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Abstract: 

The purpose of this study is to highlight some aspects of the increased usage of tablets in 
preschool environments by answering the questions: what does the tablet become in the 
preschool environment, how much freedom does the children have over its usage. 

To answer these questions a series of observations were made at two different preschools. The 
observations were then complemented by interviews with teachers at the same preschools. 

This qualitative study focuses on some of the didactic questions regarding the tablets, based 
on a theoretical framework that is within the design-oriented perspective; which addresses the 
children's’ autonomy, the institutional framework and affordance. 

Our conclusion is that the tablet’s introduction in the preschool has helped the teachers in 
numerous parts of their documentation, but we can also see that the children's opportunities to 
make choices regarding the tablet are more limited than with any other resource on the 
preschool. In our results we also see that when the children get access to the tablet they 
receive a learning experience, which among other things, strengthens their language skills and 
their social interaction with each other. 
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Förord 

Vi vill först tacka de två förskolorna som låtit oss få ta del av den verksamhet ni bedriver. Vi 

vill ge ett extra tack till de två förskollärarna som svarade på våra intervjufrågor. Tack våra 

nära och kära för all peppning och all den tid ni har lagt ner i att läsa vår studie. Sist vill vi ge 

vår handledare ett stort tack för att Du har varit med på vår resa.   
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1. Inledning 
Idag växer barn upp med ny teknologi som tar plats i såväl hem som förskolor och blir en del 

av barns vardagsliv. Intresset för denna studie väcktes under vår verksamhetsförlagda del av 

förskollärarutbildningen då vi båda kom till förskolor där man skulle starta pilotprojekt med 

lärplattor. I pilotprojekten fick varje pedagog varsin lärplatta att använda i sitt arbete och vi 

såg snart att den blev en positiv del i verksamheten och ett nytt verktyg i pedagogernas 

dokumentation. Men vad mer än ett verktyg att dokumentera blir en lärplatta i förskolan? 

Frågor som vi ställde oss under vår verksamhetsförlagda utbildning var funderingar som hur, 

vad, varför och för vem används lärplattor, och hur kommer lärandet in i användningen av 

lärplattorna. 

I en artikel beskriver en förskollärare hur hon först var negativ inställd till att använda 

lärplattor i förskolan. Efter att ha genomfört en studie om hur lärplattor integreras i förskolan, 

frågar hon sig inte OM lärplattan ska finnas i verksamheten utan HUR den ska användas på 

bästa sätt för att utgöra ett komplement till verksamheten i förskolan. (Shifflet, Toledo, & 

Mattoon, 2012).  

I förskolans läroplan beskrivs det hur förskolan ska främja barns utveckling och lärande och 

ge barnen olika möjligheter att uttrycka sig på olika sätt och med olika redskap. Barnen skall 

även kunna konstruera, nyttja material och teknik. (Skolverket, 2011) 

Anna Lundholm (Mannerheim, 2013) lägger vikt vid att lärplattan inte ska ses som en 

konkurrent till pussel, pennor och papper utan att den ska vara ett komplement till de resurser 

och material som redan finns på förskolan. 

Detta ledde våra tankar in på didaktikens grundfrågor som också kom att bli centrala i vårt 

sätt att närma oss det område vi undersöker i denna uppsats. Varför använder vi lärplattan? 

Vad blir en lärplatta i förskolans miljö? Hur, var, och när används den? Vilka får ta del av 

lärplattan? Det teoretiska synsätt vi ska utgå ifrån i den här studien är hämtad ur ett 

designorienterat perspektiv som bland annat är besläktat med det sociokulturella perspektivet.   

Det vi ska ägna oss åt i denna studie är att förstå vad en lärplatta blir och är inom förskolans 

ramar, samt vad barnens handlingsutrymme kring lärplattan är. Under uppsatsen gång har vi 

valt att använda ordet lärplatta och med det menar vi en ipad som är en liten bärbar dator med 

tryckkänslig skärm och inget tangentbord (Ne.se, 2013). Vi har valt att göra en kvalitativ 
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studie där vi gör egna analyser och tolkningar utifrån observationer, men belyser 

pedagogernas syn och tankar genom intervjuer. 
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2. Bakgrund 

För att läsaren ska få en förståelse inom området i denna studie kommer detta kapitel att 

beskriva hur tidigare studier har sett ut inom ämnet lärplattor och IKT (information och 

kommunikationsteknik) i förskolan. Det kommer även att beskrivas vad styrdokumenten och 

riktlinjerna är idag. I avsnittet om tidigare forskning har vi valt att rikta in oss på publikationer 

från 2010 och framåt, eftersom att lärplattan inte fanns i samma utsträckning före det.  

2.1 Styrdokument 
Skollagen (2010:800) säger att förskolan ska uppmärksamma och förbättra barns kunskaper 

och värden. Förskolan ska även stödja barns utveckling och lärande, den ska ständigt sträva 

efter att barnen ska känna en livslång lust att lära.  

Enligt läroplanen vilar förskolans verksamhet på en demokratisk grund där barns skilda 

uppfattningar uppmuntras. Barnen ska få en möjlighet att bilda sig egna uppfattningar, handla 

utifrån dessa och utifrån sina egna förutsättningar (Skolverket, 2011).  

Det beskrivs vidare i Läroplan för förskolan (2011) att ett av förskolans uppdrag är att få 

barnen intresserade av multimedia och även använda och uttrycka sig genom detta i 

lärandeprocesser. 

Förskolans uppdrag är att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer så som 

bild, musik, rörelser, tal och skriftspråket. Detta innebär att barnen ska få forma och nyttja 

material och teknik. Multimedia och kommunikations teknik kan i förskolan användas i både 

skapande processer och i tillämpning. (Skolverket, 2011)  

Förskolan ska sträva efter att varje barn ska få utveckla sin nyfiken samt sin lust och förmåga 

att leka och lära. Förskolan ska även sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och 

tillit till sin egen förmåga (Skolverket, 2011).  

Europaparlamentet påvisar att om arbete med dator ska ske så bör den förenas med både 

lärarledd handledning och att barnen får prova själva. Barn som ligger efter i skolan oavsett 

orsak, ska med hjälp av lärplatta kunna hinna ikapp de andra barnen. Genom att ge alla barn 

samma tillgång till lärplattan, kommer barnens självsäkerhet öka i vuxen ålder. Det står även i 

deras rapport att det är viktigt att det är ”serious games” som ska spridas (Europaparlamentet, 

2011).   
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2.2 Tidigare forskning 
I detta avsnitt kommer det att tas upp vetenskapliga artiklar och studier som ligger nära i tiden 

dock inte publikationer senare än 2010.  

2.2.1 Vad lärplattan gör i förskolan. 
Förskolans uppdrag handlar om att barnen ska få en chans att lära sig och utvecklas på ett 

kreativt sätt, för att uppnå detta kan pedagogerna använda lärplattan som ett hjälpmedel. Detta 

är något som många förskollärare ställer sig tveksamma till (Shifflet, Toledo, & Mattoon, 

2012). 

Men det är pedagogens uppgift att se till att barnen använder lärplattan på rätt sätt och att 

apparna som används är utmanade och lärorika. Detta är något som beskrivs i Läroplan för 

förskolan (2011) att förskolläraren skall ansvara för att ge barnen förutsättningar för 

utveckling och lärande. Det ska även vara roligt och lärorikt att lära sig nya saker.   

Shifflet et al. (2012) beskriver att vissa lärare, forskare och föräldrar är oroliga över att barn 

sitter framför dator och tv för mycket. De frågar sig om det verkligen behövs mer teknik i 

förskolan och vilken roll lärplattan ska ha i verksamheten. Det finns även en viss oro för hur 

den nya tekniken kommer att påverka den sociala träningen hos barn. 

Cassandra Mattoons (Shifflet, Toledo, & Mattoon, 2012) resultat visar att barnen spelar 

tillsammans på lärplattorna och hjälper varandra, men lärplattan kan även tillämpas 

individuellt när de ges möjlighet till det. Det är lärarens uppgift att styra barnen i rätt riktning 

och hjälpa barnen så de kan lära sig och utvecklas.  Shifflet et al. (2012) har även tagit del av 

en studie som leds av Dr. Alper T. Kumtepe där han beskriver i sitt resultat att användning av 

ny teknik inte förminskar barns sociala kompetens utan stärker den, användningen tränar 

barns sociala samspel och ökar deras sociala färdigheter. Han skriver vidare att även barn som 

använder sig av ny teknik mer regelbundet har mer social kompetens och har färre svårigheter 

i skolan. I sin studie kunde han även se att barnen ofta använder sig av lärplattor i grupp. Det 

sker en integrering hos barnen med hjälp av lärplattan där barnen hjälper varandra, diskuterar 

med varandra och utbyter idéer och tankar. De utmanar varandra och utvecklar samtidigt 

språket. 

Shifflet el at. (2012)anser inte att tekniken är något som ska ersätta förskolans fysiska miljö 

utan att lärplattan ska vara ett komplement. Den ska användas som vilket annat verktyg i 

förskolan, det är viktigt att ha en bra balans mellan fysiska aktiviteter och lärplattan. 
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McManis och Gunnewig (2012) beskriver att vissa lärare, forskare och föräldrar ser att 

användningen av lärplatta och smartphone börjar i förskolan och vissa kan känna en oro att 

barnen utsätt av för mycket teknik. Den nya tekniken är ett sätt för barnen att utvecklas och 

lära på ett roligt och meningsfullt sätt. Pedagogerna måste få en bra utbildning i hur lärplattan 

kan användas för att barnen ska kunna använda den på ett utvecklade sätt och att den ska bli 

ett bra stöd i barnens lärande. Det är viktigt att pedagogerna hjälper och integrerar med barnen 

i deras utforskande av lärplattan. 

McManis och Gunnewig (2012) beskriver, för att integreringen av ny teknik i skolan ska bli 

användbart på ett utvecklande och stödjande sätt så måste det finnas nivå och 

individanpassade utmaningar till barnen. Lärare måste få stöd och kunskap att inkludera 

lärplattan som ett hjälpmedel i verksamheten och få den integrerad i läroplanen. 

I sin artikel har McManis och Gunnewig (2012) tagit del av andras studier som visar snarlika 

resultat som Shifflet et al. (2012). Båda har i sina studier kommit fram till att datoranvändning 

i verksamheten ökar barns sociala förmåga. De har även sett att barnen utvecklar läs- och 

skrivförmågan, språket och matematik. Detta ger i sin tur att barnen delar med sig av 

information, idéer och samspelar med hjälp av teknik, något som även Mattoon (2012) såg i 

sitt resultat.  

Liknande resultat som Shifflet et al. (2012) såg i Dr. Alper T. Kumtepe studie, visade det sig 

att McManis och Gunnewig (2012) även har sett i sin studie, att barn som använder och får 

vägledning med teknik i verksamheten får färre svårigheter med motoriken, koordinationen 

och minnet. 

På skolverkets hemsida har vi tagit del av en studie av Anna Lundholm (Mannerheim, 2013) 

som hon har gjort på förskolan där hon arbetar. Hon har i sin studie sett hur lärplattan används 

som ett komplement i förskolans verksamhet. Hon anser att ingenting i verksamheten ska 

plockas bort, utan att traditionella läromedel kan kompletteras med lärplattan, som vi har 

påvisat tidigare i uppsatsen att forskare har fått fram. Lundholm (Mannerheim, 2013) har 

utgått från likande frågeställningar som oss. Hennes studie visar hur lärplattan i verksamheten 

blir ett redskap för både språkinlärning och problemlösning i olika uppgifter som barnen får, 

dessutom samarbetar barnen och för flera diskussioner med varandra. Hon menar att barnen 

tränar sitt språk genom att de för en diskussion under problemlösningstillfällena och det finns 

då utrymme för att lära sig nya ord. Genom att använda och lära sig nya saker via lärplattan 

kan barnen sedan införa sina nya kunskaper även i andra sammanhang. 
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Med hjälp av lärplattan kan inlärning bli mångsidig. Lundholm (Mannerheim, 2013) menar att 

med lärplattan kan barnen både se och höra, barnen kan använda sig av ljud i olika appar som 

visar till exempel vilken siffra eller bokstav det är. Hon anser att papper, pennor med mera 

bör finnas kvar och inte ersättas av lärplattan. Ny teknik ska samverka med traditionella 

läromedel för att få in alla viktiga delar i lärprocessen.  

Lundholm (Mannerheim, 2013) konstaterar för sin del att det inte finns några speciella 

pedagogiska appar till barnen. Men samtidigt har vi har sett i tidigare studier att forskare och 

spelutvecklare tagit fram något som heter serious games, som är speciellt framtaget för att 

användas i verksamheter och i lärande syfte (Holm Sørensen, 2009). 

2.2.2 Serious games i förskolan. 
Serious games är en spelgenre som det har gjorts ett projekt om, som tog avstamp i barns 

intresse för datorspel och online spel. Flera forskare och spelutvecklare har utifrån barnens 

intresse sett möjligheter i att använda spelen i undervisnings- och lärandesyfte (Holm 

Sørensen, 2009). Det finns olika sätt som spelen utmanar de didaktiska perspektiven i 

undervisningen. 

Holm Sørensen (2009) har delat upp utvecklingen av spelen på två olika plan, konstruktionen 

av spelen och användningen av spelen. Med konstruktion av spelen menar hon att det kan 

komma didaktiska frågor om hur spelen ska designas. Sedan handlar det om hur och när 

spelen ska användas, i vilka ämnen och sammanhang.  

Holm Sørensen (2009) markerar att serious games är forskningsbaserat och spelen används 

efter de lärarmål som finns idag, spelen är tänkta att användas som en kompletterande 

undervisningsmetod i den traditionella undervisningen. Målet med projektet serious games är 

att av ny forskning och spelutveckling ska kunna utveckla nya spel och att skapa mer kunskap 

om didaktiskt design av serious games.  

2.2.3 Dokumentation med hjälp av lärplatta 
Genom att dokumentera med lärplattan i förskolan och sedan lägga upp dokumentationen på 

en privat hemsida som enbart föräldrarna och personalen har tillgång till, har det skapats nya 

möjligheter för föräldrar att få en inblick i förskolan enligt Parnell och Bartlett (2012). När 

föräldrarna får en bättre insyn på vad barnen har gjort under dagen är det en tillgång även för 

barnen. Då kan föräldrar och barn samtala med varandra om hur deras dag har varit och vad 

barnen har lärt sig.  
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Parnell och Bartlett(2012) beskriver att dokumentation via en blogg eller hemsida som 

föräldrar har tillgång till, ger föräldrar en möjlighet att se verksamhetens alla detaljer och ger 

även barnen en möjlighet att förstå och utveckla sitt eget lärande. Författarna tror att teknik 

som ett verktyg i förskolan och skolan kan stärka verksamhetens dokumentation.  

Parnell och Bartlett (2012) anser att personalen på förskolorna sparar värdefull planeringstid 

genom att arbeta på det här sättet, då de inte behöver gå iväg för att lägga in text och bilder på 

datorn och skriva ut dokumentation.  

 

2.2.4 IKT ur ett designorienterat perspektiv 
De nordiska länderna har ansetts som nyskapande inom IT och utbildning sedan nittiotalet.  

Länderna satsade på IKT för att de redan då såg möjligheterna med det som ett verktyg i 

verksamheten, det fanns även en tro på att IT i förskolor och skolor kunde höja kvaliteten på 

utbildningarna (Cerratto-Pargman, Jarvela, & Milrad, 2012). 

Cerratto-Pargman et al. (2012) har i sin artikel tagit del av en Nordic TEL´s studie kring IKT 

och lärplattor i undervisningen. Studien är gjord ur ett designorienterat perspektiv. TEL står 

här för Technology enhanced learning. Syftet med projektet är att få en förbättrad förståelse 

och mer erfarenheter om hur design av teknik och liknande verktyg kan användas för att 

stärka undervisningsmetoderna och lärandet. 

Mobilt lärande inom tekniken har enligt Nordic TEL uppmärksammats mer under de senaste 

åren och IT i undervisning har utvecklats snabbt. Det beror troligen på att trådlös teknik är en 

stor del i hemmen och en stor del i barnens interaktion med varandra anser Cerratto-Pargman 

et al. (2012). 

Genom att mobilt lärande används i lärandesyfte måste forskare och lärare ompröva 

traditioner och tänka om när det gäller utbildningsfrågor. Men Cerratto-Pargman et al.(2012) 

menar att mobilt lärande har väckt många frågor hos forskare, till exempel vilken roll den 

fysiska och naturliga miljön har i verksamheten. 

Cerratto-Pargman et al. (2012) har tagit del av studier som visar att lärare känner ett större 

utrymme att styra sina undervisningsmetoder när de använder IKT i verksamheten. Lärarna 

upplever även att det finns större möjligheter att variera arbetet och i fler olika 

lärandesituationer i undervisningen. 
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Allt eftersom att IKT i verksamheten växer och ger fler utbildningsmetoder ökar också 

frågorna kring design i lärandet eftersom det krävs en större förståelse om hur, när och varför 

IKT ska användas i undervisningen och i verksamheten. Pedagogerna måste se vad barnen lär 

sig genom IKT och hur de genom olika utbildningsvägar och val tar till sig kunskap för att 

kunna ge metoden ett syfte och en riktlinje verksamheten (Cerratto-Pargman, Jarvela, & 

Milrad, 2012). 

Ceratto-Pargman et al. (2012) har även tagit del av svårigheter och problem som de på Nordic 

TEL har stött på. Bland annat har det varit att forskarna har fokuserat för mycket på 

funktionalitet och användbarhet istället för att låta tekniken integrera med lärare och barn i 

undervisningen. Det har visat sig att forskarna har underskattat uppbyggnaden av lärandets 

miljö, design och inkludering av mobila tekniker i verksamheten. Nordic TEL lägger stor vikt 

att det måste finnas en balans mellan tekniken och pedagogens kompetens för att förstärka 

erfarenheterna och lärandet. Men för att komma dit måste man låta lärare och barn prova att 

integrera den mobila tekniken i verksamheten. 

Utifrån vad tidigare studier visar har vi sett att det finns ett outforskat område i barns 

handlingsutrymme kring lärplattorna och vad lärplattan blir i förskolans miljö. Detta är något 

som vi ska närma oss i denna studie och se det utifrån ett designorienterat perspektiv.  
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3. Syfte  
Syftet med den här studien är att se hur lärplattan används som ett verktyg i förskolan och om 
barnen får ha något inflytande över lärplattan. Vill vi även se vad lärplattan blir i förskolans 
miljö. För att nå syftet så har vi fokuserat på dessa frågor: 

• Hur, var och när används lärplattan?  

• Vad blir en lärplatta i förskolans miljö? 

• Vad har barnen för handlingsutrymme när det gäller lärplattor i förskolan? 

• Varför ska lärplattan användas i förskolan? 
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4. Teoretisk ram 
I denna studie har vi valt att utgå från ett designorienterat perspektiv på lärande med fokus på 

vad pedagogerna ger för handlingsutrymme runt lärplattan. Två andra frågor vi har haft i vår 

studie är vad pedagogerna gör lärplattan till i förskolan och hur barnen skapar mening med 

hjälp av lärplattan.  

4.1 Designorienterat perspektiv  
Det designorienterande perspektivet tar sin utgångspunkt i det multimodala perspektivet som 

utvecklats i det socialsemiotiska perspektivet. Inom multimodalitet är utgångspunkten att 

kommunikation inte bara sker via språket utan med alla de uttrycksformerna (teckensystem) 

som barnet har tillgängligt, till exempel bilder, gester, betoningen på ljud och så vidare.  

Socialsemiotik handlar om kommunikation och teckenskapande och hur vi använder oss av 

det i lärprocesser (Leijon & Lindstrand, 2012). Gemensamt för dessa tre perspektiv är att 

lärande och kommunikation hör ihop. 

Inom förskolans verksamhet är det designorienterade perspektivet ett redskap för att kunna 

analysera det som förskolläraren kan förändra och formge, såsom miljön och sättet 

pedagogerna utformar verksamheten för att främja barns lärande. Miljön i verksamheten är 

grundläggande för barnens lärande då den skapar olika förutsättningar för det enskilda barnet 

och barngruppen (Elm Fristorp & Lindstrand, 2012). 

Ordet design kan ha många betydelser. När människor tänker på design är den första tanken 

vanligen materiella ting såsom designen på kläder och möbler. Kress och Selander (2010) 

beskriver en annan typ av design som kan ha inverkan på människors lärande. De menar att 

det finns en aspekt där det är pedagogerna som utformar (designar) det som sedan blir barnens 

redskap för meningsskapande. Vidare beskriver författarna att med teknikens intåg har det 

blivit lättare för barn i deras meningsskapande och flera teckensystem har blivit möjliga, 

vilket kallas didaktiskt design då det finns flera vägar till kunskapen. Denna utveckling har 

gjort att lärarens ord inte är det enda rätta och det finns flera sätt att gestalta kunskapen. Om 

en pedagog beskriver hur en gris låter, kan barnen även se och höra en riktig gris på en 

lärplatta. Leijon och Lindstrand (2012) skriver även i sin artikel om hur lärarens didaktiska 

design av verksamheten innefattar olika val av verktyg för lärandet, så som böcker och 

digitala medier.  

Det designorienterade perspektivet handlar i förskolans värld bland annat om vad 

pedagogerna skapar för förutsättningar i förskolans miljö. Hur stort handlingsutrymme har 
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barnen och hur positioneras barnen och föremålen ut. Vilken är barnens roll i förskolans 

miljö, allt detta spelar in för den didaktiska designen och i sin tur vad barnen får för verktyg 

för sitt meningsskapande (Elm Fristorp & Lindstrand, 2012)  

Design i lärande är en annan aspekt i lärprocesser inom det designorienterade perspektivet där 

fokusen ligger på barnen och hur barnet utformar sitt lärande utifrån deras egna intressen och 

förutsättningar. Elm Fristorp och Lindstrand(2012) beskriver att vi kan se detta perspektiv när 

barnens val, i relation till det som erbjuds under meningsskapandets gång påverkar 

möjligheten till förståelsen över sakerna. 

4.2 Institutionella inramningen 
Alla platser har sin egen institutionella inramning och i denna studie är inramningen 

förskolan.  Förskolans inramning är först och främst den som politikerna skapar när de 

utformar förskolans läroplan, vilket är riktlinjer över det förskolan skall innehålla. Andra 

delar av förskolans inramning är normer, regler och pedagogernas arbetssätt. De pedagogiska 

miljöerna bär upp det som förväntas att barnen skall klara av (Elm Fristorp & Lindstrand, 

2012).  Den institutionella inramningen handlar även om vilka material och verktyg som finns 

tillgängliga för barnen och om barnen har rätt kunskap för att kunna utnyttja resurserna.   

Om pedagogerna ser över den pedagogiska miljön, deras eget agerande och vilka spelregler 

vuxna ger barnen kan det ge barnen möjlighet till att reflektera och själva bestämma vad som 

är meningsfullt i lärprocessen. Detta leder i sin tur till att barnen kan utveckla sina 

teckensystem på förskolan (Elm Fristorp & Lindstrand, 2012). 

Hur miljön påverkar barnet tar Nordin Hultman (2004) upp i sin avhandling, hon menar att 

om pedagogerna vet och förstår att barnet har relationer till miljön och resurserna kan 

pedagogerna bättre ta vara på barnets kompetenser. Alla barn lär sig på olika sätt och miljön 

ska vara en tillgång för barns lärande. I sitt forskningsresultat skriver hon att barnen har för 

lite material som de kan laborera med och för lite tekniskt material i förskolan(Nordin 

Hultman, 2004). 

4.3 Affordance 
Affordance är ett uttryck som ligger inom det multimodala och designorienterade perspektivet 

och har sin utgångspunkt i hur barnen använder resurserna de har omkring sig (Elm Fristorp 

& Lindstrand, 2012).  

Pedagogen skapar först något som kallas meningspotential vilket är vad pedagogen anser att 

resursen ska användas utifrån pedagogens normer och synsätt. Detta gör i sin tur att 
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pedagogen tror att även barnet ska uppfatta resursen på samma sätt. Men barnet kanske inte 

alls ser resursen som pedagogen gör, då uppstår det affordance (Elm Fristorp & Lindstrand, 

2012).  

Hur kan en resurs ha fler än ett användningsområde och vara olika saker beroende vad barnet 

bestämmer vad det är. En skokartong kan bli en säng för myran som barnet har hittat på 

gården och i sin tur hjälpa barnen i deras meningsskapande. Barnet ger deras egna 

förklaringar kring resurserna runt omkring dem och pedagogerna kan inte bestämma vilken 

affordance resurserna ska få i barnens arbete med dem (Elm Fristorp & Lindstrand, 2012).  
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5. Metodavsnitt 

I detta avsnitt beskriver vi hur vi har gått till väga, vilka val vi har gjort och vilka 

förutsättningar vi har haft. På vilket sätt vi har kommit fram till resultatet och vilka etiska 

överväganden som har gjorts under studiens gång. 

5.1 Sökmetod 
Enligt Backman (2008) finns det tre sökmetoder att arbeta efter när man söker litteratur och 

det är konsultation, manuell sökning och databaserad sökning. Precis som han skriver har vi 

gått igenom alla sökmetoder för att få fram litteratur, artiklar och styrdokument. Konsultation 

innebär i vårt skrivande att vi kom överens om vilka frågeställningar vi skulle behandla och 

diskuterade med vår handledare om det. Vi undersökte andras uppsatser och även 

styrdokument och riktlinjer, framförallt övervägde vi olika idéer och vred och vände på våra 

frågeställningar. Konsultation är en viktig sökmetod för att kunna hitta en riktning och ingång 

i det blivande arbetet och för att få kunskap inom området skriver Backman (2008). 

Manuell sökning innebär att vi letade litteratur och avhandlingar som passade in i vårt ämne. 

Då vår studie behandlar ett relativt nytt område har vi använt oss mest av vetenskapliga 

artiklar, då vi anser att de är mest relevanta och intressanta för vår studie. För att få fram den 

senaste forskningen så har vi till största del använt oss av databaserad sökning. Detta betonar 

även Backman, att man lika gärna eller hellre bör använda sig av datoriserad sökning för att få 

fram den senaste forskningen inom ett ämne. 

Vi använde oss mestadels av databasen Eric men har även använt oss av andra databaser i 

början av vårt sökande så som Discovery och Swepub. För att få fram de artiklar som 

handlade om lärplattor och teknik i förskolan använde vi oss av databasen Eric och nyckelord 

som Tablet, vi har sedan kombinerat nedåtstående ord för att få fram våra artiklar.  

Tablet, preschool, teaching methods, technology uses in education, electronic 

learning och young children. 

Vi valde att skriva ur ett designorienterat perspektiv. För att få fram artiklar som handlade om 

hur forskningen ser ut inom det designorienterade perspektivet och användningen av lärplattor 

i förskolan använde vi oss av databasen Eric, där använde vi oss av sökord som, 

Multimodality och Design-oriented 

Vi har med hjälp av vetenskapliga artiklar och studentlitteratur från biblioteket fått en 

bakgrund och tidigare forskning om lärplattor och teknik i förskolan. 
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5.2 En kvalitativ studie 
I denna studie används en kvalitativ metod som passar bäst in på undersökningar där resultatet 

ger svar på frågor om vad, hur och varför. Som Backman (2008) nämner handlar en kvalitativ 

studie om klara frågor och direkta svar, i en sådan studie används det inte mätningar av något 

slag. Vår studie är en kvalitativ studie på så sätt att vi har använt oss av observation och 

intervjufrågor där vi får direkta svar som inte går att mätas. I denna studie kan vi med hjälp av 

observationer se hur våra tolkningar av verkligheten är på förskolorna men även se vilken 

inställning pedagogerna har om lärplattan i förskolan genom intervjufrågor. Denna process 

menar Backman (2008) karakteriserar det kvalitativa perspektivet i en studie. 

5.3 Observation och intervju som metod 
Bjørndal (2005) beskriver observation på det sättet att varje människa kan observera i sin 

vardag, men att inom pedagogik brukar observation handla om att man är uppmärksam på 

olika situationer och iakttar personer då de utför något. Han nämner även att observationer 

används i förskolan för att kunna se och utvärdera en situation. Vi valde observation som 

metod för att få en egen bild av hur lärplattan används i förskolan. Men även som Bjørndal 

(2005) skriver vill vi även utvärdera situationen för vår egen skull för att vi sedan i arbetslivet 

ska kunna arbeta med lärplattan på bästa sätt.  

Innan en observation äger rum så bör man vara väl förberedd. Bjørndal (2005) tar upp två 

viktiga aspekter när en observation ska genomföras, fokus och registrering. Fokus handlar 

precis som det låter, om vart ska fokus ligga under observationen, vad det är du ska observera. 

Förberedelserna för observationen får konsekvenser för hur betraktaren registrerar hela 

observationen. I vårt fall utgick vi ifrån frågeställningar under observationen som vi följde för 

att inte tappa fokus.     

Kvale och Brinkmann (2009) betonar vikten av olika sätt att genomföra en intervju och de 

beskriver forskningsintervjun som ett sätt att producera kunskap, vilket stämmer bra in på vår 

studie. De fortsätter att berätta om intervjun som en dialog mellan människor som har ett 

mönster och syfte. Intervju handlar inte om att två likställda personer samtalar, utan det är den 

som utför studien som kontrollerar situationen, vilket vi kan se i vårt egna sätt att använda 

frågorna på. Vi har valt att använda oss av fyra frågor för att kunna styrka eller motsäga våra 

observationer   

Efter intervjuerna granskas svaren kritiskt för att få fram material att arbeta med. Kvale och 

Brinkmann (2009) menar även att man måste ha i åtanke att svaren som vi har fått enbart är 

beskrivningar ur intervjupersonens livsvärld och hur deras tolkning är av frågorna, vilket vi 
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även kommer att ha i åtanke när vi granskar vårt resultat av intervjuerna. Bjørndal (2005) 

beskriver intervju som ett komplement till observation så som att man får en förståelse ur den 

intervjuade personens perspektiv på frågan. Han menar att en dialog mellan två människor är 

det bästa sättet att ta del av andras tanka och upplevelser. 

5.4 Avgränsning 
För att avgränsa vår studie valde vi att arbeta efter didaktiska och direkta frågor som hur, när, 

vem och varför. Vi valde även att korta ner våra observationer till två förskolor istället för 

fyra men lade istället till fyra intervjufrågor till två pedagoger, en på varje förskola. Vi har 

valt att titta på studien genom ett perspektiv som är designorienterat.  

5.5 Urval/Genomförande 
De valda förskolorna 

De två valda förskolorna är belägna i Mellansverige i en mindre stad och båda arbetar aktivt 

med lärplattor. En av förskolorna har vi sedan tidigare en relation till, vilket kan vara både en 

nackdel och en fördel. Om pedagogerna och barnen känner sig trygga med personen som 

observerar kan miljön bli mer avslappnad och därmed kanske mer rättvisande. Den negativa 

aspekten är att när personen som observerar är van att vara på ett ställe, kan det vara svårt att 

vara tillräckligt observant då den på grund av vana tar vissa händelser för givet, dessutom kan 

det vara lätt att falla tillbaka i sin yrkesroll. 

Den andra förskolan som vi valde fanns det inte någon personlig relation till, vilket även det 

kan ha fördelar och nackdelar. En nackdel kan vara att observatören inte känner till 

pedagogernas arbetssätt och det kan bli en stelare miljö då pedagogerna och barnen kan känna 

sig utvärderade. Men samtidigt kan det vara positivt då det är svårare att falla in i yrkesrollen 

och det kan vara lättare att göra objektiva iakttagelser. 

Genomförande 

Rekryterandet av förskolor och informanter till denna studie gjordes genom att vi frågade vår 

handledare om förskolor som arbetade aktivt med lärplattor, förutom de vi redan visste. Vi 

kontaktade en befattningshavare på kommunen via en mailadress som vår handledare gav oss. 

Vi fick genom den kontakten namn och nummer på tre förskolor som arbetade med lärplattor.  

Vi kontaktade två av förskolorna varav en svarade och ville vara med i vår studie därefter 

bokade vi tid för observation. Förskolan vi har personlig relation till kontaktade vi och 

berättade om studien och de ville delta. Två veckor innan observationerna åkte vi tillsammans 
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ut till de två förskolorna och gav föräldrar informationsbrev om studien (se bilaga 2). I brevet 

gav vi föräldrarna valet att kontakta oss om de inte ville att deras barn skulle delta i studien 

och ingen av föräldrarna kontaktade oss.  Brevet skickades även till de biträdande 

förskolecheferna för deras godkännande.  

Observationerna gjordes under en veckas tid under olika tider på dagen för att kunna se hur 

lärplattan användes under hela dagen. Vi utförde observationerna på varsin förskola. Vi valde 

att utföra observationerna i barngrupper där barnen var mellan 3-5år gamla, eftersom 

lärplattan användes filtigast i de åldersgrupperna på respektive förskola. Observationerna 

gjordes med papper och penna och i korta sekvenser för att vi inte skulle bli överösta med 

material som vi sedan skulle bearbeta. Observationerna gjordes både i inne- och utemiljö samt 

i styrd och fri lek. Forskningsfrågorna använde vi som ett underlag för få in ett bra och 

konkret material till studien och för att vi inte skulle tappa fokus på vad det var vi undersökte. 

Efter observationstillfället kände vi att pedagogens syn på hur användandet av lärplattan i 

förskolan saknades. Vi valde därför att intervjua pedagogerna. Vi mailade fyra frågor (se 

bilaga 1) till de två pedagoger som vi hade varit i kontakt med och följt under tiden vi var ute 

på respektive förskola. Det var fyra omfattande frågor som skulle kunna modifiera det vi såg i 

observationerna. Eftersom frågorna var omfattande och vi ville ha ett så genomtänkt svar som 

möjligt fick de god tid att tänka igenom frågorna och kanske diskutera dem med sina kollegor. 

Sedan svara på frågorna via mailen. Som Bjørndal (2002) skriver så kan intervjun vara ett bra 

komplement till en observation för att få studien ur flera perspektiv. 

 

5.6 Materialbearbetning 
När observationerna på förskolorna var gjorda träffades vi och sammanställde våra 

observationer för att se olikheter och likheter i vår empiri.  För att vi skulle kunna se våra 

observationer klart och tydligt valde vi att skriva in alla på datorn. Vi gick tillväga på så sätt 

att vi valde ut våra observationer utifrån vad vi hade ställt för forskningsfrågor i studien så att 

vi kunde få ett tydligt svar på det vi från början har utgått ifrån och för att inte tappa fokus.  

Vi valde att skicka intervjufrågorna via mail till våra informanter för att de skulle kunna svara 

så utförligt som möjligt på våra frågor och dessutom få chansen att diskutera med sina 

kollegor. Eftersom att intervjusvaren redan var skrivna i informantens egna ord valde vi att 

lägga in hela intervjuerna så som de var när vi fick tillbaka dem i bilaga 1. Vi valde att lägga 

intervjun där för att det är observationen som det är fokus på i denna studie och intervju är ett 
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komplement till observationerna för att vi ska kunna få två perspektiv på användningen av 

lärplattorna i förskolan.  

Vi valde att ta observationer från tre olika dagar för att de var de observationerna som bäst 

kunde ge svar på studiens forskningsfrågor. Det gav oss totalt sex dagar med observationer 

som vi skrev in, intervjuerna använde vi på så sätt att vi plockade ut svar från bilaga 1 och 

placerade de direkt i analysen. Vi kunde då med hjälp av intervjuerna och observationerna se 

studiens syfte och frågeställningar ifrån två perspektiv och kunde stärka våra observationer 

med hjälp av intervjuerna eller ställa de två mot varandra senare i vår analys och diskussion. 

5.7 Studiens giltighet 
Validiteten på vår studie anser vi att vi har uppnått då vi tydligt har fått svar på våra 

forskningsfrågor och visar det med hjälp av att använda våra forskningsfrågor som rubriker i 

analysen. Validiteten stärks även eftersom att vi valde förskolor som arbetar aktivit med 

lärplattor och har gjort det under en längre tid. Informanterna valdes även efter de personer 

som arbetar närmast lärplattan, det vill säga de som är IT ansvariga på vardera förskolorna. 

Reliabilitetens styrka uppnås i denna studie genom att vi har gett sådan utförlig beskrivning 

av vår metod och hur vi har gått tillväga för att uppnå våra resultat i denna studie. Vi visar i 

metodavsnittet ett tydligt och strukturerat sätt hur vi från början till slut har gjort våra val och 

hur vi har gått tillväga under studiens gång.    

 

5.8 Etiska överväganden. 
I denna studie har vi utgått ifrån de fyra etiska forskningsprinciperna vilket är 

informationskravet, samtyckekrav, konfidentialitetskravet och nyttjandekrav 

(Vetenskapsrådet, 2002). 

Informationskrav innebär att vi har informerat föräldrar genom ett informationsbrev som vi 

satte upp på varje barns hylla en vecka innan vi skulle dit och observera. I breven framhåller 

vi att det inte är barnen i sig vi ska observera utan att det är hur, när och vem som använder 

sig av lärplattan. 

Föräldrarna på förskolan fick även ett val om deras barn skulle få vara med i vår studie, om de 

inte samtyckte med vad vi skulle göra på förskolan så fick de maila oss och berätta det. Våra 

mailadresser skrev vi ut på informationsbrevet som vi gav till föräldrarna. Denna regel går 

under den andra regeln som är samtyckeskravet. 
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Det tredje kravet från vetenskapsrådet är konfidentialitetskravet vilket innebär att vi i vår 

studie inte kommer att nämna någons namn, varken på barn, personal, eller förskolans namn. 

Vi kommer heller inte nämna vilken kommun vi gjort vår studie i för att utesluta risken av att 

enskild individ eller förskola ska kunna identifieras. Föräldrarna fick ett val där de kunde dra 

sig ur studien om det inte ville att sina barn skulle vara med genom att skicka ett mail till oss.  

Nyttjandekrav innebär att våra observationer och intervjuer inte kommer att användas i någon 

annan studie än den här. 
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6. Resultat 
I detta avsnitt kommer läsaren få ta del av våra resultat av observationerna och intervjuerna vi 

gjorde ute på förskolorna. Först kommer läsaren få en beskrivning av de två förskolorna, hur 

miljön ser ut och vilka förutsättningar som vi hade under observationerna. Vidare i resultatet 

kommer vi att skriva ut våra observationer. Sen kommer vi att analysera observationerna och 

intervjuerna efter våra forskningsfrågor. Frågan varför lärplattan används i förskolan kommer 

att tas upp i diskussionskapitlet.  

6.1 Beskrivning av förskola 1: 
Förskolan är indelad i fyra avdelningar, på två avdelningar är barnen 1-3 år gamla och på två 

avdelningar är barnen 3-5 år gamla. Den avdelningen som studiens observationer utfördes på 

går det 22 barn mellan åldrarna 3-5år. På avdelningen arbetar två förskollärare, en barnskötare 

och en resurspedagog. Förskolan arbetar naturinriktat vilket innebär att varje vecka går alla 

barnen ut minst två gånger till skogen. 

Alla pedagoger har varsin lärplatta som de själv bestämmer vilka appar (applikation betyder 

verktygsprogram för datahantering) (Ne.se, 2013) som ska finnas på lärplattan. Men 

pedagogernas målsättning var att ha samma appar på alla lärplattor. De appar som barnen 

använde sig av under studiens observationer anges nedan i resultatdelen. 

Lärplattan användes flitigast under förmiddagarna då barnen var indelade i sina grupper. Den 

används mycket för att öva olika saker som barnet med särskilda behov behöver hjälp med att 

bli bättre på. De speciella tillfällena arbetade barnet ensam med en resurspedagog men barnet 

kunde även få använda lärplattan själv stundvis och fick då välja fritt bland apparna.    

När barnen och pedagogerna var inne så förvarades lärplattorna på en hög bänk intill spisen. 

Lärplattorna har ett skyddsskal runt dem som är stöt och vattentåliga. Lärplattorna användes 

mestadels med initiativ från pedagogerna i styrda aktiviteter men även i fri lek. Barnen kunde 

få olika uppdrag och ta bilder på specifika saker som till exempel bokstäver då barnen får 

använda sig av kamerafunktionen. När barnen fick sådana uppdrag låste pedagogerna appen 

så att det inte gick att använda någon annan app samtidigt. Detta kunde ske såväl inne som ute 

och under olika tillfällen under dagens gång.  

Förskolan hade ingen avsatt plats där lärplattan skulle användas på utan pedagoger och barn 

använde den fritt över avdelningen och när de var ute. I rummet där lärplattorna förvarades 

fanns det också ett bord med två stolar till, där det fanns en bärbar dator som barnen fick 

använda.  
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6.2 Beskrivning av förskola 2 
Förskolan är indelad efter ålder i tre olika tvärgrupper. Grupperna träffas varje dag på samling 

men tre dagar i veckan arbetar grupperna enskilt hela förmiddagarna. Förskolan arbetar med 

ämnena naturvetenskap, teknik och matematik, detta avspeglar sig i aktiviteterna på förskolan. 

Under veckan på förskolan observerades en grupp där barnen var i 3-4 år gamla och de hade 

tre pedagoger, två förskollärare och en barnskötare. Gruppen som observerades var den grupp 

som använde sig mest av lärplattan. 

Det är tre grupper som har tillgång till fyra lärplattor på förskolan. Varje lärplatta är märkt 

med en färg som antyder vilken grupp den hör till, beroende på vilken färg lärplattan har så är 

apparna på lärplattan anpassade efter åldrarna i barngruppen. Lärplattan används både i 

gruppen och individuellt av både pedagoger och barnen.  

Pedagogerna förvarar lärplattorna i ett skåp i personalrummet eller på en högre bänk i 

närheten av ankomsthallen. Lärplattorna har skyddsskal runt den som är vatten och stöttåliga. 

Apparna på lärplattan är som tidigare nämnts anpassade för barnens ålder och alla appar som 

används har en pedagogisk tanke. Lärplattan används både i anordnade aktiviteter, fri lek och 

alltid med ett lärandesyfte. 

Den fysiska miljön och förutsättningarna på förskolan är utformade så att barnen vid 

användning av lärplattan har utvalda bord att sitta vid. Det första är ett bord som står centralt 

på förskolan och är ett lågt runt bord med fyra tillhörande stolar. Vid bordet kan barnen 

tillsammans med andra barn spela på lärplattan men även sitta själva och spela.  

Om barnen vill sitta själv med en lärplatta utan att andra barn ska komma och störa, har 

pedagogerna på förskolan ordnat ett rum. Det rummet används som frukostrum på morgonen 

men under dagen används det som ett teknikrum. I rummet står det två låga runda bord med 

fyra tillhörande stolar till varje bord. I rummet står det även ett lågt bord intill väggen med två 

stolar på hjul som hör till, på det bordet står det en bärbar dator som barnen får använda. 

Eftersom att rummet är ett teknikrum så finns det en byrå med diverse saker på som barnen 

kan experimentera och bygga med, i övrigt är rummet ganska avskalat.    
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6.3 Observationer på förskola 1 
 

Dag 1 

Barn 5 år med särskilda behov sitter ensam i soffan med lärplattan när de andra barnen klär på 

sig. Barnet får välja fritt mellan vilka appar han vill spela och inga appar är låsta. Han byter 

spel fem gånger under den tiden han spelar och han byter så fort han inte klarar ett spel.   

Ipaden ligger i mitten av ett bord i rummet i barnens höjd. När pedagogen upptäcker det säger 

hon oj tur att ingen har rört den.  Hon tar lärplattan och lägger den på diskbänken. 

Ett barn frågar om han får ta kort med hjälp av lärplattan inomhus och detta sker efter 

lunchen, pedagogen låser lärplattan så att barnet bara kan använda kamerafunktionen. Barnet 

går runt i olika rum och tar kort. När han sätter sig ner kommer två andra barn och barnet som 

har tagit korten berättar vad han har tagit kort på. När han är klar tar han lärplattan och lämnar 

tillbaka den till pedagogen, tillsammans med pedagogen berättar barnet om korten han har 

tagit.   

Ute på gården på eftermiddagen tar en av pedagogerna ut lärplattan och gör en dokumentation 

med hjälp av appen Pic collage med bilder och text om vad som har hänt under utflykten på 

förmiddagen. När hon har gjort klart dokumentationen på appen så trycker hon på skriv ut 

knappen och tar med sig två barn in och hämtar pappret i rummet där skrivaren står. 

Dag 2 

Pedagogerna har delat upp barnen i mindre grupper och en av grupperna ska gå till skogen. 

Två pedagoger går med gruppen och har varsin lärplatta med sig.  På vägen till skogen hittar 

de en buske som är full med morgondagg som både barn och pedagoger testar att smaka på. 

Pedagogen tar kort med hjälp av kamerafunktionen på lärplattan. När gruppen kommer till 

skogen har de en samling där en av pedagogerna läser en saga som den andra pedagogen 

filmar. I sagan finns det med en mätarlarv som en pedagog lite senare hittar intill en stubbe, 

hon visar barnen larven och filmar. På vägen till skogen hittar barnen en massa stora blad som 

pedagogen frågar vad det är, ingen av barnen visste och de tar med sig ett blad till skogen. 

Efter sagan så tar pedagogen initiativ och använder sig av appen Myflora och tittar på 

tussilago och hur deras blad ser ut. Barnen tycker att bladet som de tidigare hade hittat stämde 

överens med bilden på lärplattan. 
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Barnen hör en fågel, pedagogen tar initiativ och tar upp lärplattan och sätter igång appen 

Kviddevitt. De lyssnar på fågeln de hör i skogen och sedan lyssnar de på en fågel i lärplattan. 

Barnen tycker att ljuden låter lika och de kommer fram till att det är en spillkråka. Sedan är 

det fri lek i skogen och några barn hittar en skalbagge. Pedagogen tar bild med lärplattan 

sedan lägger de in bilden i appen Min första småkrypsapp där barnet som hittade skalbaggen 

får skriva skalbagge, pedagogen säger bokstäverna och barnet trycker.  Ett annat barn ropar på 

pedagogen och vill ta kort på en skogssnigel de har hittat. Barnet får inte hålla i lärplattan men 

får trycka när han tar kortet.  

Innan lunchen när barnen har kommit hem visar de några andra barn filmen på mätarlarven 

och har en dialog kring varför larven går som den gör och hur den ser ut.  

Dag 3 

  

Varje fredag har förskolan en gympastund ute på förmiddagen, ett utav barnen vill aldrig vara 

med. Pedagogen frågar om barnet vill ta kort när de andra gympar, barnet ler och svarar ja. 

Barnet tar lärplattan, tittar på skärmen innan och efter han tar kort och det ser ut som han 

tänker på vad han gör. Han ler under hela gympapasset och när gympan är slut ger han 

tillbaka lärplattan till pedagogen och leker vidare.  

Före lunchen tar pedagogerna fram projektorn som de har och samlar alla barnen och tittar på 

korten från gympatillfället. Barnet som tog korten ute pratar om varje bild.  

Ett barn frågar ute på gården om barnet får spela på lärplattan, det regnar ute så vi får göra det 

när vi kommer in säger pedagogen. Inne efter lunch tar pedagogen fram lärplattan och sätter 

på appen Pettson och Findus som handlar om att den som spelar ska klara massa olika 

uppfinningar. Det är sju barn och en pedagog som sitter på golvet runt lärplattan, barnen får 

prova en gång sedan är det nästa barns tur. Pedagogen berömmer när barnen får dit en del i 

uppfinningen. Pedagogen och barnen diskuterar om uppfinningen och hur de kan lösa den. 
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6.4 Observationer på förskola 2 
 

Dag 1 

Pedagogen tar fram lärplattan och berättar att de ska titta på bilder de har tagit förra veckan. 

Lärplattan sätts långt fram så att alla barn kan se bildspelet som rullar på lärplattan. Barnen 

tittar tillsammans med pedagogerna och pratar om bilderna och vad de gjorde förra veckan. 

En av pedagogerna berättar för de andra barnen vem det är som har tagit korten, det barnet får 

då återberätta med hjälp av de andra barnen vad som händer på bilderna. I slutet av samlingen 

kommer det upp gamla bilder som gruppen har tagit, barnen börjar samtala om bilderna och 

pedagogerna låter lärplattan stå kvar för att barnen ska få reflektera över vad de har gjort 

under året. 

Dag 2 

Under förmiddagen när barnen har tvärgruppen finns det två stationer. Några barn fick följa 

med en pedagog för att göra experiment och några fick följa med en annan pedagog och mig 

till ett av borden som är utsatt till att sitta vid när användning av lärplattan sker. Under det här 

tillfället har barnen tillgång till tre lärplattor på fem barn. Barnen får själva välja vilken app de 

vill använda och en pedagog sitter med hela tiden för att hjälpa till och se vad de gör.  

Två tjejer sitter bredvid varandra vid bordet med en lärplatta, en av tjejerna styr lärplattan och 

den andra berättar hur spelet går till och försöker att hjälpa till att trycka på skärmen. Tjejen 

som styr lärplattan säger inget till den andra tjejen utan tittar bara på vad hon gör och trycker 

också på skärmen så att det blir "dubbeltryckningar" och spelet går inte framåt. En pedagog 

går in och bryter, hon säger till tjejen som sitter bredvid att hon får vänta på sin tur, hon sitter 

tyst och tittar ett tag men återgår ganska snabbt till att berätta vad som ska göras i spelet. 

Tjejen med lärplattan säger inget den här gången heller utan säger en siffra som visats på 

skärmen och skrattar, båda börjar skratta. 

En pojke sitter med lärplattan för de lite äldre barnen där spelen kan vara för svåra för hans 

ålder men pedagogen visar ändå vilka spel som finns och pojken väljer ett spel själv. Pojken 

har svårt att styra spelet och en pedagog hjälper honom genom att ta hans hand och visa hur 

han ska dra, och han lyckas sedan själv. Under både experimentet och när barnen sitter med 

lärplattorna så har en annan pedagog gjort en dokumentation med foton. En lärplatta blir ledig 
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och pedagogen kommer och sätter sig vid bordet, hon passar på att göra ett bildkollage med 

hjälp av appen Pic collage med bilderna som har tagits under aktiviteterna. 

 

Dag 3 

Barnen är utomhus och leker när jag kommer till förskolan på eftermiddagen. En av 

pedagogerna frågar ett av barnen om han vill ta kort ute. 

En kille får lärplattan och det ser ut som att den är tung i hans händer. Han har svårt att vinkla 

upp den när fotot ska tas men en pedagog hjälper honom och visar hur han ska hålla. Han tar 

ett kort på en annan kille, barnen tittar tillsammans på kortet. Han fortsätter att gå runt på 

gården, han tar inte kort men tittar genom linsen på skärmen på de andra barnen och hejar, 

alla barnen hejar tillbaka.  

En tjej som tillhör den gruppen med äldsta barnen tar kort med en av hennes kompisar de 

skattar och tittar på bilderna tillsammans. Tjejen ger sen lärplattan till en mindre tjej som inte 

vet hur hon ska göra, de två äldre tjejerna följer den yngre och hjälper henne att hålla upp 

lärplattan då den är tung att lyfta upp för henne och den vinklas ner mot marken. Tjejerna 

hjälper den yngre tjejen med var hon ska trycka för att ta fotot och den yngre tjejen får trycka 

på skärmen själv, alla tre tittar på bilden och en av de äldre tjejerna frågar den yngre vad det 

är på bilden. 
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6.5 Analys 
Syftet med vår studie är att se vad lärplattan blir i förskolans miljö och vad barnen har för 

handlingsutrymme runt lärplattan i förskolan. Här i analysen kommer vi utgå från tre av våra 

forskningsfrågor. I analysen kommer vi att ta in svaren får intervjuerna vi gjorde, hela 

intervjufrågorna finns i bilaga 2. Studiens teoriram ligger i det designorienterade perspektivet 

och vi kommer att ta upp begreppen design i lärande, institutionella inramning och affordance 

för att förstå och analysera vårt resultat. 

Vad har barnen för handlingsutrymme när det gäller lärplattor i förskolan? 

Vi ser tydligt på båda förskolorna att pedagogerna har gjort upp regler och normer kring 

lärplattorna ska vara. Det vi har sett under våra observationer på förskolorna är att barnen har 

ett begränsat handlingsutrymme kring lärplattan. På båda förskolorna förvaras lärplattorna 

utom räckhåll för barnen och barnen måste fråga för att få använda den. Vidare ser vi att 

barnen har ett ännu mer begränsat utrymme att utveckla affordance med hjälp av lärplattorna 

eftersom den är ingen resurs som barnen fritt får använda. Ju fler regler som finns kring 

lärplattorna desto mindre handlingsutrymme har barnen. 

Det som skiljer förskolorna åt i våra observationer är att på förskola 1 tillåts inte fri 

användning av apparna utan pedagogerna låser en app i taget som barnet får använda. På 

förskola 2 får barnen större valmöjlighet i att byta mellan apparna. På båda förskolorna kunde 

vi se att pedagogerna hade en viss uppsikt över barnen när de använde lärplattan men att på 

förskola 1 fanns det fler tillfällen där barnen fick använda lärplattan utan uppsikt. I 

intervjuerna fick vi ett tydligt svar från båda förskolorna att lärplattorna i första hand ska vara 

till för pedagogerna. Båda förskollärarna säger att barnen enbart ska använda lärplattan när 

det sker ett lärande i användningen. Detta beskriver förskolläraren på förskola 1 i sitt svar på 

frågan ”Vilka ska ha tillgång till lärplattan?”  

Jag tycker i främsta hand pedagogerna, men med närvarande pedagoger ska 

den också användas med barnen. Låta barnen prova under ordnande 

förhållande, viktigt att de får ta del av ny teknik. 

Förskollärare  

Detta kunde vi även se under våra observationer att barnen fick utforska lärplattan men på ett 

begränsat sätt och under viss uppsikt. 
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Hur, var och när används lärplattan? 

Vi har sett att den institutionella inramningen styr barnens handlingsutrymme vilket i sin tur 

styr även hur, var och när lärplattan används. Detta kan vi se i resultatet, lärplattan används på 

många olika sätt men det vi har kunnat se på båda förskolorna är att när barnen använder sig 

av lärplattan sker en integrering mellan barnen i både stor och liten grupp. Hur de än använder 

sig av lärplattan sker det ett samspel där barnen både ger uttryck för sin egen vilja och lyssnar 

på andra. Pedagogerna är en del av denna integrering som sker mellan barnen men 

lärplattornas huvudsakliga syfte är att det används av pedagoger vid dokumentation.  

Förskolorna använder den även som en kunskapsbank, det kan med hjälp av lärplattan snabbt 

fånga upp barnens intresse och en av förskollärarna beskriver lärplattan så här: 

-Rätt använt är den oslagbar. 

Förskollärare  

 

Vi kan i våra observationer se hur lärplattan underlättar arbetet för pedagogerna på de 

respektive förskolorna. 

I våra observationer kunde vi tydligt se var lärplattorna användes och det var både inomhus 

och utomhus. På förskola 2 var det mer begränsat var barnen fick använda lärplattan, där 

fanns det ett speciellt utsatt bord och ett rum där barnen fick använda sig av lärplattorna. På 

förskola 1 hade barnen större möjligheter att välja var de skulle använda sig av lärplattan, de 

kunde till exempel få sitta på golvet eller gå runt på avdelningen själv för att ta kort.  

 Det är sju barn och en pedagog som sitter på golvet runt lärplattan barnen får 

prova en gång sedan är det nästa barns tur. 

Observation 

Barnen får sitta där de vill och när det som i den här observationen är en hel grupp så blir 

lärplattan även ett lärande i lyssnande och turtagande.  

Lärplattan används när något behövs dokumenteras, och kamerafunktionen används dagligen 

av vad vi kunde se. Vi kunde se hur pedagogerna dokumenterade och sökte fakta till barnen, 

den används även när det var samling och tvärgrupper. Pedagogerna på de två förskolorna 

anser att användning kan ske när som helst bara det är i ett lärande syfte. 
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 När den behövs… Vi använder den som kamera nästan varje dag. När den 

används med barnen önskar jag att det finns en pedagog närvarande. 

Förskollärare  

Lärplattan ska användas i de situationer där ett lärande sker och gärna 

tillsammans men den får inte tappa i sitt värde. 

Förskollärare  

Vi kan se att pedagogerna strävar efter att en pedagog ska finnas med vid varje tillfälle när 

barnen använder sig utav lärplattorna. Vi kunde även se i observationerna att så var fallet och 

det fanns för det mesta närvarande pedagoger när det användes. I beskrivningarna av förskola 

2 kan vi se att apparna som finns på lärplattan är noga uttänkt för att det ska passa det olika 

åldrarna och att det sker ett lärande i användning av apparna. På förskola 1 arbetade 

pedagogerna med att ha samma appar på alla lärplattor. Som vi tolkar våra observationer och 

beskrivningar av förskolorna så har förskola 2 ett mer uttänkt syfte med vilka appar de 

använder. 

 

Vad blir en lärplatta i förskolans miljö? 

Under våra observationer kunde vi se att lärplattans användningsområde är stort. Vi kunde se 

på förskola 1 hade sina lärplattor direkt kopplade till en skrivare som pedagogerna kunde 

skriva ut sina observationer direkt ifrån.  

När hon har gjort klart dokumentationen på appen så trycker hon på skriv ut 

knappen och tar med sig två barn in och hämtar pappret i rummet där skrivaren 

står. 

Observation 

Vid upprepade tillfällen kunde vi se hur pedagoger och barn använde lärplattan för att ta 

bilder. För pedagogerna blev det ett viktigt dokumentationsverktyg.  

… Barnen tittar tillsammans med pedagogerna på lärplattans bildspel och 

samtalar om bilderna och vad de gjorde förra veckan.  

Observation 
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Lärplattan användes många gånger som ett reflektionsverktyg för barn och pedagoger på 

bland annat samlingarna. Där de samtalade om bilder och filmer som pedagogerna och barnen 

har tagit. Under reflektionsstunderna fick barnen chans att öva på att lyssna och ge uttryck för 

vad de har sett och varit med om under dagen. Det som har setts i observationerna är när 

barnen får använda lärplattan skapas det möjligheter för design i lärandet. Barnen får utifrån 

deras egna förutsättningar utforma sitt egna sätt för designen i barnets lärande. 

I förskolans miljö har vi sett att lärplattan är ett bra sätt för barnen att samspela med varandra. 

Barnen samtalar och diskuterar om olika appar och funktioner, lägger upp strategier för olika 

spel och löser problemen de stöter på tillsammans.  

…han tar inge kort men tittar igenom linsen på skärmen på de andra barn och 

hejar, alla barnen hejar tillbaka. 

 Tjejerna hjälper den yngre tjejen med var hon ska trycka för att ta fotot och den 

yngre tjejen får trycka på skärmen själv, alla tre tittar på bilden och en av de 

äldre tjejerna frågar den yngre vad det är på bilden. 

Observation 

Barnen utforskar och samspelar tillsammans, det hjälper och uppmuntrar varandra. Lärplattan 

har i det här syftet blivit ett sätt att känna delaktighet och ett sätt att kommunicera.  

Barnen hör en fågel, pedagogen tar initiativ och tar upp lärplattan och sätter 

igång appen Kviddevitt de lyssnar på fågel de hör i skogen och sedan på den i 

lärplattan. Barnen tycker att ljuden låter lika och de kommer fram till att det är 

en spillkråka. 

Observation 

Det vi har sett i observationerna är att lärplattan blir en kunskapsbank där pedagogerna snabbt 

och enkelt får fram fakta som barnen och pedagogerna vill ha reda på. Vilket gör att 

pedagogerna kan fånga upp barnens frågor och funderingar på ett mer effektivt sätt med hjälp 

av lärplattans möjligheter. Observationerna visar att lärplattan kan ha många olika 

användningsområden i förskolan, det kan vi även se i våra intervjuer då båda förskollärarna 

ger snarlika svar. 
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 Jag anser att en lärplatta kan användas till det mesta, pedagogisk 

dokumentation, kommunikation vid utvecklingssamtal, träna olika begrepp i t 

ex. matematik, språk mm via appar, träna turtagning och samspel, lära sig 

lättare programmering mm 

Förskollärare  

Vi kunde se att förskolorna använder sig flitigt av lärplattan i alla användningsområden som 

de beskriver i intervjun, de gör det på ett roligt och lärorikt sätt för barnen. 

6.5.1 Sammanfattning av analys 
Vi har sett att lärplattan i första hand används som ett dokumentationsverktyg men vi har även 

sett hur pedagogerna arbetar med att göra lärplattan till en resurs för barnens 

meningsskapande. Med hjälp av lärplattan kan barnen få fler perspektiv på hur lärande kan 

ske.   

I våra observationer och intervjuer har vi sett att lärplattan blir ett värdefullt verktyg för 

pedagogerna och barnen. Här får barnen ett nytt och roligt alternativ för lärande. Med hjälp av 

lärplattan bildades det fler möjligheter att känna samhörighet. Ett exempel på detta är pojken 

som med lärplattans hjälp kunde känna sig delaktig i gympapasset utan att vara med. 

Hur lärplattan än används har vi sett att barnen samspelar med varandra, de utvecklar språk 

kommunikation, turtagande, uttrycka känslor och samarbeta. Med hjälp av lärplattan övas 

även matematik, teknik, natur och språk med mera. 

Vi tolkar att användningen av lärplattan i förskolan är något som uppskattas av både 

pedagoger och barn. Vidare tolkar vi att barnen tycker det är roligt att använda lärplattan 

eftersom barnen är nyfikna och vill utforska den. Lärplattan blir en resurs i förskolans miljö 

då barnen kan utifrån de givna förutsättningarna skapa ett eget lärande. För pedagogerna blir 

det även ett enkelt, snabbt och tidssparande sätt att dokumentera på. 
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7. Diskussion 
I diskussionsavsnittet kommer vi att diskutera om hur vidare vi har uppnått syftet för denna 

studie och fått svar på våra forskningsfrågor. Syftet med studien är att se hur lärplattan 

används, om barnen har något inflytande över lärplattan och vad lärplattan blir i förskolan 

miljö. Vi kommer vidare att diskutera studiens resultat i relation till tidigare forskning, 

bakgrunden och den teoretiska ramen som vi har tagit upp i tidigare avsnitt. Vi kommer att 

avsluta avsnittet med att diskutera hur vi har gått tillväga och hur andra kan gå vidare i 

efterkommande studier. 

 7.1 Lärplattor i förskolan 
Vi har sett i vårt resultat att barnen har ett begränsat handlingsutrymme kring lärplattorna. 

Vilket vi tolkar kan bero på det Mcmanis och Gunnewig (2012) skriver om, för att 

integreringen av ny teknik i förskolan ska fungera måste pedagogerna få utbildning inom 

området.  

I läroplanen för förskolan står det att barnens nyfikenhet, företagsamhet och intressen ska tas 

tillvara och stärkas, förskolläraren ska samspela med barnen såväl som att barnen ska 

samspela med varandra (Skolverket, 2011). När man då ser hur lärplattorna används på 

förskolorna, kan det tyckas att de inte arbetar tillräckligt enligt dessa riktlinjer. Lärplattorna 

förvaras otillgängligt för barnen samtidigt som användningen ibland begränsas till enskilda 

appar. Samtidigt används lärplattan flitigt av både barn och pedagoger och trots att de förvaras 

utom räckhåll var det få gånger som ett barn nekades till att använda lärplattan när det 

frågade. I förskolans uppdrag ingår att få barnen intresserade av multimedia och att de ska 

kunna använda sig av detta i sitt lärande, men då måste möjligheten ges. Shifflet el at. (2012) 

beskriver att vissa vuxna är oroliga över hur mycket teknik barn använder sig av, det finns en 

oro över att den kan hindra barnens sociala utveckling. Vi har dock sett att när barnen får 

möjlighet till att använda lärplattan på eget bevåg, skapas en möjlighet till samspel, 

språkinlärning och problemlösning.  

McManis och Gunnewig (2012) har i sin artikel tagit del av andras studier som visar snarlika 

resultat som Shifflet et al. (2012). Båda har i sina studier kommit fram till att datoranvändning 

i verksamheten ökar barns sociala förmåga. De har även sett att barnen utvecklar läs- och 

skrivförmåga, språk samt matematik, vilket i sin tur gör att barnen delar med sig av 

information, idéer och samspelar med hjälp av teknik, detta är även något som Shifflet et al. 

(2012) såg i sin studie.  
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Vi kunde se på de två förskolorna att intresset för lärplattorna var stort, från både barn och 

pedagoger. Att lärplattorna är mycket populära konsumentprodukter gör att det hos många 

barn finns ett intresse redan hemifrån som förskolan kan ta tillvara på och som läroplanen för 

förskolan skriver ska förskolan stödja barn i deras intresse och få barnen att sträva efter en 

livslång lust att lära (Skolverket, 2011). Med lärplattan som en resurs i förskolan har vi sett att 

barnen får ytterligare ett roligt sätt att lära. 

Pedagogerna i intervjuerna säger att lärplattan i första hand ska användas som ett verktyg för 

pedagogen men att barnen ska få använda lärplattan i lärandesyfte och helst med en 

närvarande pedagog. Lärandesyftet utgår ifrån vad pedagogen tycker är ett lärande men i 

läroplan för förskolan skrivs det att barnen ska få en möjlighet att bilda sina egna 

uppfattningar, handla utifrån det och utifrån sina egna förutsättningar (Skolverket, 2011). 

Europaparlamentet (2011) påpekar dock att arbete med lärplattor och annan teknik även bör 

förenas med lärarledd handledning.  

Båda förskolorna har en tanke om hur de väljer vilka appar som ska finnas på lärplattorna. På 

förskola 2 är det ålderbaserat och på förskola 1 arbetar pedagogerna med att tillhandahålla 

samma appar på alla lärplattorna. Men med begreppet serious games kan vi se ett annat 

perspektiv på hur pedagogerna kan välja appar. Spelen används efter de lärandemål som finns 

idag och används som ett alternativ i undervisningen (Holm Sørensen, 2009). 

Utifrån det resultatet vi har fått av våra observationer och intervjuer kan vi se att lärplattan 

används flitigt under dagarna och har blivit en tillgång i förskolan. Pedagogerna kan med 

hjälp av lärplattan fånga upp barnens frågor och funderingar på ett snabbare sätt än tidigare 

och med det menar vi att lärplattan alltid finns tillhands som en kunskapsdatabank. Innan 

lärplattans introduktion var pedagogerna tvungna att vänta på att det fanns möjlighet att gå 

ifrån barngruppen och söka informationen på en dator eller slå upp den i en bok. Att ta fasta 

på barnens funderingar och tankar är något som förskolan skall arbeta med, i läroplanen för 

förskolan skrivs det att arbetslaget på förskolan ska ta tillvara på barnens vetgirighet, vilja och 

lust att lära (Skolverket, 2011).  Shifflet el at.(2012) funderar på vilken roll lärplattan ska ha i 

verksamheten och de funderar på om förskolorna behöver mer teknik. Vi har under vår studie 

kunnat se att lärplattan blir ett hjälpmedel för pedagogerna och de kan med hjälp av lärplattan 

fånga upp barnens funderingar och intressen på ett mer effektivt sett. Lärplattans roll blir 

oslagbar om den används på rätt sätt berättade en förskollärare i en av våra intervjuer och 
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Shifflet et al. (2012) beskriver att det är lärarens uppgift att styra barnen i rätt riktning och 

hjälpa barnen att lära sig och utvecklas med den nya tekniken. 

Det finns även en viss oro i hur tekniken påverkar barns sociala färdigheter (Shifflet, Toledo, 

& Mattoon, 2012). Men enligt det vi har sett i vår studie påverkas inte barnens sociala 

färdigheter på något negativt sätt. Vi har sett hur barnen tillsammans löser problem, 

kommunicerar och samspelar med varandra, vilket även fler studier pekar på i sina resultat. 

Bland annat säger Dr. Alper T. Kumtepe (Shifflet, Toledo, & Mattoon, 2012) att med hjälp av 

den nya tekniken ökar barnens sociala färdigheter, den stärker deras sociala kompetens och 

samspel med varandra. Både McManis och Gunnewig (2012) och Shifflet et al. (2012) har 

också sett hur datoranvändning ökar barns sociala förmågor. Vi har i vår studie kunnat se hur 

barnen möter upp andra barn, hur de samarbetar och samspelar med varandra och barnen 

utvecklar då sin skriv- och talförmåga, turtagande, matematik, teknik, naturvetenskap och 

språk med mera. Trots detta kan inte lärplattan bara placeras ut i verksamheten utan 

utbildning. McManis och Gunnewig (2012) menar att det är viktigt att barn och pedagoger 

intigerar när lärplattan utforskas. För att detta ska ske krävs det att pedagogerna har utbildning 

om hur den ska användas med barnen och hur pedagogerna kan individ och nivåanpassa 

användning av lärplattan.  Europaparlamentet (2011) påvisar att lärplattan måste användas i 

både lärarledd verksamhet men att den även bör utforskas av barnen på egen hand. Med 

utbildning och rätt användning ser vi att lärplattan kan bli ett mångsidigt verktyg för barns 

lärande. 

Parnell och Bartlett (2012) tror att tekniken kan stärka verksamhetens dokumentation och 

anser att pedagogerna på förskolorna sparar värdefull tid med att dokumentera med hjälp av 

lärplattan. Det är något vi exempelvis såg att de gjorde då lärplattan var kopplad direkt till 

skrivaren på förskola 1. Genom att kunna skriva ut direkt via lärplattan får pedagogerna mer 

tid i barngruppen då de inte behöver gå iväg för att lägga in all dokumentation på en dator. 

Det är dock inte alla förskolor som fått tagit del av den här skrivaren och då är det lätt att 

lärplattan, i dokumentationssyfte, endast blir en kamera och pedagogerna måste lägga in allt 

på datorn. Men med rätt utbildning kan pedagogerna göra ett bild collage med text i lärplattan 

vilket även det sparar tid och kan med fördel göras tillsammans med barnen i gruppen. 

7.2 Designorienterat perspektiv i förskolan 
Att vi valde det designorienterade perspektivet studien är för att det spelar en stor roll vad 

lärplattan blir i förskolan och hur användningen av den designas. 
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Om barnen får ett större handlingsutrymme på förhand med lärplattan kanske barnen kan 

skapa något av lärplattan som vi vuxna kanske inte ser. Men samtidigt ska handlingsutrymmet 

anpassas efter barnens åldrar och vilket ansvar de kan ta. Å andra sidan så är det miljön som 

bär upp det som förväntas att barnen ska klara av (Elm Fristorp & Lindstrand, 2012). 

Europaparlamentet(2011)  konstaterar att självsäkerheten ökar i vuxen ålder när barnen 

använder sig av ny teknik, vilket kan bero på att barnen genom Internet och den nya tekniken 

självmant kan förvärva kunskap och utforma ett eget lärande utifrån vad som intresserar 

barnen.  

Vi kunde se i vår studie hur barnen och pedagogerna tillsammans sökte information snabbt 

och enkelt via lärplattan, barnen kan alltså nå kunskapen snabbt med lärplattan. Dr. Alper T. 

Kumtepe (Shifflet, Toledo, & Mattoon, 2012) är inne på samma spår, att barn som använder 

sig av teknik får en ökad social kompetens, vilket vi kan förstå då vi ser att lärplattan gör att 

barnen integrerar och samspelar med varandra. Det handlar om att förskolan måste ge barnen 

möjligheter till eget användande av lärplattan för att de utifrån sina egna förutsättningar ska 

kunna ge rum för sitt eget meningsskapande.  

Det designorienterade perspektivet handlar om vilka förutsättningar pedagogerna skapar för 

barnen i förskolans miljö, vad som görs tillgängligt för barnen och det är de som spelar roll 

när barnen ska få meningsskapande i verksamheten. Förskolan ska sträva efter att varje barn 

utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga (Skolverket, 2011). 

Handlingsutrymmet kring lärplattorna är begränsat och vi blev nyfikna på hur designen som 

pedagogerna skapar påverkar inlärningsprocessen. I våra observationer och intervjuer såg vi 

hur den institutionella inramningen kring lärplattan var på båda förskolorna.  Fasta normer 

och regler fanns på hur, vart och när lärplattan skulle användas. Detta är något som Ceratto-

Pargman et al.(2012) beskriver som ett problem, att forskarna har fokuserat för mycket på 

funktionalitet och användbarhet istället för att låta tekniken integrera med barn och pedagoger 

i verksamheten. 

Hur den institutionella inramningen ser ut påverkar även vilken utgångspunkt barnen har i hur 

de använder sig utav lärplattan som en resurs. Lärplattan kan ha flera användningsområden 

som pedagogerna kanske inte ser, men om barnen får möjlighet att utifrån sina egna 

förutsättningar använda sig av lärplattan, kanske de hittar egna användningsområden att 

utforska. Vi har sett i vår studie hur barnen genom lärplattan hittar ett sätt att integrera på med 

varandra.  
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Affordance uppnås när barnen får använda lärplattan och se vad den blir i just den stunden 

och det gör att barnen får ett eget meningsskapande omkring lärplattan. Men för att det ska 

hända måste vi pedagoger tillåta det och det kan vi se i vår studie, att när tillfällen ges och 

barnen får använda lärplattan under fritt initiativ kan exempelvis lärplattans kamera bli något 

annat. Vissa barn kan känna samhörighet genom att hjälpa till med dokumentation med 

lärplattan istället för att vara med i aktiviteten som är i gång, därmed sagt så får inte lärplattan 

ta över och ersätta förskolans fysiska verksamhet. Lundholm (2013) beskriver att det måste 

finnas en balans mellan den fysiska verksamheten och lärplattan som en resurs. 

7.3 Varför lärplatta i förskolan 
En av våra forskningsfrågor och en del av studiens syfte var att se varför lärplattorna ska vara 

en del av förskolans miljö vilket leder till det stora i studiens syfte vad lärplattan blir i 

förskolans miljö. 

Det vi har sett i våra observationer och framförallt ur våra intervjuer är att det går fortare och 

enklare att utföra dokumentationer.  Båda förskollärarna beskriver i sina intervjuer att de 

anser att lärplattan i yttersta mån ska vara till för pedagogerna. Men Europaparlamentet 

(2011) beskriver de att den skall vara till för barnen och att barnen måste få lära sig att 

utforska lärplattan själv.  

Lärplattan skall användas i förskolan verksamhet för att den stimulerar barns språkinlärning, 

samspel, samhörighet, teknik och matematik med mera, alla dessa delar kan vi se i vårt 

resultat. 

Båda förskollärarna anser att lärplattan är ett lätthanterligt och ett tydligt verktyg, och allt är 

samlat på ett ställe så att de slipper bära med sig olika verktyg. Det är därför de anser att den 

är oslagbar när den används på rätt sätt.   

Av de erfarenheterna vi har fått ute på förskolorna under observationerna och våra samtal med 

pedagogerna, kan vi se att lärplattan blir en stor resurs i förskolans vardag då den har många 

olika funktioner samlade på ett och samma ställe. Det kan vi se som en av de stora fördelarna 

med att ha lärplattan i förskolan. Vi har även sett att lärplattans funktioner är bra utformade 

och lättanvända även för barnen, vid en dator måste barnet ha koll på tangentbord och mus, på 

lärplattan räcker det med att använda ett finger.   

Utifrån våra egna erfarenheter har vi sett att om inte pedagogerna har rätt stöd och hjälp med 

att lära sig hur lärplattan fungerar och hur den kan integreras med barnen, är det lätt att den 
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används på fel sätt. Pedagogerna kan då bli rädda att använda sig utav den och rädda att låta 

barnen använda den. 

Om pedagogerna får rätt stöd och hjälp med att lära sig lärplattans alla möjligheter (men även 

dess begränsningar), så tror vi att lärplattan kan bli ett användbart verktyg för både barn och 

pedagoger. Lärplattan blir dessutom ett mångsidigt komplement till verksamheten.     

 

7.4 Metoddiskussion  
Vi har i vår studie valt att kombinera observation med intervju för att vi anser att vi kan med 

hjälp av vår egen syn på förskolans verksamhet och pedagogens syn få en mer rättvis bild av 

hur lärplattan används på förskolorna. Bjørndal (2005) nämner att intervjun kan vara ett bra 

komplement till en observation så att man kan få se och förstå pedagogernas syn och 

perspektiv i det hela. Vidare anser vi att med hjälp av intervjuerna kan vi diskutera på ett 

annat sätt än om vi bara hade vårt eget perspektiv att utgå ifrån. Att använda både observation 

och intervju som verktyg ger oss fler perspektiv på hur, var och när lärplattan används vilket 

hjälper oss nå vårt syfte i studien. 

Fördelarna med att göra en studie på det här sättet är att vi får fler perspektiv i vår studie, en 

annan fördel är att vi kan väga våra resultat från observationerna mot intervjusvaren och 

därmed få en intressant diskussion. 

Nackdelen med att göra en observation med papper och penna är att det kan vara svårt att få 

med alla små detaljer som kan spela en stor roll i användningen av lärplattan. För att få med 

alla detaljer och se vad som sker och vad som sägs under observationstillfällena kanske det 

kunde ha passat bättre att spela in med en videokamera. Men å andra sidan tar det längre tid 

med en videokamera eftersom att då skulle vi behöva fått målsmans underskrift från varje 

barn.  

En annan nackdel med vår metod kan vara att vi valde att maila våra intervjufrågor till 

respektive informant vilket gör att vi inte kan se den intervjuades sinnesintryck under 

intervjun. Detta kan vara negativt för att vi inte får helhets intrycket av personen och miljön 

runt omkring oss under intervjutillfället men å andra sidan kan det vara positivt när vi inte kan 

bilda oss en förutfattad mening om informantens kroppsspråk under intervjun. 

En aspekt vi diskuterade kring vårt val av förskolor, var att det skulle vara värdefullt om vi 

hade haft fler förskolor med i studien som vi kunde ha observerat och intervjuat. Eftersom att 
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vi valde att vara en hel vecka på förskolorna vardera, var tiden ett hinder. Det tar lång tid att 

skaffa sig en egen bild och en uppfattning om hur verksamheten fungerar innan vi hade 

tillräckligt med erfarenheter för att skriva vårt arbete. Vi ansåg därför att det var en relevant 

kompromiss med en vecka på varje förskola. 

Studiens syfte var att se vilket handlingsutrymme lärplattan har i förskolan och vad lärplattan 

blir i förskolans verksamhet. Vi anser att vi har fått svar på våra frågor och dessutom fått det 

ur två olika perspektiv. Vårt eget perspektiv genom observationer samt pedagogernas 

perspektiv genom intervjuerna. Vi har även genom intervjuerna kunnat få svar på varför 

lärplattan bör användas i förskolan. 

 

7.5 Reflektioner 
Inför vår kommande yrkesroll som förskollärare tar vi med oss denna studie i vår ryggsäck 

och studien har väckt många tankar hos oss som inte fanns där förut, speciellt om barnens 

handlingsutrymme kring lärplattan. Innan vi gjorde denna studie var vi positivt inställda till 

lärplattor i förskolan, vilket kan ha gjort att våra tolkningar kan ha blivit färgade av det vi 

redan tyckte. När vi granskade studiens empiri insåg vi att barnens handlingsutrymme kring 

lärplattan var mer begränsat än vi hade trott från början.  

Att använda en lärplatta i förskolan är inte bara för att underhålla barnen eller spela roliga spel 

utan det måste komma något pedagogiskt utav användningen. Lärplattan är något som blir 

mer och mer vanligt att använda som ett redskap i verksamheten, av både pedagoger och barn. 

Vi har under studiens gång reflekterat över att det inte finns någon annan resurs eller verktyg i 

förskolan som har lika många regler och normer kring sig som lärplattor och datorer har. Vi 

har sett hur pedagogerna använder lärplattan och gör dokumentation som de har mycket god 

kunskap om men när barnen ska använda lärplattan kan en del pedagoger sätta upp regler 

kring var, när och hur lärplattan ska användas. Det vi menar är att när man sätter lärplattan i 

relation till hur papper och pennor ska användas finns det även där regler men vi tror att 

lärplattan har ännu fler regler på hur, var och när den ska användas. 

Vi tror att en av anledningarna till att barnens handlingsutrymme kring lärplattorna är 

begränsade, beror på att samhällets normer anser att lärplattorna är ömtåligt och ska hanteras 

med en försiktighet. Vi tar med oss att lärplattan som för närvarande är ett mångsidigt verktyg 

i huvudsak för pedagogen men i framtiden bör utvecklas också till en större resurs för barnen.  
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8. Vidare forskning 
Denna studie gav en blick på vad vi tolkar att lärplattan blir i förskolans verksamhet. Vidare 

studier om lärplattan i förskolan föreslår vi kan handla om vad en pedagogisk applikation 

egentligen innebär? Vad skulle hända om barnen skulle få mer handlingsutrymme kring 

lärplattan? Ett perspektiv vi har diskuterat under studiens gång är just vad som skulle hända 

om barnen har tillgång till en lärplatta på samma villkor som barnen har tillgång till penna och 

papper. Skulle det fungera i verksamheten och vad skulle det ge för barnens 

meningsskapande?  Det finns få regler om hur barnen får använda sig av lego eller penna och 

papper.  

En annan aspekt i vidare studier kan vara att ta in genus som ett perspektiv i användningen av 

lärplattorna. Vem använder lärplattan mest pojkar eller flickor? Hur använder flickor 

respektive pojkar lärplattan?  Ytterligare ett perspektiv är att ha fokus på vad barnen tränar 

och lär sig med hjälp av lärplattan. 
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Bilaga 1 
Vad anser du att lärplattan ska användas till? 

Informant:  

Jag vill att lärplattan ska vara ett komplement till de övriga sakerna vi har på förskolan. 

Kunna söka information, göra dokumentationer, reflektera, låta barnen prova, använda 

"nyttiga" appar, som kamera. Den går i stort sett att ha till allt. Kolla mailen, hålla sig 

uppdaterad, till "träning" av barn med behov av särskilt stöd.  

Jag anser att en lärplatta kan användas till det mesta, pedagogisk dokumentation, 

kommunikation vid utvecklingssamtal, träna olika begrepp i tex matematik, språk mm via 

appar, träna turtagning och samspel, lära sig lättare programmering mm 

När ska lärplattan användas? 

Informant:  

När den behövs. Kan t.e.x. vara när vi behöver information ang vårt tema. Nyligen sökte jag 

på youtube hur man viker flygplan. Vi använder den som kamera nästan varje dag. När den 

används med barnen önskar jag att det finns en pedagog närvarande. 

Lärplattan ska användas i de situationer där ett lärande sker och gärna tillsammans men den 

får inte tappa i sitt värde om du förstår vad jag menar. 

Vilka ska ha tillgång till lärplattan? 

Informant: 

Jag tycker i främsta hand pedagogerna, men med närvarande pedagoger ska den också 

användas med barnen. Låta barnen prova under ordnande förhållande, viktigt att de får ta del 

av ny teknik. 

I första hand pedagogen. 

Varför ska lärplattan användas i förskolan? 

Informant:  

Se svaret på fråga 1, därför att den hjälper oss så mycket i vardagen. Vi har allt samlat och 

behöver egentligen inte släpa runt på en massa saker.  



 

 

För att lärplattan är ett tydligt och bra dokumentationsredskap för oss pedagoger. Rätt använt 

är den oslagbar. 

  



 

 

Bilaga 2 

 
Hej Föräldrar och Barn! 
 
 
Vi är två lärarstudenter på Högskolan i Gävle som läser till förskollärare. Nu gör 
vi vår sjunde och sista termin där det ingår att skriva ett examensarbete. Vi har 
valt att skriva examensarbetet på avancerad nivå 30hp, vilket innebär att vi går 
djupare in i vår studie.  
 
Vi skriver om lärplattor (ipad) i förskolan och kommer att komma ut till er 
förskola under vecka 38.  
 
Vi skall observera med penna och papper om hur lärplattorna används i 
förskolans verksamhet. I vår observation kommer vi att titta på hur barnen och 
pedagogerna använder lärplattan. Syftet med vår studie är att försöka se vad 
lärplattan blir i förskolans miljö och hur pedagoger och barn använder den.  
 
I vårt examensarbete kommer vi att skriva på ett sätt där man inte kan identifiera 
namn på förskolan, pedagogers namn eller barns namn. Vi kommer att följa de 
forskningsetiska principerna (www.vr.se).   
 
Om Ni som föräldrar/vårdnadshavare vill ha mer information om vårt arbete 
eller inte vill att ert barn skall vara med i studien kontakta oss gärna.   
 
 

Med vänliga hälsningar 

Alexandra Öijerholm 

Plu10aom@student.hig.se 

 

Emma Jansson 

Plu10ejn@student.hig.se 

 

 


