan används också som redskap vid föräldrasamtal. Där får 

vårdnadshavare titta på barnets vardagsituation i förskolan. Genom dokumentation med 

lärplattan ökar möjligheten till föräldrars delaktighet (Olsson, 2013, s.55).  Bergman och 

Fors (2015) beskriver också att det är fördelaktigt att använda lärplattan till 

dokumentations verksamhet för att det är lätt att gå tillbaks till olika händelser, det är lätt 

att ta med sig i sambandet med utflykter, det är lättillgänglig, det underlättar samarbetet 

och ökar barnens sociala kontakter. 

   

2.3. Pedagogers förhållningssätt och digital kompetens 
Prenski (2001) beskriver förskolebarn som digitalt infödda vilket innebär att barnen växer 

upp med den moderna digitala tekniken och har tillgång till den både hemma och i 

förskola. Författaren kallar personer som föddes innan Internet tiden för digitala 

immigranter. Prenski (2001, s.2) understryker att pedagoger som är digitala immigranter 

och pratar icke-digitala språk kommer att ha svårt att leda aktiviteter med barnen som 

pratar ett helt nytt språk. Men flera undersökningar under senaste åren visar en positiv 
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trend på användning av lärplattan i förskolan (Bergman & Fors, 2015; Kjällander, 2016; 

Walldén Hillström, 2014).  Walldén Hillström (2014) menar att förskollärarna anser att 

lärplattan möjliggör nya och roligare sätt att stimulera barnen.  

 

Pedagogers förhållningssätt gentemot att använda lärplattan i förskoleverksamhet spelar 

stor roll på hur integrationen ska fungera. Ljung-Djärf (2004) menar att det är 

pedagogernas syn på användandet av lärplattan som styr hur lyckat de kan implementeras 

som ett pedagogiskt verktyg i förskolan. Om en pedagog beslutat sig för att det är ett 

tidskrävande snarare än ett stödmaterial så blir det svårt att få lärplattan att bli en del av 

verksamheten. Forsling (2011) betonar också hur attityden hos pedagoger spelar roll i 

arbetet med lärplattan där rädslan att balansera förskolans traditionella verksamhet och 

förståelse för barns mediekultur kan begränsa barnens tillgång till lärplattan i förskola. 

Det finns stora möjligheter att utveckla lärplattans interaktiva värld och det är 

förskollärarna som ställs inför den största utmaningen då de behöver se lärande på ett nytt 

sätt. Klerfelt (2007, s.49) tar upp förskollärares osäkerhet runt kunskapen om ny teknologi 

och deras stress inför införandet av barns mediekulturer i verksamheten.  Det innebär att 

förskollärarna behöver skapa en verksamhet som ger balans mellan det digitala och 

traditionella arbetssättet.  

 

Marklund och Dunkels (2016) gjorde en etnometodologisk studie om pedagogers 

förhållningssätt utifrån online informationsutbyte om hur lärplattor kan används till 

lärande aktiviteter i förskolan särskilt för att stödja barnens språkutveckling. Författarna 

analyserade pedagogernas diskussion på förskolans lärplattform och sociala medier 

utifrån förskolans uppdrag som omsorggivare, fostrare och utbildningsinstitution. Studien 

visar att skeptiska pedagoger ser lärplattan som ett pedagogiskt alternativ medan 

progressiva pedagoger ser lärplattan som stödmaterial till pedagogisk verksamheten 

(Marklund & Dunkels, 2016, s.302). Författarna menar att skeptiska pedagoger får titta 

på hur barns lek och lärande har utvecklats och att digitaltekniken är en viktig del av 

vardagen. 

 

Digital kompetens är en ständig pågående process som både barnen och vuxna utvecklar. 

Olsson (2013, s.20) beskriver att en medforskande pedagog inspireras av barnens 

nyfikenhet och blir i sin tur en inspiration för att kunna utmana barnen vidare i deras 

lärande. Författaren menar att pedagoger behöver se möjligheter och vara nyfikna på att 

lära sig tillsammans med barnen. Vidare måste pedagoger reflektera, utveckla lärandet, 

vara flexibla och våga vara föränderliga. Som medforskande pedagog behöver man tänka 

på vilket syfte aktiviteten har och på vilket sätt verktygen, lärplattan och olika appar 

stödjer leken, lärandet och utvecklingen. 
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2.4. Sammanfattning av litteraturgenomgång 
Sammanfattningsvis har digital teknik blivit en del av barnens vardag och förskolan 

behöver följa utvecklingen. Det är väsentligt att lärplattan blir ett hjälpmedel i förskolan 

som kompletterar verksamheten. Tidigare studier har identifierat fördelarna med att 

använda lärplatta i förskola.  Vidare beskriver studierna att lärplattan kan användas på 

olika sätt till olika syfte. Förskollärarna behöver därför skapa ett arbetssätt som kan 

stimulera barnens sociala samspel och utveckling.  

 

Flera studier visar att lärplattan kan stödjas för att genomföra olika aktiviteter tillsammans 

med barnen, t.ex. att skapa filmer eller bildböcker, musik, söka information, dokumentera 

samt för att göra övriga administrativa uppgifter i förskolan. Dessutom kan lärplattan 

kopplats till storbildsskärm (projektor) för att involvera en större barngrupp och bidrar då 

till sociala interaktion och gemensamt meningsskapande. Med hjälp av lärplattans 

interaktiva, ljudfunktioner och olika appar visar studierna att barn med svenska som andra 

språk utvecklade sitt svenska språk genom härmning. Vidare visar studierna att lärplattan 

kan användas till barn med särskilda behov, där barn som hade autism pratade för första 

gången med hjälp av lärplattan.  Studier visar att barnen skall inte enbart vara digitala 

lärande konsumenter utan snarare ska de vara också digitala producenter. Det betyder att 

med hjälp av lärplattan kan barnen skapa, utforska och samspela med varandra genom att 

de själva skapar film, bilder, använda olika appar tillsammans med pedagoger.   

 

Lärplattan erbjuder barnen att kommunicera med varandra och att skapa sociala samspel, 

och ger en interaktiv lärplattform som stimulerar barnens kommunikationsutveckling och 

ökar problemlösningsförmågor. I det sociala samspelet utvecklar barnen språk, 

kollaborativ lärande, turtagning, med mera. Vidare visar studierna att lärplattan ger 

barnen möjligheten att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar samt, 

utveckla ordförråd, skriftspråk och begrepp att kunna förklara, argumentera, lösa problem 

och kommunicera.  Studier visar också att integration av lärplattan med 

förskoleverksamheten kräver aktiv delaktighet och digital kompetens hos förskollärarna. 

Det är väsentligt att använda lärplattan till pedagogiska syfte istället för som et tidsfördriv.  
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Kapitel 3. Teoretiska utgångspunkter  
 

Detta kapitel beskriver studiens teoretiska perspektiv som kopplar till centrala begrepp 

samspel, proximala utvecklingszon och verktyg. Sociala samspelet ligger som underlag 

för att beskriva barnens interaktion och samspel med andra barnen, förskollärare och 

verktyg. Interaktionen kan skapa förutsättningar till barnens lärande och utveckling. I 

denna studie vill jag undersöka förskollärarnas erfarenhet av att integrera lärplattan med 

den pedagogiska verksamheten, med utgångspunkt hur det sociala samspelet stödjs vid 

användning av lärplattan samt vilka möjligheter till barns lärande och utveckling finns. 

 

Vygotskijs (1978) sociokulturella perspektiv betonar att samspel och interaktion med 

världen är väsentligt för barns kunskapsutveckling. Det sociokulturella perspektivet ser 

lärande som en process som utvecklas genom interaktion med omgivningen. I det sociala 

samspelet är det väsentligt att barnen får möjlighet att kommunicera med andra barn, 

vuxna och använda sig av olika material och verktyg. Det betyder att barn använder inte 

bara egna kunskaper utan de kombinerar och integrerar befintliga kunskaper som 

samhället har uppnått och sedan skapar ny kunskap. Barnen behöver utmanas och 

motiveras för att lära sig språk och kommunikation.  

 

Säljö (2010, s.119) skriver att människor ständigt befinner sig under utveckling och 

förändring och vi har möjlighet att utveckla kunskaper genom socialt samspel. Han menar 

att inom det sociokulturella perspektivet är människor inte individer utan de tillhör en 

grupp i det sociala sammanhanget. Detta samspel kan ske genom användning av olika 

redskap och verktyg (Vygotskij, 1978). Enligt Säljö (2010, s.20) menas verktyg ”de 

intellektuella och fysiska resurser vi har tillgång till och använder för att förstå vår 

omvärld”. Säljö menar att i det sociokulturella perspektivet har människor inte direkt 

kontakt med världen utan samspelar med hjälp av olika material. Ljung-Djärf (2004) 

menar att människor har skapat olika artefakter och redskap för att hantera sin vardag och 

utföra olika aktiviteter. Vygotskij (1978) använder begreppet proximal utvecklingszon 

för att beskriva människors utveckling och lärande genom social interaktion. Proximala 

utvecklingszonen enligt Vygotskij (1978, s.86) är ”skillnaden mellan barnets 

prestationsnivå utan hjälp och barnets potentiella prestationer under en vuxens stöd eller 

i samarbete med kompetenta kamrater”. Vygotskij anser att barnen behöver utmanas och 

stödjas med vissa uppgifter för att sedan gradvis utveckla sin förmåga att utföra 

uppgifterna utan hjälp. 

 

Säljö (2010, s.240) skriver om konsekvenserna av att införa den digitala tekniken i 

lärandet. Han menar att vissa anser att digital teknik kan skapa ett nytt pedagogiskt 

arbetssätt medan andra hävdar att det är ett allvarlig hot mot traditionella instruktioner i 

klassrum (aa, s.246). Säljö skriver vidare att redskap och verktyg som möjliggör social 
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interaktion med omgivningen har fått nya former av virtuell gemenskap i digitala 

sammanhang. Dessa är interaktivitet mellan människa och maskin, visualisering av 

abstrakt objekt och begrepp kan åskådliggöras som konkret och tillgänglig, och 

simulering av verkligheten genom multimedia (s.145–146). T.ex. är det inte enkelt att 

beskriva jorden som rund till barnen. Men digitaltekniken kan skapa en visualisering av 

jordklotet som ett runt objekt där barnen kan förstå. Säljö menar att med hjälp av digitala 

verktyg kan man skapa tydligare och roligare sätt att genomföra aktiviteter som stimulerar 

barnens intresse att lära. Han menar att digitala tekniker ändrar förutsättningarna för 

lärande och utveckling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14 

 

Kapitel 4. Metod 
 

I detta kapitel vill jag redogöra för praktiska och etiska aspekter av undersökningens 

datainsamling. Jag kommer att diskutera studiens datainsamlingsmetod, metodvalet, 

urval, tillvägagångssätt och etiska överväganden. Dessutom kommer jag att presentera 

studiens genomförande av datainsamlingen samt bearbetning av data. 

 

4.1. Metodval 
Syftet med studien är att öka kunskapen om förskollärares erfarenheter av hur lärplattor 

integreras i pedagogiska aktiviteterna tillsammans med barnen. Bryman (2014) skriver 

att datainsamlingsmetoden behöver anpassas till studiens syfte och frågeställningar. Här 

har intervjuer med ledande frågor (se Bilaga 1) som datainsamlingsmetod valts, detta för 

att erhålla bredare insikter om förskollärarnas synpunkter på användning av lärplattan 

tillsammans med barnen vid olika aktiviteter. Bryman (2014) menar att inom kvalitativ 

undersökning får man välja olika datainsamlingsmetod. Intervju ger flexibilitet att 

vidareutveckla intervjufrågorna med följdfrågor utifrån de tidigare svaren. Bryman 

(2014) menar att möjligheten att ställa följdfrågor som baserar på intervjusvaren kan 

skapa förutsättningar att få bredare information och tolkning av svaren. Stukát (2011) 

anser också att möjligheten att ställa huvudfrågor med eventuella följdfrågor skapat ett 

samspel mellan den som frågar och den som tillfrågades till att få så fyllig information 

som möjligt. Författaren menar att detta kan förtydliga språkliga misstolkning eller 

missförståelse som kan förekomma. En nackdel med intervju kan vara att textöverföring 

är tidskrävande (Bryman, 2014; Stukát, 2011).  

 

Intervjumiljön har stor betydelse för vad som sägs, därför bör man fundera över var man 

ska genomföra den och vad det ger för konsekvenser. Man behöver också tänka på vilka 

material man ska använda vid intervjun (Löfdahl, m.fl., 2014). Enligt Stukát (2014) ska 

intervjumiljön vara så ostörd som möjligt och upplevas som trygg för både partnerna. 

Intervjuerna ägde rum i ett rum i förskolelokalen där förskollärarna arbetar. Jag har använt 

min iPad på fyra intervjuer och min mobiltelefon på en intervju för ljudupptagning. Det 

är viktigt att spela in intervjuer så att man får möjligheten att lyssna på dem flera gånger 

senare under analysarbetet. 

 

4.2. Urval 
Bryman (2014) skriver om snöbollsurval som en process där forskaren kontaktar några 

personer som är relevanta för undersökningen och vidare använder kontakten för att hitta 

ytterligare respondenter. Jag började urvalsprocessen genom att ringa till olika förskolor 

och fråga om någon förskollärare ville medverka i undersökningen. Under samtalet 

förklarade jag syftet med undersökningen. Bryman (2014) påpekar att det är bra att ge 

respondenterna information muntligt. Jag fick några positiva svar direkt. Jag fick också 
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rekommendation att kontakta en annan förskollärare som har erfarenhet med lärplattan. I 

början hittade jag åtta förskollärare som ville medverka i undersökningen. Nästa steg var 

att hitta en lämplig tid och plats för intervjun. Det var inte enkelt på grund av att några 

blev sjukskrivna och många hade hög arbetsbelastning. Till sist fick jag intervjua fem 

förskollärare på sina arbetsplatser. De arbetar i tre olika förskolor i en kommun i Västra 

Götalandsregionen. Förskollärarna har arbetslivserfarenhet mellan 5-25 år. För att skydda 

förskollärarnas och förskolans identiteter har jag använt beteckningar enligt Tabell 4.1. 

 

Tabell 4.1. Förskollärarnas numrering i relation till förskolan, arbetslivserfarenhet, 

barngruppens ålder och antal samt antal lärplattor i avdelningen. 

Förskollärare Förskolan Arbetsliv 

erfarenhet 

Befintliga 

barngrupp 

Antal barn per 

avdelning 

Lärplatta i 

avdelningen 

Förskollärare 1 Förskolan A 7 år 4-5 år 18 1 iPad 

Förskollärare 2 Förskolan A 5 år 1-3 år 16 1 iPad 

Förskollärare 3 Förskolan B 10 år 3-4 år 18 2 iPad 

Förskollärare 4 Förskolan B 25 år 5 år 18 2 iPad 

Förskollärare 5 Förskolan C 25 år 4 år 21 2 iPad 

 

4.2.1. Tillvägagångssätt 
I min studie ville jag undersöka förskollärarnas erfarenhet av användning av lärplattan i 

pedagogiska aktiviteter tillsammans med barnen Vidare vill jag studera hur ges barnen 

möjlighet att använda lärplattan?   Och vilka möjligheter till lärande kan förskollärare se 

med barnens interaktion med lärplattan? Studien avgränsades därför till dessa 

utgångspunkter. Sedan utformade jag huvudfrågorna (se Bilaga 1) och intervjuade 

förskollärarna. Jag gjorde intervjuerna vid olika tillfällen och den planerade för ca.30-40 

min, dock tog de i genomsnitt endast 15 - 23 min. 

 

4.2.2. Etiska övervägande 
Enligt Löfdahl m.fl. (2014) handlar forskningsetiska frågor om processen från valet av 

forskningsuppgift, urval, metod, genomförande och presentation till tillämpning av 

resultat. Författaren menar att etiska överväganden behöver behandlas genomtänkt och 

ordentligt under hela forskningsprocessen. Vetenskapsrådet (2017, s.40-41) har 

formulerat forskningsetiska principer som tillsammans bildar ett grundläggande 

individskyddskrav. Det är sekretess, tystnadsplikt, anonymitet eller avidentifiering, 

konfidentialitet, integritet och samtycke. Jag har använt dessa principer när jag har tagit 

ställning till etiska överväganden. 

 

Samtliga pedagoger som har deltagit i undersökningen blev i förhand informerade om 

syftet med undersökningen och de har medverkat helt frivilligt. Pedagogerna har 

undertecknat en samtyckesblankett (se Bilaga 2) för sin medverkan i undersökningen. 

Varje intervjuad pedagog fick ge sitt samtycke till att intervjun spelades in. Vidare 



 

16 

 

förklarade jag vad undersökningen kommer att användas till. De medverkande blev även 

försäkrade om att deras identiteter inte skulle framgå i arbetet. Vetenskapsrådet (2017, 

s.40) skriver om anonymitet/avidentifiering som innebär att inga obehöriga individer eller 

forskargruppen kan återupprätta deltagarnas identitet. Det innebär att uppsatsen inte 

nämner kommunen, förskolan, deltagarnas namn eller innehåller information som på 

annat sätt kan avslöja de intervjuades identiteter. Samtliga förskollärarna har blivit 

informerade om detta inför intervjun och de gav också sitt godkännande genom att 

underskriva samtyckeblanketen. Det är viktigt att ha skriftligt godkännande från 

deltagarna för att säkerställa arbetets etiska överväganden.  

 

Vetenskapsrådet (2017, s.40) skriver att information som insamlats i en undersökning inte 

kommer användas till en annan undersökning. Vidare skriver Vetenskapsrådet (2017, 

s.40) om konfidentialitetskravet som betyder att personuppgifter för deltagarna i 

undersökningen inte får spridas för att skydda mot att obehöriga får dela av uppgifterna. 

Det innebär att insamlat material förvaras så att ingen obehörig får tillgång till det. Jag 

har också informerat detta till samtliga förskollärarna. Dessutom fick förskolelärarna 

information om att examenarbetet kommer att sparas i högskolebibliotekets databas 

DIVA. Detta är också inkluderat i samtyckesblanketten som förskollärarna har 

undertecknat (se Bilaga 2).   

 

4.3. Genomförandet av datainsamling 
Jag har använt några frågor för att börja med intervjun (Bilaga 1). Jag utformade frågorna 

så att de används som underlag för att skapa diskussion och få fram förskollärarnas svar 

på frågeställningarna. Jag ställde också följdfrågor utifrån förskollärarnas svar för att 

erhålla ytterligare information och förklaringar.  

 

4.4. Bearbetning av data 
Jag har noggrant gått igenom den insamlade empirin utifrån undersökningens syfte och 

frågeställningar. Jag har valt att dela upp resultatredovisningen utifrån de huvudpunkter 

som de intervjuade förskollärarna har betonat. Textöverföringen av relevanta punkter 

gjordes genom att lyssna på ljudupptagningen flera gånger efteråt. I resultatredovisningen 

har jag skrivit förskollärarnas utsagor i kursivt typsnitt och mina egna tolkningar i vanligt 

typsnitt.  

Jag har sedan analyserat och tolkat studiens resultat utifrån relevanta empiriska samt 

teoretiska utgångspunkter. 

 

4.5. Trovärdighet och äkthet 
I denna studie har jag följt en genomtänkt konstruktion och presentation av 

frågeställningar, metod, empiri samt bearbetning av data och analys. Bryman (2014) 

beskriver att trovärdighet inom en kvalitativ undersökning innefattar att datasamlingen 
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skall göras noggrant så att studien är tillförlitligt. Jag samlade empiren genom 

semistrukturerade intervjuer där förskollärarna fick möjligheter att förklara och tolka sina 

svar och detta enligt Bryman (2014) kan öka undersökningens trovärdighet. Enligt Stukát 

(2011) kan undersökningens trovärdighet påverkas på grund av t.ex. att yttre störningar, 

feltolkningar av frågor eller svar med mera. Jag har valt att genomföra intervjun i 

förskolelokal där förskollärarna arbetar. Intervjumiljön ger förskollärarna trygghet för att 

de känner igen platsen. De fokuserade bara på intervjun en omständighet som enligt 

Bryman (2014) kan öka undersökningens trovärdighet. 

 

Äkthet innefattar enligt Bryman (2014, s.357) allmänna forskningsetiska frågeställningar, 

bl.a. en rättvis bild som betyder att undersökningen ger en balans mellan de olika 

uppfattningar som finns hos olika individer. Studien grundar sig på detta kriterium där 

jag förhåller mig balanserat mellan förskollärarnas olika synpunkter utan att påverka 

undersökningens frågeställningar och förskollärarnas integritet. Det betyder att endast de 

svar som är väsentliga för studien har rapporterats. 
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Kapitel 5. Resultat och analys 
 

I detta kapitel presenterar jag resultat och analys av intervjuerna utifrån studiens 

frågeställningar som presenterades i kapitel 1. Resultatredovisningar och analysarbetet 

kategoriserades utifrån huvudpunkterna på intervjufrågor och delats upp i huvudavsnitten 

1. Förskollärarnas erfarenhet med lärplattan, 2. Vad lärplattan används till? 3. 

Förskollärarens motivering av valet av arbetssättet och 4. Möjligheterna till lärande med 

lärplattan. Jag presenterar också några konkreta exempel på aktiviteter med lärplattor, 

appar och programvaror som förskollärarna har berättat om i intervjuerna. I detta kapitel 

används beteckningarna Förskolelärare 1 till 5 för att skydda deras identiteter 

(Vetenskapsrådet, 2017).  

 

5.1. Förskollärarnas erfarenheter med lärplattor 
 

5.1.1. Att integrera lärplattan med förskoleverksamheten  
I undersökningen framkommer att förskollärarna har börjat använda lärplattan och andra 

digitala verktyg i vardagliga aktiviteter tillsammans med barnen. De är också positiva till 

lärplattans inträde i förskolans verksamhet. Förskollärarna upplever också att det kräver 

kompetens och intresse för att integrera digital teknik i den pedagogiska verksamheten. 

Flera studier betonar också att digitalt kompetenta och progressiva pedagoger anser att 

lärplattan kan används till lärande aktiviteter (Bergman & Fors, 2015; Kjällander, 2016; 

Marklund & Dunkels, 2016; Walldén Hillström, 2014).  

 

I följande exempel beskriver en förskollärare lärplattan som ett verktyg där barnens 

livslånga lärande och utveckling stödjs i samma utsträckning som med andra saker. Hen 

menar att lärplattan är ett stödmaterial till verksamheten precis som övriga material i 

förskolan. 

 

Förskollärare 5 säger att 

Vi använder lärplattan i lika ifrågasättande som alla andra material vi har. Det är inte 

bara att det står i läroplanen att vi ska programmera och vi ska jobba med datorer… men 

det finns också alla andra saker i läroplanen. 

 

Förskollärare 5 beskriver att deras förskola redan har gått långt i utvecklingsprocessen 

med integrationsarbetet och pedagogerna i sitt arbetslag har skapat en grundprincip för 

hur man integrerar lärplattan i verksamheten. Hen beskriver även att förskolan är en 

förebild till andra förskolor runt omkring och besökare från olika förskolor kommer till 

informations- och erfarenhetsutbyte.  
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Andra förskollärare har också beskrivit sina erfarenheter med lärplattan som positiva. 

Sammanfattningsvis berättar förskollärare 2 att de använder olika appar i aktiviteter med 

barnen. Förskollärarna 3 och 4 påpekar också att de har börjat använda lärplattan mer till 

olika skapande aktiviteter.  Förskollärare 1 däremot har berättat att de inte använder 

lärplattan ofta pga. barnen har tillgång till den hemma. De flesta förskollärarna har inte 

haft extra utbildning eller kompetensutveckling kring digitalisering i förskola. De berättar 

att de har lärt sig själva och undersökt olika appar som de tycker är väsentliga för barnen.  

 

Förskollärare 4 säger att 

Vi har läste litteratur och vi har haft studiebesök i några förskolor som använder 

lärplattan mer … de har kommit lite längre fram än vad vi har gjort idag. 

 

Vidare säger förskollärare 4 att 

Vi använder lärplattan mer på vanligt sätt … vi är på gång lite. Hela avdelningen för 

barn och utbildning i kommunen håller på ge kompetensutveckling kring användandet av 

digitalisering i förskola och skola. Två pedagoger från varje verksamhet kommer att delta 

på kompetensutvecklingen för att de ska inspirera andra pedagoger efteråt.  

 

Förskollärare 4 menar att studiebesöken och erfarenhetsutbyten kan skapa samarbete 

mellan olika förskolor och utvecklar digitaliseringsverksamheten.  Enligt förskollärare 4 

har kommunen börjat utveckling av digitaliserings verksamhet genom att anställa 

förskollärare som ska inspirera andra förskolor i integreringsprocessen.  Samma 

förskollärare berättar även att de har besökt andra förskolor som har utvecklat ett digitalt 

arbetssätt. Förskollärare 5 berättar att de har haft en föreläsning som relaterar till 

digitalisering och användning av digitalmaterial i pedagogiska aktiviteter. 

 

5.1.2. Regler och tillgänglighet 
Förskollärarna grundar sitt arbetssätt på ett pedagogiskt syfte till skillnad från hur barnen 

använder lärplattan hemma. De anser att förskolan behöver erbjuda något annat än 

hemmet. Lärplattan innefattas som ett verktyg som stödjer barnens lärande och 

utveckling. Förskollärare 5 beskriver att förskollärarnas förhållningssätt i förskolans 

vardag är som en arbetsplats där både barnen och förskollärarna arbetar. Samma 

förskollärare menar att barnen har tillgång till lärplattan hemma för att göra andra saker, 

t.ex spel.  Denna synpunkt delar andra förskollärare.   

 

Förskollärare 3 säger att 

Barnen har möjlighet att be om en lärplatta. Men då ska den inte användas för att se på 

film eller spela opedagogiska spel. Barnen ska vara aktiva med lärplattan och inte bara 

sitta stilla och se på film. 
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Förskollärare 4 säger att 

Barnen får inte bara sitta och spela utan den ska ha syftat åt vad man gör med lärplattan 

då.  Vi har mer fokus på att barnen ska skapa saker - att barnen ska vara producenter 

istället för konsumenter. 

 

Förskollärare 4 menar att det är väsentligt att sätta tydliga mål när barnen använder 

lärplattan. Enligt förskollärarna behöver pedagoger skapa rätt förhållningssätt till hur 

lärplattan används. Förskollärarna beskriver att barnen använder lärplattan spontant och 

utan åldersbegränsning, dvs. alla barnen har tillgång till lärplattan på samma sätt som 

andra pedagogiska material. Förskollärarna berättar att de försöker att få barnen att sitta 

två-och-två eller med en pedagog när de använder lärplattan. Syftet är dels att öka det 

sociala samspelet inom barngruppen och dels att hålla koll på vad barnen gör. På så sätt 

får barnen lära sig förhandla, samarbeta och hitta nya vägar till information menar 

förskollärare 5. Barnets samarbete med andra barnen eller vuxna utvecklar sina sociala 

samspel och problemlösningsförmåga. I linje med Vygotskijs (1978) proximal utveckling 

zon menar förskollärare 5 att barnen kan utveckla sina digitala kompetenser och 

problemlösningsförmåga genom att samarbeta med vuxna och andra barn. 

 

Vidare säger Förskollärare 1 att 

Då barnen sitter tillsammans är det mycket samspel och kommunikation mellan barnen. 

De läser böcker och lyssnar varandras sagor … det är riktigt spännande. 

  

Förskollärarna menar att lärplattans huvudmål är att stimulera barnens delaktighet till 

lärande och skapande aktiviteter. Alla förskollärare betonar vikten av vuxnas närvaro när 

barnen använder lärplattan. Flera studier beskriver också vikten av pedagogers närvaro 

för att skapa samspel mellan barnen och pedagoger (Diaz, 2014; Flewitt m.fl, 2015; 

Olsson, 2013; Wallden Hillström, 2014). 

 

Förskollärare 5 säger att 

Lärplattan är tillgänglig för barnen hela tiden… de får bara hämta den när de behöver 

den. Men ett barn får aldrig sitta med lärplattan själv eftersom du inte har kontroll på 

vad de gör på youtube när du inte ser. 

 

Däremot berättar förskollärare 1 att barnen inte får använda lärplattan så mycket just nu 

för att förskolläraren tycker att barnen använder den mycket hemma.  

 

Förskollärare 1 säger att 

Nu använder vi inte lärplattan så ofta kan man säga.  Vi har märkt att många barn säger 

att de sitter hela kvällen med lärplattan. 
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Förskollärarens vilja att begränsa lärplattan går stick i stäv med Forslings (2011) studie 

som beskriver de demokratiska- och inlärningsaspekter för barnens tillgång till lärplattan. 

Hen berättade också att hen hade haft en positiv upplevelse med användandet av 

lärplattan. Förskollärarna i undersökningen beskriver att lärplattan i huvudsak används 

för att skapa socialt samspel och utveckling. Dessutom kan lärplattan användas som ett 

kompletterande verktyg både till pedagogisk och övrig verksamhet. Förskollärarens 

utsaga kan tolkas som att lärplattan kan användas som verktyg i det sociokulturella 

sammanhanget (Vygotskij, 1978). 

 

5.1.3. Att planera aktiviteter med lärplattan 
En genomtänkt planering av aktiviteter med lärplattan spelar en viktig roll för att 

integrationen ska fungera. Jag var särskilt intresserade att veta vilka faktorer 

förskollärarna anser väsentliga i planering av aktiviteterna. Förskollärare 5 betonar att 

den viktigaste faktorn är barnets utvecklingsprocess. 

 

Förskollärare 5 säger att 

När vi planerar följer vi barnens utvecklingsprocesser. När man följer barnens 

processer kanske det är för tidigt att man planerar tre veckor innan vad man ska ha 

lärplattan till. Man måste hela tiden uppgradera sig var barnens utveckling ligger. 

 

Förskollärare 5 menar att barnen utvecklar sig ganska mycket dagligen och det är viktigt 

att anpassa aktiviteter med utvecklingsprocessen. Vidare betonar förskolläraren att 

planering med lärplattan behöver samverka med andra aktiviteter. Hen menar att 

planering med lärplattan ska göras precis som alla andra verktyg förskolan har, lika väl 

som målningen, leran, verkstad. Men förskollärarna anser att de inte planerar aktiviteter 

just för att använda lärplattan. De menar att lärplattan används tillsammans med andra 

aktiviteter i syfte att underlätta arbetssättet. 

 

Förskollärare 1 har berättat att de inte planerar när lärplattan används utan det sker 

spontant. Förskollärare 3 beskriver också samma erfarenhet som förskollärare 1. 

 

Förskollärare 3 säger att  

Det planeras inte utan faller sig spontant eller om vi har en tanke att använda sig av 

lärplattan, då planeras den in. Oftast blir det spontant. 

 

Förskollärarna i studien berättar att de använder projektorer för att större barngrupper ska 

kunna delta, fånga barnens intresse, koncentration och att skapa samtal och upplevelse. 

De menar att om olika material såsom bilder, filmer projiceras så skapas gemenskap, 

samspel och interaktion mellan barngruppen. För att hantera den begränsade tillgången 

till lärplattan använder pedagoger projektor så att många barn kan delta i aktiviteten och 

skapar på så sätt gemensamt meningsskapande (Kjällander, 2016; Olsson, 2013).  
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5.2. Vad använder barnen lärplattan till? 
 

5.2.1 Lärplattan till olika aktiviteter  
Förskollärarna har beskrivit användningen av lärplattan i olika aktiviteter med barnen till 

olika syfte. Alla förskollärarna har sagt att lärplattan används i huvudsak för att söka 

information, ta bilder, film, rörelseaktiviteter genom att öppna musik, projicera saker och 

dokumentationsarbete. Förskollärarna använder också lärplattan till kommunikation med 

vårdnadshavare via lärplattformen Vklass. Vissa förskollärare har sagt att lärplattan 

används till olika skapande aktiviteter.  Förskollärare 2 säger att lärplattan används 

mycket tillsammans med barnen. 

 

Förskollärare 2 säger att 

Vi använder lärplattan så mycket som möjligt. Vi har också en projektor som vi kan 

koppla lärplattan till och vi kan se filmer. Vi använder lärplattan så ofta det går men vi 

har också annat att göra. 

 

Förskollärarna beskriver att appar de använder handlar om informationssökning, språk, 

matematik, teknik och skapande aktiviteter. De googlar ofta för att hitta information. De 

använder t.ex. apparna Bornholmsmodellen och memoryspel för språk, iMovie och Book 

Creator för skapande. Dessutom använder de youtube för musik, rörelse och lek. Jag har 

presenterat en lista av appar som nämns på intervjun på Bilaga 3.  Flera forskare beskriver 

att användandet av lämplig app kan utveckla barnens språk, matematik och kreativa 

förmågor om de används pedagogiskt (Flewitt m.fl, 2015; Kjällander, 2016; Olsson, 2013 

). Förskollärarna uttrycker att de har märkt att barnen är skickliga på att hantera olika 

funktioner i lärplattan, vana med tekniken, googla och öppna olika program.  

 

Förskollärare 3 beskriver sin erfarenhet om användning av lärplatta tillsammans med 

barnen som: 

Vi använder lärplattan till dokumentation, projicera saker med hjälp av lärplattan … 

barnen får fota med den, använda olika lärande appar. Barnen provar att 

programmera. Vi använder lärplattan till vår lärplattform Vklass. 

 

I följande exempel beskriver förskollärare 2 att barnen själva klarar att skapa egna 

material, fotografera och skanna QR-koder. De intervjuade förskollärarna har sagt att 

barnen använder QR-koder. Det är en tvådimensionell kod som hänvisar till olika 

hemsidor som kan öppna musik, sagor, eller annat digitalt material när barnen skannar 

koden med lärplattan. Förskollärare 2 har visat mig hur barnen använder QR-koder. De 

olika koderna finns på väggen och är anpassade till barnens höjd så att de själva kan 

skanna dem.  
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Förskollärare 2 säger att 

Barnen får ta med lärplattan på utflykt då får de ta kort själva om de tycker något är 

intressant, t.ex. buskar, en buss eller något annat. De tar kort på varandra. Barnen kan 

själva skanna QR-koder för att öppna sagor, musik eller berättelser. Barnen kan också 

skapa egna berättelse med hjälp av appen puppet pals. 

 

Förskollärare 1 berättar om ett exempel på hur lärplattan integrerats med andra aktiviteter. 

Vi hade haft husprojekt och vi tog många husbilder. Vi använder lärplattan som 

hjälpmedel genom att barnen fick berätta hur husen ser ut och, hur många som bor i 

huset. Här ingår även matematik, språk och kommunikation. Lärplattan var inte det 

viktigaste i projektet men det ingår i vårt arbete som hjälpmedel. 

 

Förskollärare använder lärplattan som ett kompletterande verktyg till projektet. Några 

förskollärare berättar att barnen tar bilder när de går ute i naturen. Bilderna använder de 

sedan för att skapa samtal och reflektion. Förskollärarens berättelse kan tolkas som att de 

använder lärplattan utifrån inlärningsaspekten (Forsling, 2011). Förskollärare 1 beskriver 

hur lärplattan används i aktiviteter med barnen genom olika teman.  

 

Förskollärare 1 säger att 

Först målar barnen bilder. Sedan spelar vi in när barnen berättar vad de har gjort och 

vi fotar bilderna. Sedan skapar vi en film med dessa. Vi kallar det för en minisaga. Barnen 

tycker det är roligt och känner sig stolta när de visar det för sina föräldrar. I denna 

aktivitet lär sig barnen jättemycket … språk, skapande, samspel och kommunikation 

mellan barnen. Vi fick också hjälpa dem. 

 

Vidare uttrycker förskolelärare 1 att 

Vi använder lärplattan till temat språkutveckling. Barnen kan lyssna på en saga med 

lärplattan och sedan kan de återberätta den. Först lyssnar de och sedan försöker de 

återberätta sagan. Det är mycket förståelse, ord och begrepp. 

 

Flewitt m.fl. (2015) skriver att digitala verktyg kan bidra till barns språk- och 

kommunikationsutveckling samt problemlösning speciellt när det sker tillsammans med 

pedagoger. Utifrån citatet ovan och i linje med Flewitt m.fl. (2015) tolkas det här som att 

förskolläraren menar att barnen genom att lyssna och återberätta varandras sagor lär sig 

språk, samspel samt tekniken genom filmskapandet. Förskollärare 3 berättar att barnen 

tittar på bilder och sedan skapar sina uppfattningar med hjälp av olika material. 

Pedagogerna fotograferar barnens arbete eller filmar med lärplattan.  Sedan använder de 

fotografierna eller filmerna för att samtala med barnen.  

 

Förskollärare 3 säger att 
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Om barnen bygger kan vi ställa lärplattan så att de kan bygga liknande foto på lärplattan 

eller filma det vi byggt eller ha lärplattan som en bakgrund till det vi bygger.  T.ex. en 

stuga och då kan lärplattan ha en bild på skogen i bakgrunden. 

 

5.2.2. Lärplattan till barn med särskilda behov 
Förskollärare 1 och 5 nämner att de använder lärplattan till barn med särskilda behov. 

Förskolelärarna menar att för barn med språksvårigheter eller autism är lärplatta ett bra 

pedagogiskt hjälpmedel. Enligt förskollärare 1 fick ett barn med autism lyssna på olika 

ord och begrepp med lärplattan i syfte att veckla sitt språk. Hon anser att barnet har visat 

positivt resultat i sin språkutveckling. Förskollärare 5 har berättar att appen TeckenHatten 

används som verktyg för barn med särskilda behov.  

 

Förskollärare 5 säger att 

När vi jobbar med barn med teckenspråk så använder vi ett material som heter 

TeckenHatten och andra som kan laddas ned från youtube, får barn som har svårt att 

prata. I denna appen kan man lägga bilder på barnens familj (mamma, pappa). Så kan 

man visa visuellt vad de gör och man kan teckna samtidigt. 

 

Förskolläraren menar att med appen kan barnen träna att tala och teckna samtidigt. Detta 

stimulerar barnets språkutveckling. Förskollärarnas beskrivning stämmer med Bergman 

och Fors (2015) studie som har visat att barn med autism som använder lärplattor 

utvecklar sina språk. 

 

5.2.3. Lärplatta till källkritiska aktiviteter 
Förskollärare 5 beskriver hur lärplattan används i aktiviteter med barnen i ett tema om 

solen. Hon anser att barnen får vara källkritiska genom att ifrågasätta om deras 

uppfattningar stämmer med verkligheten.  

 

Förskollärare 5 säger att  

Vi tar ett exempel på vad barnen gör idag på temat Solen. Barnen jobbar med solen 

idag. Vad ska vi göra då? Hur ser solen ut? Då säger en tvåårig att ”solen är rund”. 

 

Förskolläraren fortsätter att 

Solen är egentligen inte rund. Men vet du vad vi går och kollar på lärplattan vad som 

finns om solen. Då blir lärplattan ju ett verktyg i aktiviteten.  

 

Förskolläraren menar att lärplattan underlättar informationssökningen från olika källor. 

Förskollärarens beskrivning går i linje med flera studier som betonar att lärplattan 

involverar barnen med informationssökningen (Diaz, 2014; Flewitt m.fl, 2015; Olsson, 

2013; Wallden Hillström, 2014).  
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Vidare fortsätter förskollärare 5 att 

Om jag har gett lärplattan till barnet för att söka på solen där, då letar de för det mesta 

efter bilder med en sol som är rund och strålar som går hit och dit … som en mall för 

en sol. Vi är inte mycket för de mallarna. Vi kan hitta en variation av bilder på solar i 

litteraturen i kända konstverk så att de inte bara ritar en rund sol med strålar. Den har 

barnen lärt sig någonstans ifrån. De ritar hus med skorsten med rök som går rakt upp 

och sedan sol längst upp till höger. Ser solen ut så? Går röken rakt upp? Den går 

väldigt sällan rakt upp … det blåser.  

 

Flera studier betonar vikten av kollaborativt lärande som sker genom samspel med barnen 

och förskollärarens roll i samspelet (Diaz, 2014; Flewitt m.fl, 2015; Kjällander, 2016; 

Walldén Hillström, 2014). I linje med denna forskning tolkas citaten av förskolläraren 

ovan som att barnen kommer att ges möjlighet att problematisera olika frågeställningar 

och försöka hitta svar på frågorna med hjälp av lärplattan tillsammans med pedagogen. 

Utifrån citaten tolkas det även som att förskolläraren erfar att deras samspel med barnen 

är betydelsefullt för att barnen lär sig hitta rätt information och kritiskt kunna granska 

den. 

 

5.3. Förskollärarnas motiveringar av val av arbetssättet 
Förskollärarna har motiverat att lärplattan är lätt-hanterbar för barnen när de genomför 

aktiviteterna. De menar att barnen får hantera lärplattans olika funktioner, söka 

information på nätet, öppna olika appar eller programvaror på ett enkelt sätt.  

 

Förskollärare 3 säger att 

Lärplattan fångar alltid barnens intresse och det är ett enkelt sätt att locka fram deras 

intresse. 

  

Förskollärarna poängterar att barngruppen, aktivitetens tema och syfte också spelar roll 

för hur barnen använder lärplattan. De menar att större barn får använda lärplattan till mer 

skapande aktivitet medan små barn får använda den till att öppna olika appar. 

Förskollärare 5 betonar att lärplattan underlättar gemensamma undersökningar och 

möjligheten att utforska tillsammans med barnen. 

 

Förskollärare 5 säger att 

Vi har inga appar, spel, memory eller någon liknande i lärplattan utan frågor. Hur ska 

vi ta reda på det? Hmm … ska vi googla det? Vi har bara egna producerade filmer, bilder. 
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Förskollärare 4 säger att  

Först har vi försökte hitta om det finns appar som är mer inriktade till kunskap och 

lärande…att barnen inta bara sitter ock spelar. Vi har mer fokus på barnen ska skapa 

saker … att barnen ska vara producenter istället för konsumenter. 

 

Kjällander, (2016) visar att barnen inte enbart är ”digitala lärande konsumenter” utan 

snarare är de också ”digitala producenter” (s.40). Författaren menar att barnen använder 

lärplattan för att skapa, utforska och samspela med varanandra. I linje med Kjällander 

(2016) tolkas det här också som att förskollärare 4 och 5 menar att barnen använder 

lärplattan till pedagogiskt arbete där barnen ges möjlighet att vara producenter istället för 

konsumenter (Kjällander, 2016).  Vidare uttrycker förskollärare 1 att barnen lär med 

lärplattan på ett roligt sätt genom lek. Hon menar att lärplattan gör barnen till aktiva 

deltagare, skapare och samspelare snarare än lyssnare och observant. 

 

5.4. Möjligheterna till lärande med lärplattan 
Olsson (2013) betonar att lärplattan erbjuder lärande och utvecklingsmöjligheter till 

barnen. Förskollärare 3 berättar också att lärplattan fångar barnens intresse och det är ett 

sätt att locka fram deras intresse. Hon menar att lärplattan kan stimulera barnens intresse 

att delta och utveckla sitt lärande. I linje med Olsson (2013) betonar även förskollärare 4 

att tekniken kommer att utvecklas vidare och att förskollärare behöver följa med i 

utvecklingen.   

 

Förskollärare 3 säger att 

Barnen lär sig genom att själva få prova och utforska … genom att använda lärplattan. 

Språk, matematik, digitalisering … allt går att stimulera med lärplattan.   

 

Förskollärare 4 säger att 

Man ser flera lärande möjligheter… inte hinder. Vi måste hänga med i teknikutvecklingen 

och vi behöver lära barnen bekanta sig med tekniken. Att söka information, ta bilder … 

det är ett lärande man fångar upp där barnen är delaktiga.  

 

Förskollärare 1 säger att 

Vi använder lärplattan som hjälpmedel för att stödja t.ex. barnens matematik och 

språkutveckling. Barnen kan träna att skriva och lära och känna bokstäver på ett roligt 

sätt. Det finns också appar som är jättebra för barnen på olika sätt … och det samspel 

och kommunikation är viktigt mellan barnen. 

 

Förskollärarna berättar att lärplattan är ett användbart redskap i målet att utveckla barnens 

sociala samspel. Enligt Vygotskijs sociokulturella perspektiv är samspel och interaktion 

viktiga för barnens kunskapsutveckling (Vygotskij, 1978). Barnens intresse för lärande, 
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kreativitet och nyfikenhet kan stimuleras med hjälp av lärplattan. Förskollärare 1 säger 

att det blir mycket samspel och kommunikation, då barnen sitter tillsammans med 

lärplattan och de läser och lyssnar på varandras sagor. Förskolläraren menar att lärplattan 

bidrar till kommunikations- och språkutveckling. Förskollärarens beskrivning kan tolkas 

som Vygotskijs (1978) proximala utvecklings zon som innebär att barnens samspel, 

samarbete och kommunikation med varandra kan utveckla deras digitala kompetens och 

problemlösningsförmåga. 

 

Förskollärare 2 säger att 

Barnen har många lärande möjligheter med användning av lärplattan. När barnen 

använder QR-koder lär de sig både tekniken och utvecklar sina kunskaper om olika saker, 

t.ex. språk, turtagning och barnen försöker våga prata och utveckla skapande. 

  

Vidare säger förskollärare 2 att  

När barnen använder appen Pappy pals två och två, så kan de vara en ekorre och en 

drake. Med hjälp av den kan barnen diskutera … så det blir ett socialt samspel. Barnen 

lär sig också turtagning. Om vi använder lärplattan till musik så kan barnen röra sig och 

få lite gymnastik. 

 

Inom det sociokulturella sammanhanget beskriver Vygotskij (1978) att människor inte är 

individer utan de tillhör en grupp där sociala samspelet med hjälp av artefakter och 

verktyg skapar kunskap och utveckling. I linje med Vygotskij (1978) menar förskollärare 

2 att genom att använda appar kan barnen lära sig tekniken samt utveckla sociala samspel, 

kreativitet, turtagning, språk och matematik.  Dessutom kan barnen utveckla sin motorik 

genom att lyssna på musik och dansa. Flera studier betonar att olika appar som används 

har skapat förutsättningar för barnen att utforska, lösa problem, kollaborativt lärande, 

kommunicera och samspela med varandra på ett roligt sätt. Samspel har stor betydelse 

för barnens lärande (se t.ex. Kjällander, 2016; Olsson, 2013; Walldén Hillström, 2014). 

 

Sammanfattningsvis beskriver förskollärarna att lärplattan inspirerar och ökar barns 

nyfikenhet och intresse.  De har sagt att barnen lär sig tekniken tydligt genom att utforska, 

skapa, dokumentera tillsammans med de andra barnen och även med hjälp av pedagoger. 

De beskriver att med lärplattan kan barnen öva på socialt samspel, turtagning, 

dokumentation, och stimulerar barns nyfikenhet och kunna reflektera och argumentera 

tillsammans med barnen och ökar problemlösningsförmåga. Det sociala samspelet är 

viktigt för barns utveckling och lärande enligt förskollärarnas utsagor. 
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Kapitel 6. Diskussion 
 

Som beskrevs i Kap 1 är syftet med undersökningen att besvara följande frågor: 

• Vilka erfarenheter har förskollärare av att integrera och använda lärplattor i 

aktiviteter i förskolan? 

• Hur ges barnen möjlighet att använda lärplattan?  

• Vilka möjligheter till lärande kan förskollärare se med barnens interaktion med 

lärplattan? 

 

I detta kapitel vill jag sammanfatta och diskutera studiens resultat. Inledningsvis 

diskuteras metoden för att sedan övergå till att diskutera resultatet i relation till relevant 

tidigare forskning. 

 

6.1. Metoddiskussion 
Syftet med studien är att undersöka erfarenheter hos förskollärarna kring användandet av 

lärplattan i förskola tillsamman med barnen. Jag har därför använt intervjuer med stöd av 

huvudfrågor som datasamlingsmetod. Metoden ger flexibiliteten att ställa relevanta 

huvudfrågor och ytterligare ställa förklaringar med följdfrågor som baserar på svaren 

(Stukát, 2014). Jag själv upplevde att med denna datainsamlingsmetod fick jag tillräcklig 

information från förskollärarna. Vidare beskriver Bryman (2011) att 

datasamlingsmetoden kan förenkla resultatredovisningsarbetet då blir det lättare att 

kategorisera svaren (Bryman, 2011). Jag upplevde däremot att det inte var så enkelt att 

kategorisera intervjusvaren som Bryman beskriver. Ibland var det svårt att välja några av 

intervjusvaren när flera förskollärare beskriver ett innehåll på olika sätt. Men några 

beskriver det på ett sätt där det är enklare att överföra det till text. Jag har därför valt att 

citera utsagorna jag tror beskriver förskollärarnas svar på det bästa sättet. Detta kan leda 

fram till ojämna citering av förskollärarna under redovisningsarbetet.  

 

Förskollärarna tycker att huvudfrågorna jag använt för intervjun handlade om ungefär 

samma saker. Men jag har fått fördjupningar genom att ställa följdfrågor och förtydliga 

min tanke bakom huvudfrågorna. Jag tror att jag har fått tillräcklig information från 

förskollärarna på sina erfarenheter kring studiens syfte och frågeställningar. 

Förskollärarna har olika erfarenhet kring användningen av lärplattan och jag tycker att de 

svarade mina frågor tydligt, begripligt och med intresse. Datasamlingsmetoden jag använt 

passar därför bra till studiens syfte och frågeställningar. Jag tror däremot att en 

kombination av intervju tillsammans med videoobservationer som visar hur 

förskolelärarna använder lärplattan tillsammans med barnen i praktiken sannolikt skulle 

ge bredare bild och bättre kunskap för undersökningen. 
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I början hittade jag minst 8 förskollärare som visade intresset att delta i undersökningen. 

Men det var inte enkelt att hitta lämplig intervjutid dels för att förskollärarna hade hög 

arbetsbelastning och dels för att de var lediga eller sjuka. Jag var därför tvungen att 

omboka flera intervjutillfällen och till sist fick jag intervjua fem förskollärare.  

 

6.2. Resultatdiskussion 
Studier i början av 2000-talet har visat svårigheter och osäkerhet kring integrering av 

digitala verktyg med förskoleverksamheten på grund av att förskollärarna saknade digital 

kompetens. Detta har skapat osäkerhet kring hur förskollärarna använder lärplattan i 

pedagogiska aktiviteter med barnen (Klerfelt, 2007; Ljung-Djärf,2004; Prenski, 2001). 

Många pedagoger ifrågasätter fördelarna med att integrera digitala verktyg i förskolan 

och hur den bidrar till barns lärande och utveckling. Undersökningar som gjorts under de 

senaste tio åren visade däremot på ett paradigmskifte där flera förskolor investerar mycket 

i digitalisering och lärplattan har blivit en viktig del av förskolans vardag. Förskollärarnas 

förhållningssätt, intresse av att använda den i pedagogiska aktiviteter och kompetens har 

förändrats de senaste åren. 

 

Denna undersökning visar att fyra av fem förskollärare har kommit långt i tanken på att 

integrera lärplattan med verksamheten. Förskollärare 1 uttrycker att de inte använder 

lärplattan så mycket på grund av att barnen har tillgång till den hemma. Enligt 

förskollärare 5 har sin arbetslag skapat en gemensam grundsyn på vad lärplattan kan 

användas till och hur. Signifikant för denna förskola är att förskolläraren uttrycker att 

lärplattan är ett verktyg som ifrågasätts precis som alla andra pedagogiska material såsom 

legobitar, pussel eller sagoböcker som används i förskolan. Tre förskollärare har berättat 

att de håller på att utveckla användandet av lärplattan som riktar sig mer till skapande 

medan andra inte har kommit så långt i verksamheten. Anledningen till att en förskola 

inte har kommit så långt kan vara att barnen använder lärplattan mycket hemma. Det 

innebär att barnen använder lärplattan hemma ofta för att se filmer eller spela spel. Andra 

anledningar kan vara brist på resurser, utbildad personal eller tid. Däremot menar Forsling 

(2011) att barnen har demokratiska rättigheter att få tillgång till lärplattan i förskola för 

att förbereda dem för framtiden. 

  

I undersökningen beskriver förskollärarna 4 och 5 att informationsutbyte och studiebesök 

mellan olika förskolor har skapat möjligheter att samarbeta och utveckla sin 

digitaliseringsverksamhet. Vygotskij (1978) menar att det sociala samspel som vi 

utvecklar ger nya sätt att tänka i det sociokulturella sammanhanget. Detta ökar också 

digitala kompetenser vilket enligt Olsson (2013) gör att barnen och pedagogerna blir 

medforskare. Detta får också stöd från kommunen som satsar på digitalisering i den 

pedagogiska verksamheten inom barn- och utbildningssektorn. Kommunen har börjat att 

inspirera och öka pedagogernas digitala kompetenser och förhållningssätt vilket går hand 
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i hand med en av EU:s åtta nyckelkompetenser för livslångt lärande samt Sveriges vision 

för digitalisering i skolväsendet år 2022. 

  

Denna undersökning visar också att de olika arbetssätten förskollärarna använder 

lärplattan tillsammans med barnen. Förskollärarna strävar efter att barnen inte sitter 

ensamma med lärplattan utan att barnen sitter två och två eller med en förskollärare 

närvarande. Detta arbetssätt utmanar barnen att samarbeta och samspela med andra, lösa 

problem och utforska. Inom Vygotskijs (1978) proximala utvecklingszon kan barnet 

utveckla sin självständiga problemlösningsförmåga och social kommunikation. Det finns 

också begränsningar då det bara finns max två lärplattor i en avdelning med ca 16 barn. 

Förskollärarna använder därför projektor för att involvera flera barn och underlätta barns 

delaktighet, öka uppmärksamheten och barnens upplevelse (Kjällander, 2016; Olsson, 

2013; Walldén Hillström, 2014). 

  

I undersökningen har förskollärarna berättat att de använder lärplattan mycket som ett 

kompletterande redskap och är mycket intresserade att vidareutveckla digitaliseringen i 

förskola. Syftet med användandet av lärplattan är inte tidsfördriv utan att barnen blir mer 

delaktiga i skapande och dokumentation. Barnen kan uppleva och utveckla sina 

kunskaper genom att fotografera, filma och sedan reflektera över det barnet har gjort. 

Lärplattan underlättar dokumentationsarbete, sparar tid och ökar barns delaktighet när 

även de får se sitt eget lärande och utveckling. (Bergman & Fors, 2015; Diaz, 2014; 

Kjällander, 2016; Olsson, 2013; Walldén Hillström, 2014).  

  

I resultatet framkommer att lärplattan enligt förskollärarnas utsagor skapar olika 

möjligheter att stimulera barnens sociala samspel samt erbjuder nya förutsättningar till 

lärande och utveckling. I den sociala interaktionen som sker mellan barnen, mellan barn 

och förskollärare och även mellan barn och lärplattan menar förskollärarna att barnen får 

möjligheter att jämföra den virtuella världen med verkligheten (Säljö, 2010). Med 

lärplattan får barnen aktivt delta på ett annat sätt där de själva hittar information, utforskar 

och skapar. Att använda olika appar utvecklar barnens sociala kommunikationer samt 

kognitiva förmågor. Lärplattans olika inbyggda funktioner används som verktyg och 

redskap i det sociokulturella sammanhanget (Vygotskij, 1978). Flera studier hänvisar till 

att det sociala sammanhanget utvecklar barnens problemlösningsförmåga, kollaborativt 

lärandet och turtagning (Diaz, 2014; Kjällander, 2016; Walldén Hillström, 2014). I det 

sociala samspelet kan barnen skapa förutsättningar för det gemensamma 

meningsskapandet.  

 

Denna studie visar också att förskollärarna menar att lärplattan används för att följa 

läroplanens mål och utveckla barnens kunskaper i matematik, språk, samt kreativitet och 

källkritiska förmågor. Förskollärarna måste följa läroplanen som skriver att förskollärare 

ansvarar för att varje barn utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk och 
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kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik samt får använda digitala 

verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande (Skolverket, 2018, s.15). Studier 

visar också att lärplattan kan integreras med aktiviteter i olika tema såsom matematik, 

språk och kreativitet genom att använda olika appar (Bergman & Fors, 2015; Diaz, 2014; 

Flewitt m.fl., 2015; Kjällander, 2016; Olsson, 2013). Lärplattan används också till barn 

med särskilda behov och har enligt förskollärarnas erfarenheter positiva effekter på 

barnens intresse, språkutveckling och delaktighet med andra barn. 

 

6.3. Förslag på vidare undersökningar 
Till sist vill jag förslå några undersökningsmöjligheter på ämnet. Undersökningen skulle 

kunna vidare utveckla t.ex. att göra en videoobservation, samtal och intervju där 

förskollärarna genomförare aktiviteter med lärplattan tillsammans med barnen. Detta kan 

troligtvis bidra till bättre och bredare kunskap kring förskollärarnas erfarenhet på 

användning av lärplattan samt man skulle kunna observera barnens olika möjligheter till 

socialt samspel, lärande och utveckling. Det kan också utveckla förskollärarnas intresse 

och kunskap kring användning av lärplattan till pedagogiskt syfte. Flera förskolor i 

Sverige har nyligen börjat att införa digitaliseringsverksamhet där användning av 

lärplattor till pedagogiskt syfte ska vara en viktig del av verksamheten. Det skulle vara 

intressant att jämföra erfarenheter och förhållningssätt hos olika förskollärare i syfte att 

utveckla gemensamma verksamhet bland olika förskolor. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

32 

 

Källförteckning 

 

Bergman, M.E., & Fors, U. (2015). Lärplattor och appar i förskolan har kommit för att 

stanna men för vadå? - En studie om appar med inriktning på matematik och språk i 

Upplands-Bro och Vaxholms kommuner. Stockholms universitet [Hämtat 2018-09-22 

från] http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A785247&dswid=5273  

 

Bryman, A. (2014). Samhällsvetenskapliga metoder. (3 uppl.). Malmö: Liber. 

 

Diaz, P. (2014). Att arbeta formativt med digitala verktyg. (1 uppl.). Lund: 

Studentlitteratur AB. 

Engdahl, I., & Ärlemalm-Hagsér, E. (2015). Att bli förskollärare: mångfacetterad 

komplexitet. (upplag 1.). Stockholm: Liber. 

 

Europeiska kommissionen (2009). Den europeiska referensramen för kvalifikationer för 

livslångt lärande, Luxemburg: Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella 

publikationer 2009 15. [Hämtad 2018-09-22 från] https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eac-

eqf/files/broch_sv.pdf  

 

Flewitt, R., Messer, D., & Kucirkova. N. (2015). New directions for early literacy in a 

digital age: The iPad, Journal of Early Childhood Literacy, vol. 15, no. 3. page(s): 289-

310. Storbritannien. 

 

Forsling, K. (2011). Digital kompetens i förskolan. KAPET. Karlstads universitets 

Pedagogiska Tidskrift, årgång 7, nr 1, 2011, p. 76-95. [Hämtad 2018-09-20 från] 

http://kau.diva-portal.org/smash/get/diva2:490546/FULLTEXT01.pdf  

 

Johansson, I., & Sandberg, A. (2012). Lärande och delaktighet i förskolan. I Sandberg, 

A., & Sandström, A. (red). Kritiska händelser för lärande i förskolan. (1 uppl.). Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Kjällander, S. (2016). Plattan i mattan, Digitala lärplattor och didaktisk design i 

förskola, Stockholm. Tillgänglig på Internet [Hämtad 2018-10-02 från] 

https://www.uppsala.se/contentassets/ef5f63b9d1d44487a99c96096077246e/plattan-i-

mattan.pdf  

 

Klerfelt, A. (2007). Barns multimediala berättande. En länk mellan mediakultur och 

pedagogisk praktik. (Doktorsavhandling. Göteborg: Göteborgs Universitet). [Hämtad 

2018-09-28 från] 

https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/17189/5/gupea_2077_17189_5.pdf  

http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A785247&dswid=5273
https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eac-eqf/files/broch_sv.pdf
https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eac-eqf/files/broch_sv.pdf
http://kau.diva-portal.org/smash/get/diva2:490546/FULLTEXT01.pdf
https://www.uppsala.se/contentassets/ef5f63b9d1d44487a99c96096077246e/plattan-i-mattan.pdf
https://www.uppsala.se/contentassets/ef5f63b9d1d44487a99c96096077246e/plattan-i-mattan.pdf
https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/17189/5/gupea_2077_17189_5.pdf


 

33 

 

Kluzer, S., & Pujol Priego, L. (2018). DigComp into Action - Get inspired, make it 

happen. Norska: Carretero, S., Punie, Y., Vuorikari, R., Cabrera, M. & O’Keefe, W. 

(Eds.). JRC Science for Policy Report, EUR 29115 EN, Publications Office of the 

European Union, Luxembourg, 2018. [Hämtad 2018-10-02 från] 

http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC110624/dc_guide_may18.p

df  

 

Kyrk Seger, E. (2014). Ett nytt lärarskap växer fram. I Ulla-Karin Lundgren Öhman 

(red.), Mediepedagogik på barnens villkor (s. 39–52). Stockholm: Lärarförlaget. 

 

Marklund, L. & Dunkels, E. (2016). Digital play as a means to develop children's 

literacy and power in the Swedish preschool, Early Years, 36 nr. 3, (p. 289-304), 

Routledge. 

 

Lexin (2018). Integrera. [Hämtad 2018-10-13 från] 

https://lexin.nada.kth.se/lexin/#searchinfo=both,swe_swe,integrera  

 

Ljung-Djärf, A. (2004). Spelet runt datorn. Datoranvändandet som meningsskapande 

praktik i förskolan. (Doktorsavhandling. Malmö högskola). [Hämtad 2018-09-12 från] 

https://lup.lub.lu.se/search/ws/files/4788435/1693299.pdf  

 

Löfdahl, A., Hjalmarsson, M., & Franzén, K. (red) (2014). Förskollärarens metod och 

vetenskapsteori. Stockholm: Liber AB.  

 

Nationalencyklopedin. (2018). Integration. [Hämta 2018-10-12 från] 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/integration  

 

Olsson, E. (2013). Lärplatta och Matematik: vägen till ett lustfyllt lärande i förskola 

och förskoleklass. Nacka: Askunge Thorsén Förlag AB. 

Prenski, M. (2001). Digital Natives, Digital immigrants, MCB University press, Vol. 9, 

Nr. 5 (s.1-6). [Hämtat 2018-10-12 från] 

http://www.marcprensky.com/writing/Prensky%20-

%20Digital%20Natives,%20Digital%20Immigrants%20-%20Part1.pdf  

 

Skolverket (2016a). Läroplan för förskolan: Lpfö 98: Reviderad 2016. Stockholm: 

Skolverket. 

 

Skolverket. (2016b). Nationell strategi för digitaliseringen av skolväsendet avseende 

förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet samt den obligatoriska skolan. Stockholm: 

Skolverket. [Hämtad 2018-09-12 från] 

https://www.skolverket.se/publikationer?id=3621  

http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC110624/dc_guide_may18.pdf
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC110624/dc_guide_may18.pdf
https://lexin.nada.kth.se/lexin/#searchinfo=both,swe_swe,integrera
https://lup.lub.lu.se/search/ws/files/4788435/1693299.pdf
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/integration
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
https://www.skolverket.se/publikationer?id=3621


 

34 

 

 

Skolverket. (2016c). IT-användning och it-kompetens i skolan. Stockholm: Skolverket. 

[Hämtad 2018-09-12 från] https://www.skolverket.se/publikationer?id=3617  

 

Skolverket. (2017). Få syn på digitaliseringen på grundskolenivå-Ett 

kommentarmaterial till läroplanerna för förskoleklass, fritidshem och 

grundskoleutbildning. Stockholm: Skolverket. [Hämtad 2018-09-03 från] 

https://www.skolverket.se/publikationer?id=3783   

 

Skolverket. (2018). Läroplan för förskolan: Reviderad 2018. Stockholm: Skolverket. 

[Hämtad 2018-05-27 från] https://www.skolverket.se/undervisning/forskolan/laroplan-

for-forskolan/reviderad-laroplan-for-forskolan  

 

Smith, B.L., & MacGregor, J.T. (1992). “What is collaborative learning?” In Goodsell, 

A.S., Maher, M.R., & Tinto, V. (Eds.), Collaborative Learning: A Sourcebook for 

Higher Education. National center of Postsecondary Teaching, Learning & Assessment, 

Syracuse University, (p. 9-22).  [Hämtad 2019-01-24 från] 

https://www.evergreen.edu/sites/default/files/facultydevelopment/docs/WhatisCollabora

tiveLearning.pdf  

 

SOU 2015:28. (2015). Gör Sverige framtiden digital kompetent. Stockholm: 

Regeringskansliet. [Hämtad 2018-09-05 från] https://www.regeringen.se/rattsliga-

dokument/statens-offentliga-utredningar/2015/03/sou-201528/  

 

Statens Medieråd. (2017). Småungar & Medier: Fakta om barns och ungas användning 

och upplevelser av medier. Publiceringsdatum 2017-05-23. [Hämtad 2018-09-25 från] 

https://www.statensmedierad.se/publikationer/ungarochmedier/smaungarmedier2017.23

43.html  

 

Stukát S. (2011). Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Säljö, R. (2010). Lärande i praktiken. 3:5. uppl. Lund: Studentlitteratur AB 

 

Vetenskapsrådet (2017). God Forskningssed. Stockholm: Vetenskapsrådet. [Hämtad 

2019-01-03 från]  

https://www.vr.se/download/18.2412c5311624176023d25b05/1529480532631/God-

forskningssed_VR_2017.pdf 

 

https://www.skolverket.se/publikationer?id=3617
https://www.skolverket.se/publikationer?id=3783
https://www.skolverket.se/undervisning/forskolan/laroplan-for-forskolan/reviderad-laroplan-for-forskolan
https://www.skolverket.se/undervisning/forskolan/laroplan-for-forskolan/reviderad-laroplan-for-forskolan
https://www.evergreen.edu/sites/default/files/facultydevelopment/docs/WhatisCollaborativeLearning.pdf
https://www.evergreen.edu/sites/default/files/facultydevelopment/docs/WhatisCollaborativeLearning.pdf
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2015/03/sou-201528/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2015/03/sou-201528/
https://www.statensmedierad.se/publikationer/ungarochmedier/smaungarmedier2017.2343.html
https://www.statensmedierad.se/publikationer/ungarochmedier/smaungarmedier2017.2343.html
https://www.vr.se/download/18.2412c5311624176023d25b05/1529480532631/God-forskningssed_VR_2017.pdf
https://www.vr.se/download/18.2412c5311624176023d25b05/1529480532631/God-forskningssed_VR_2017.pdf


 

35 

 

Vygotsky L.S. (1978). Mind i Society. The development of Higher Psychological 

Process, Cambridge, MA, Harvard University Press. 

 

Walldén Hillström, K. (2014). I samspel med surfplattor: Om barns digitala 

kompetenser och tillträde till digitala aktiviteter i förskolan. (Lic. uppsats, Uppsala 

universitet). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

36 

 

Bilagor 
 

Bilaga 1: Intervjufrågor 
 

Syftet med studien är att öka kunskapen om hur lärplattor integreras i förskolans praktik 

i de vardagliga aktiviteterna med barnen. I denna studie vill jag undersöka pedagogers 

erfarenheter av att integrera lärplattan i förskolans verksamhet. Utifrån syftet har följande 

frågeställningar specificerats: 

 

Mina frågeställningar 

• Vilka erfarenheter har förskollärare av att använda lärplattor i aktiviteter i 

förskolan? 

• Vad används barnen lärplattan till? Varför används de på det sättet? 

• Vilka möjligheter till lärande kan förskollärare se med barnens interaktion med 

lärplattan?  

 

Bakgrundsfrågor: 

• Ålder? 

• Utbildning?   

• Hur länge har du arbetat i förskola? 

  

 Mina intervjufrågor 

1. Vilka erfarenheter har du att använda lärplattor i aktiviteter i förskolan? 

2. På vilka sätt arbetar ni för att integrera lärplattan med övrig 

förskoleverksamhet? Ange gärna några konkreta exempel.  

3. Hur planerar du barnens användande av lärplattor i vardagliga 

aktiviteter? 

4. Vilka möjligheter till lärande kan du se med barnens interaktion med 

lärplattan? 

5. På vilka sätt kan användning av lärplattan stimulerar barnens intresse att 

lära? Gärna ge ett exempel.  

6. Vad används barnen/du lärplattan till?  

7. Hur ges barnen möjlighet att använda lärplattan i förskola? 
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Bilaga 2: Samtyckesblankett 
 

Information och samtyckesblankett till förskollärare och pedagoger 

Jag heter Belaynesh Ketsela Tesfaye och studerar vid förskollärarprogrammet, 

Högskolan i Gävle. Under hösten 2018 skriver jag mitt examensarbete i didaktik. 

 

Syftet med undersökningen är att öka kunskapen om hur lärplattor integreras i 

förskolans praktik i de vardagliga aktiviteterna med barnen. I denna studie vill jag 

undersöka pedagogers erfarenheter av att integrera lärplattan i förskolans verksamhet. 

 

För att närma mig detta kommer jag att genomföra en intervju med dig. Undersökningen 

kommer att avrapporteras som ett examensarbete. Förskolans namn och alla deltagande 

anställda kommer att avidentifieras (i eventuell transkriberade text) i det slutgiltiga 

arbetet. Allt insamlat material förvaras så att ingen obehörig får tillgång till det. När 

examensarbetet har examinerats kommer det sparas i högskolebibliotekets databas 

DIVA. 

 

Medverkan i undersökningen är helt frivillig och du kan när som helst avbryta 

deltagandet. Detta samtycke ger, efter ditt medgivande mig som student tillstånd att med 

filma dina röst med mobiltelefon eller iPad och dokumentera situationer där du 

medverkar. Jag står till förfogande för att svara på frågor under intervjun. 

 

Enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt ta del av insamlade 

uppgifter och vid behov få eventuella fel rättade eller att hanteringen av personuppgifter 

begränsas. Kontaktperson är min handledare (kontaktuppgifter nedan), som också tar 

emot eventuella klagomål på hanteringen av personuppgifter.  

 

Med vänlig hälsning 

 

Belaynesh Ketsela Tesfaye 

E-post: xxxxxxxx@student.hig.se 

Tel: xxx-xxx-xx xx 

 

 

 

 

Handledare 

Kristina (Tina) Walldén Hillström 

mailto:xxxxxxxx@student.hig.se
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E-post: xxxxxx@hig.se  

Tel: xxx-xx-xx-xx 

Mobil: xxx-xxx-xx xx 

 

 

  Ja, jag ger samtycke till att delta i undersökningen. 

 

 

Datum och plats: _____________________________________________ 

 

 

…………………………........................  

Underskrift   

 

 

………………………………………...     

Namnförtydligande     
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Bilaga 3: Olika appar och programvaror 
 

Följande programvaror nämns av förskollärarna under intervjun. Dessa är några av flertal 

befintliga appar som finns på nätet idag.     

 

Appar Användandet Användningsområden 

Book creator Skapande Skapande av sago- och 

bilderböcker. 

Stop 

motion/iMovie 

Skapande Skapande av filmer/ bildserier 

Puppet pals Skapande Skapande av sagor/berättelser eller 

egna historier 

QR-koder (Quick 

Response codes) 

Scannas med lärplattan 

och som leder till en sida 

på nätet 

QR-koden är ett inläsningsprogram 

TekenHatten Teckenspråk Teckenspråksträning med hjälp av 

bilder 

VKlass Kommunikation och 

information 

Kommunikations och 

informationskanal mellan förskolan 

och vårdnadshavare 

Greenscreen Skapande Skapande av filmer 

  

 


