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Sammanfattning 
IT tar upp en stor del av vårt liv och IT är även något som nu för tiden finns i de flesta 
hem. Barnen som är vår framtid möter denna teknik varje dag på olika sätt och det är 
därför viktigt att förskolan följer detta spår. Lärplattan/Surfplattan är ett nytt tekniskt 
verktyg som är lättillgängligt och praktiskt då det är ett tämligen litet redskap som kan 
tas med överallt. Lärplattan har därför anammats som ett pedagogiskt verktyg på 
många förskolor.  Lpfö 98 tar upp att förskolan ska främja utveckling i förskolan 
genom enkel teknik i vardagen. Med det menas att det är förskollärarnas och 
arbetslagets uppgift att på ett lärorikt och lustfyllt sätt implementera teknik i förskolan.  
 
Syftet med undersökningen är att få en inblick i användandet av lärplattan i förskolan. 
Studien grundar sig på intervjuer med förskolechefer och pedagoger i förskolan för att 
få en förståelse om hur de resonerar kring användningen av lärplattan i förskolan. 
Undersökning är utförd i två städer i Sverige, en stor stad och en mindre stad och 
tanken är att jämföra dessa städer. Sammanlagt så har 22 personer intervjuats varav 18 
är pedagoger och fyra är förskolechefer. Alla deltagare är kvinnor mellan 20-64 år. 
 
Vårt resultat visar att lärplattan används kontinuerligt av pedagogerna tillsammans 
med barnen i förskolan. Det tydliggjordes även att utbildningar kring lärplattan var 
något som de flesta önskade mer av. Många av de berörda i intervjuerna hade inte 
kompetensen för att använda lärplattan avancerat dvs. att arbeta i appar hade de inte 
kunskap om. Samtidigt syntes det att samarbetet mellan pedagoger var viktigt då de 
hjälpte varandra kring användandet av lärplattan. Tydliga skillnader beträffande 
pedagogernas självsäkerhet kring användandet av lärplattan i förskolan kunde 
synliggöras. I den mindre staden kände sig pedagogerna mer osäkra kring användandet 
av lärplattan, vilket resulterade i att lärplattan många gånger inte användes.  
 
 
 
 
 
Nyckelord: Förskola, IKT, lärplatta, pedagoger, pedagogiskt verktyg.  
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1	  Inledning	  
En del av förskolans uppdrag är att lägga grunden till att barnen på sikt kan tillägna sig 
kunskaper som utgör referensramen som alla i samhället behöver. Förskolan ska även 
hjälpa barnen att ta initiativ som utvecklar deras kommunikativa kompetens. Lpfö 98 
(Skolverket, 2010) reviderades 2010 med avsikt att förtydliga och förenkla arbetet på 
förskolan. Två av de nya målen riktar sig till den nya tekniken och den riktning 
samhället går mot. 
 
Förskolan ska sträva efter att alla barn utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt 
sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa (Skolverket, 2010 s.10). 
 
Förskolan ska sträva efter att alla barn utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och 
utforska hur enkel teknik fungerar (Skolverket, 2010 s.10).  
 
Jan Björklund, utbildningsminister, menar att ambitionerna för lärandet höjs med 
tydligare mål. Han menar att förskolan har gått från ren omsorg till att bli mer lärorik 
och genom dessa nya tydligare mål i läroplanen för förskolan så är förhoppningen att 
lärandet kan ske i lekfulla former med hänsyn till alla barns sätt att lära 
(Regeringskansliet, 2010). 
 
Dagens barn lockas mer och mer av den nya tekniken som vårt samhälle erbjuder. 
Stiftelsen för Internetinfrastruktur (2013) visar att användningen av internet i hemmet 
har ökat med nästan 30 % sen 2009 hos barn mellan 3-5 år. Den här utvecklingen av 
internetanvändning bland barnen utmanar pedagogerna i förskolan att använda sig av 
metoder och verktyg som lockar och intresserar barnen. Enligt Lpfö 98 ska barnen vara 
i fokus och att verksamheten ska utgå ifrån dem och deras intressen. Barnen har en 
naturlig strävan efter att vilja lära och förskolans uppdrag är att ta tillvara och bevara 
den viljan hos barnen. Därför ska barnen få uttrycka sig och använda sig av olika 
redskap och verktyg så att deras intressen får styra deras lärande.  
 
Åsikterna är många kring detta moderna verktyg och det tycks pågå en diskussion kring 
om det är bra eller inte bra med lärplattan som verktyg i förskoleverksamheten. 
Riddersporre och Persson (2010) skriver om hur barn naturligt handskas med de nya 
medier som samhället erbjuder oss. Lagerkrantz (2013) barnläkare och debattör är 
däremot kritisk till de nya medieverktygen, han tror att barnens uppmärksamhet blir 
sämre och att medierna tar barnens tid från den spontana leken.  
 
Barnen blir allt fler i förskolan och föräldrarna lyfter utveckling och lärande som något 
de förväntar sig av förskolan. Enligt Andersson och Lindberg-Randåker (2010, s.19) 
ställer föräldrarna även krav på att verksamheten ska vara pedagogiskt utmanande och 
omväxlande. I en kunskapsöversikt på Skolverkets hemsida (Skolverket 2010) redovisas 
att cirka 80 % av Sveriges barn i åldrarna 1-5 år vistas i förskolans verksamhet under 
2000-talet. Enligt Skolverket (2010) så är det svårt att veta vad det här kommer att 
innebära för framtiden och för framtidens skolgång, däremot så anser de att vi kan anta 
att synen på dagens barn behöver förändras i takt med att samhället förändras.  

Dencik (1995, 1999a) säger att en problematik som vi vuxna lever med är att vi har 
svårt att märka av de förändringar som sker i vårt samhälle när vi lever mitt i det. 
Författaren menar att barnen däremot märker av det utvecklade samhället på ett annat 
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sätt än vad vi gör. Det faktum att vuxna inte kan urskilja de förändringar som sker i 
deras vardag anses vara ett problem utifrån ett lärandeperspektiv (Dencik, 1995, 1999a). 
Det blir en problematik då barnen och de vuxna inte ser samhällets utveckling på 
samma sätt, de vuxna kan då inte fånga barnen i deras intressen och utifrån barnens syn 
på samhället (Skolverket, 2010). Trondman (2009) förklarar att barn lever i ett samhälle 
med ständiga förändringar samt att de lever i en epok där barnen tillbringar mycket tid 
utan familjen. För att barnen ska klara av att hantera dessa förändringar så krävs en tillit 
inom barnen, denna tillit kan endast utvecklas hos barnen genom att de vuxna som 
verkar i barnens liv är närvarande i barnens utveckling samt att de föregår med goda 
exempel (Skolverket, 2010). En betydande förändring i vårt samhälle är de digitala 
medierna som börjat ta allt större plats i barnens och familjernas vardag. Många barn 
har blivit fotograferade och bevarade åt eftervärlden i olika slags medier redan från 
födseln, digitala medier har därför blivit en naturlig del av barnens vardag. Ziehe (1986, 
1998, 2000) talar om den ” Faderlösa generationen” där dagens barn inte längre blir 
uppfostrade av sina föräldrar utan snarare av media, tv, förskolan och skolan. Han anser 
att i förhållande till vårt förändrade samhälle så bör förskolan och skolan använda sig av 
något han vill kalla för ”ovanligt lärande”. Han vill att detta ovanliga lärande ska väcka 
barnens intressen och att förskolan och skolan ska använda sig av nya perspektiv för att 
hitta barnens drivkraft och deras vilja att lära.  
 
Lärplattan har introducerats som ett pedagogiskt verktyg i förskolan. I förskolans 
läroplan (Skolverket, 2010) framhålls det att förskollärarna ska vara uppdaterade och 
tillräckligt kunniga för att behärska IKT i förskolan. Forskning har dock framkommit 
som säger att lärplattan inte används i den utsträckning som den skulle kunna göra 
(Gällhagen & Wahlström, 2012). Klerfelt (2007) menar också att det finns en 
problematik om pedagogernas kunskap kring den nya tekniken. Sandvikens kommun 
(2014) har gjort en undersökning kring användandet av Ipad i förskolan. Resultatet 
visade bland annat att pedagogerna ville lära sig mer angående lärplattan som 
pedagogiskt verktyg, de ville även utveckla sin kunskap kring hur de kan använda sig av 
lärplattan. Vissa pedagoger svarade också att de aldrig använt sig av lärplattan som ett 
pedagogiskt verktyg i förskolan, trots att lärplattor funnits tillgängliga på förskolan. För 
att belysa problemet och undersöka hur pedagogernas och förskolechefernas 
förhållningsätt till lärplattan ser ut i förskolan så kommer det att genomföras intervjuer 
på ett antal förskolor. 
 

1.1	  Syfte	  och	  frågeställning	  
Syftet med denna undersökning är att få en inblick i användandet av lärplattan i 
förskolan och att jämföra resultatet i de olika städerna. Undersökningen grundas på 
dessa frågor: 
 
• Hur resonerar pedagoger och förskolechefer kring användandet av 
lärplattan i några förskolor?  
• Vilka skillnader kan urskiljas mellan en större stad respektive en mindre 
stad vid pedagogers användande av lärplattor?  
 

1.2	  Begreppsförklaring	  
För att läsaren lättare ska förstå så har vi sammanställt vissa begrepp som vi har 
förklarat mer ingående. 
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IKT: IKT står för Information och kommunikationsteknik. Det är en vidareutveckling 
av IT där K står för kommunikation. 
 
Lärplatta: En portabel dator som är anpassad till handens storlek och som styrs med 
hjälp av fingrarna. En lärplatta är en surflatta som också kallas för läsplatta, pekplatta 
och Ipad. Ipad är dock ett begrepp där man syfta på en speciell produkt, en Ipad är 
nämligen en surfplatta som är framtagen av det amerikanska hemelektronikföretaget 
Apple. 
 
Läsplatta: Ett annat ord för lärplatta. Se ovan. 
 
STEPS: Steps är en undersökning av IT-användningens effekter i den pedagogiska 
verksamheten i Europa. Anna Klerfeld har genomfört den svenska delen av studien. 
 
Applikationer: Applikationer, även kallade appar, är program som kan laddas ner på 
telefoner och surfplattor/lärplattor. Applikationerna ses då som små ikoner (bilder) på 
produktens framsida. Appar har utvecklats för att göra användandet av program enklare 
och snabbare.  
 
Surfa: Surfa är slang för att använda och söka information på internet. 
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1.3	  Litteraturgenomgång	  
I det här kapitlet redovisas litteratur kring IT och multimedia. I slutet av detta kapitel 
tillkommer även tidigare forskning och teoretiska ramverk.  
 

1.3.1	  Barn	  och	  den	  multimediala	  världen	  
Idag är internet och teknik en del av barnens vardag och verklighet. Enligt Stiftelsen för 
Internetinfrastruktur (2013) visar det sig att 27 % av barnen mellan 3-5 år surfar 
dagligen på internet medan 61 % surfar på internet någon gång ibland. Stiftelsen för 
Internetinfrastruktur (2013) säger också att 31 % av Sveriges befolkning har tillgång till 
en surfplatta år 2013. Internet är nu något vanligt förekommande som funnits sedan 
dagens barn föddes. När nya kulturer och medier tillkommer i förskolan så behöver 
pedagogen förändra sin position och aktivt interagera det nya verktyget i verksamheten 
med barnen. Klerfelt (2007) menar att en medvetenhet krävs från pedagogens sida för 
att förstå den barndom som barn erbjuds i dag och vilka förändringar nya verktyg kan 
göra för barnen. Det är en ny värld som öppnas för både pedagoger och barn. 
Möjligheterna för lärande nu är oändliga, förutsatt att kunskap finns om hur redskapen 
kan användas (Klerfelt, 2007). Kåreland (2013) lyfter att det finns mycket som får 
konkurrera med medierna idag och en sak är just barnboken. Internet hör dock nu för 
tiden till barnens vardag i lika stor utsträckning som böcker, men det här gör att 
pedagoger som arbetar i förskola och skola är oroliga över barns läsvanor, dock så är 
pedagogerna mer oroliga än vad vårdnadshavarna är (Kåreland, 2013).  
  
Trots mångas oro så kretsar mycket i vår vardag kring teknik och Aronin och Floyd 
(2013) menar att det är upp till pedagogerna att vara progressiva och följa barnen i 
samhällets tekniska utveckling. Klerfelt (2012) skriver om en undersökning som heter 
STEPS där det beskrivs att IT har en stor betydelse för barns lärande. Hon menar att IT 
har en positiv inverkan på barns engagemang, motivation och deltagande. Även 
Riddersporre och Persson (2010) skriver om hur barn naturligt handskas med de nya 
medier som samhället erbjuder oss. Riddersporre och Persson (2010) beskriver det som 
att nya medier får en allt större inverkan på barn och att kontakten med nya medier även 
kan utveckla deras skriv- och läskunnighet. Riddersporre och Persson (2010) visar 
också på hur vårdnadshavare märker hur barnen redan vid tidig ålder intresserar sig för 
nya medier och de beskriver barnen som självlärda. Kjällander (2013) påpekar däremot 
att läsplattan kan bidra till att barnen blir beroende av spelen och stressade så man bör 
vara uppmärksam på det. 
	  

1.3.2	  Pedagoger	  och	  digitala	  verktyg	  i	  förskolan.	  	  
I Lpfö 98 redovisas det att det är pedagogernas uppdrag att erbjuda barnen modern 
teknik på ett sådant sätt att den blir en naturlig del av barnens vardag. Pedagogerna bör 
låta barnen använda sig av mediala pedagogiska verktyg (a.a.). Med moderna och 
mediala pedagogiska verktyg menas bland annat lärplattan. Petersen (2013) beskriver 
att vid användandet av lärplattan kan makten hamna hos barnen istället för hos 
pedagogerna då pedagogerna inte har samma naturliga intresse för digitala medier som 
barnen har (Skolverket, 2013). Hvit (201) framställer det faktum att när pedagoger inte 
har så stor tillgång till digitala medier på förskolan så blir pedagogerna inte heller IT-
vana. Hon visar även på att det blir en maktförskjutning och att det är barnen som lär 
pedagogerna när de kommer till användandet av digitala medier och inte tvärtom 
(Skolverket, 2010).  Klerfelt (2007) menar att problematiken bakom den nya tekniken 
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kan vara att pedagogerna inte har kunskapen som behövs för att använda dessa verktyg. 
Barnen växer numera upp med teknik i alla dess former medan pedagogerna försöker 
hantera nytillskotten på ett sätt som kan flätas in i verksamheten (a.a.). Det kan vara 
svårt att hantera dessa nya verktyg utan kunskap och utbildning och därför stannar 
datorn vid att ströanvändas istället för att det blir ett läromedel (Sjöström & Stenberg, 
2014). Klerfelt (2007) skriver i en studie att pedagogernas dilemma är att förstå hur de 
kan använda sig av datorn och tillsammans med andra verktyg verka samman.  
 
Kjällander (2013) visar på många användningsområden för lärplattan, hon påpekar att 
det endast är fantasin som sätter stopp för hur lärplattan kan användas i förskolan. 
Alexandersson, Linderoth och Lindö (2001) menar på att det uppstår en social dialog 
när barnen får samtala kring och med IT som verktyg. Kjällander (2013) visar på hur 
lärplattan kan användas till exempel som kassaapparat när barnen leker affär men att 
lärplattan även användas utomhus för att söka information (Skolverket, 2013).  

	  

1.3.3	  Lärplattan	  som	  pedagogiskt	  verktyg	  
I Lpfö 98 så finns det så kallade strävansmål över hur pedagogerna bör arbeta med 
teknik och multimedia i förskolans verksamhet. Förskolan har en plikt eller ett uppdrag 
som säger att barnen ska få använda sig av teknik i förskolan, detta för att barnen ska 
finna ett intresse för teknik men också för att barnen senare ska kunna se och uppfatta 
den teknik som de träffar på i vardagen (a.a). Barnen har en naturlig strävan efter att 
vilja lära och förskolans uppdrag är att ta tillvara och bevara den viljan hos barnen. Lpfö 
98 menar att barnen ska vara i fokus och att förskolans verksamhet ska utgå ifrån barnen 
och deras intressen. Det är också därför som barnen ska få uttrycka sig och använda sig 
av olika redskap och verktyg så att deras intressen får styra deras lärande (a.a.). Även 
Aronin och Floyd (2013) nämner i en forskningsartikel att de är viktigt att pedagogerna 
i förskolan och i skolan använder sig av intressanta, nya, och spännande sätt som lockar 
barnen. Även Ziehe (1986, 1998, 2000) påpekar att förskolan och skolan bör utveckla 
sin verksamhet och börja använda sig av nya och moderna metoder som lockar barnen. 
Aronin och Floyd (2013) refererar till DeVries och Kohlberg (1990) som visar på 4 
principer som man bör utgå ifrån när man väljer ut appar till lärplattorna: 
 
Applikationen ska utgå ifrån barnets eller studentens intressen för att de ska bli mer 
betydelsefullt och meningsfullt för barnet. 
Applikationen bör vara utformad på så sätt att barnet eller studenten kan se hur deras handlingar 
i ”spelet” påverkar utgången i ”spelet”. 
Applikationen ska kunna synligöra för pedagogen hur barnet har påverkat ”spelet” genom sina 
handlingar.  
Applikationen bör visa omedelbara konsekvenser på barnets olika val i ”spelet”, så att barnen 
förstår kopplingen mellan handling och konsekvens. 
(DeVries & Kohlberg, 1990) 
 
Även Lundholm och Olsson (2012) beskriver att lärplattans användningsområde ska 
utgå ifrån barnens intressen. Applikationerna och programmen som laddas ner och 
används på lärplattan ska vara anpassade efter barnet och barnets behov. Larsson (2012) 
berättar i en artikel att det är viktigt att Ipaden ses som en lärplatta och inte en 
”spelmaskin”. Hon menar att ett klart syfte är viktigt och även att det är viktigt hur man 
väljer sina applikationer till lärplattan. Larsson (2012) tycker även att ett syfte ska 
finnas gentemot läroplanen för förskolan när det handlar om IKT. Hon menar att syftet 
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och målen om hur lärplattan ska användas bör finnas innan användning av lärplattan 
börjar (Svensén, 2012).  
 
Olsson (2012) säger också att det ska finnas ett syfte med lärplattan. Hon menar att 
pedagogerna ska vara medforskare med barnen. Författaren säger att de har tagit bort 
ordet spela och ersatt det med jobba eller arbeta, detta för att inte missvisa lärplattan 
som en ”spelmaskin”. Hon lägger även fram de fyra didaktiska frågorna som är, för: 
Vem? Varför? Vad? och Hur? Författaren menar att dessa frågeställningar ska finnas 
med som underlag vid planeringen av aktiviteter med lärplattan och att den kan 
användas som ett komplement till den övriga verksamheten och på så sätt smälter den in 
naturligt. Olsson (2013) skriver i en artikel att lärplattan kan användas som pedagogisk 
metod. Hon deltog i en forskningscirkel där hon frågade sig hur lärplattan kan vara 
ingång till samtal. Författaren menar att det sker ett meningsfullt lärande barn emellan 
genom samspelet vid lärplattan. 
 

1.3.4	  Tidigare	  forskning	  
Lärplattan har förekommit i förskolan under en väldigt begränsat tid och därav så är den 
tidigare forskningen kring lärplattan som ett pedagogiskt verktyg i förskolan även 
begränsad. Nielsen (2014) har gjort en studie om användningen av datorplattan i 
förskolan. Hon fokuserar på hur barn och lärare integrerar vid användningen av 
datorplattan. Författaren har observerat barn och lärare för att ta reda på hur aktiviteter 
utvecklas i integrationen samt vilket lärande som uppstår. Hennes slutsats är att lärarna 
spelar en viktig roll i mötet med barnen och datorplattan. Hon beskriver också att det 
var läraren som hade kompetensen beträffande hur lärandet kunde ske med datorplattan.  
Genom denna studie så kunde man se hur lärplattan kunde integreras i verksamheten 
tillsammans med barnen och lärarna. Den viktiga slutsatsen är att lärplattan inte kan 
ersätta lärarens roll.  
 
Då forskningen kring detta teknologiska redskap än så länge är begränsad så spelar 
Nilsens (2014) studie en viktig roll för verksamma pedagoger i förskolan. Nielsen 
(2014) skriver även att det inte finns mycket forskningen kring det nya redskapet. Hon 
skriver att det däremot finns mer forskning kring datorn och om hur den används i 
pedagogiska miljöer. Det finns dock en del forskning angående hur lärplattan påverkar 
barnen. I en forskningsartikel visar Aronin och Floyd (2013) på en studie om hur barn 
får uppleva olika medier i samhället. Vart barnen än befinner sig så utsätts de för 
bildskärmar och media. Nielsen (2014) diskuterar möjligheterna kring att olika 
generationer upplever och förstår IKT på olika sätt. Nielsen (2013) menar att barn som 
är födda i den högteknologiska miljön som vi lever i nu automatiskt blir intresserade 
och kunniga när det kommer till IKT. Prensky (2001) stödjer Nielsens (2014) teorier 
med att påstå att det finns en möjlighet att den nya generationens hjärnor på grund av 
evolutionen har utvecklats för att kunna hantera IKT. Arvidsson (2012) yttrar i likhet till 
Nielsen (2013) att barnens kunskap kring lärplattan ökar i takt med att de befinner sig i 
en miljö med lärplattor, och att deras kunskap kring lärplattan ökar i samband med deras 
användandande. Aronin och Floyd (2013) menar att det kan skapas ett avstånd mellan 
förskolan och barnets vardag utanför förskolan om inte förskolan också är uppdaterad 
med IKT i förskolan. Lärplattan är ett viktigt verktyg i förskolans verksamhet, då de 
barn som inte har tillgång till en lärplatta hemma ska få samma möjligheter och chanser 
att utvecklas i vårt digitala samhälle som de barn som har tillgång till en lärplatta 
hemma (Lundholm & Olsson, 2012). 
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Forskningen som finns kring lärplattan är till viss del positiv till användning av 
lärplattan i förskolan (Aglassinger, Strindholm, Kallin, & Rudnik-Norling, 2012) och 
till viss del kritisk till de konsekvenser som den kan bidra med (Lagercrantz, 2013).  
Aglassinger et al. (2012) menar att förskolan behöver införliva mer teknik i 
verksamheten. De vill att det ska finnas en koppling mellan hemmet och förskolan som 
visar barns verklighet. Författarna menar att lärplattan är ett bra stöd för alla barn och 
ser lärplattan som utvecklande och roligt för barnen. 
 
Lagercrantz (2013) däremot anser att mycket tid framför olika bildskärmar splittrar 
barns liv. Lagercrantz (2013) menar att övervikt bland barn kan öka på grund av att barn 
som sitter koncentrerade framför en bildskärm inte känner någon naturlig mättnad och 
småäter därför ofta. Han säger också att barns sociala förmåga avtrubbas då en medial 
bildskärm inte kan avspegla mänskliga reaktioner (Lagercrantz, 2013). Många är också 
skeptiska över att barnen använder sig av och utsätts för medier då det kan ha en skadlig 
effekt på barnen samt att barnen både kan uppleva och utsättas för sexuella och 
våldsamma sidor (Hvit, 2010). Szamborska (Föreläsningar under 2014) framför på en 
föreläsning i Sandviken, att små barn inte bör utsättas för digitala skärmar. Detta för att 
små barns hjärnor inte har utvecklats tillräckligt mycket för att kunna hantera så många 
händelser och färger samtidigt som en digital skärm erbjuder. Lagercrantz (2013) menar 
liksom Szamborska (2014)  att barn under 2 år inte ska titta på en surfplatta över huvud 
taget och att skärmtiden ska minimeras för barn mellan 2 till 3 år. Lagercrantz (2013) 
säger att det inte finns några bevis på att surfplattan är skadlig för barn men att den stjäl 
tid från barnens naturliga lekar. Fast (2009) anser dock att medierna ger barnen ett 
perspektiv, det blir en möjlighet att se sig själva i förhållande till andra och till hur andra 
lever, det blir en social och en kulturell upplevelse för barnen. Enligt Sundin (2004) så 
har barn ett intresse av att se sig själva i förhållande till andra barn och att de intresserar 
sig för vad som händer i världen utifrån andra barns perspektiv. Skolverket (2010) 
refererar till Engström, Selander och Åkerfeldt (2006) som ser ett dilemma där de 
digitala medierna kanske inte bara är nya och kreativa pedagogiska verktyg, utan att 
medierna lockar både barnen och pedagogerna allt för mycket och att kvantitet då 
värdesätts före kvalité. Arbetslaget ska även hjälpa barnen genom de egna aktiviteterna 
för att skapa kompetens och insikter (Skolverket, 2010). Det är genom att använda sig 
av det här förhållningsättet som olika språk och kunskapsformer balanseras och bildar 
en helhet (Skolverket, 2010). 
 

1.3.5	  Teoretiska	  ramverk	  
I denna undersökning så står lärplattan och användandet av lärplattan som ett 
pedagogiskt verktyg i fokus. Lärplattan har presenterats i förskolor och fått en 
betydande roll för förskolornas framtida utveckling. Nielsen (2014) beskriver att det 
finns en mängd olika perspektiv på lärande, det är därför viktigt att redogöra för 
perspektivet som studien har grundats på. För att studera användandet av lärplattan som 
pedagogiskt verktyg så har vi valt att se på underökningen utifrån ett sociokulturellt 
perspektiv. Nielsen (2014) säger att det finns minst forskning kring de yngsta barnen 
och digitala redskap men de som finns är sedda ur ett sociokulturellt perspektiv. Det 
sociokulturella perspektivet är grundat av en teoretiker vid namn Lev Vygotskij, även 
läroplanen för förskolan har anammat det sociokulturella perspektivet (Skolverket, 
2010). Ett sociokulturellt perspektiv grundas i att vi alla lär av varandra och att vi lär 
genom att befinna oss i sociala sammanhang (Säljö, 2000).  En tydlig koppling mellan 
lärplattans användning i förskolan och det sociokulturella perspektivet är att lärplattan 
kan användas som ett pedagogiskt verktyg i grupp, förutsatt att pedagogerna är 
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närvarande och stödjer barnen vid användandet av lärplattan (Klerfelt, 2007). 
Arbetslagets arbetssätt ska enligt Lpfö 98 utgå ifrån att de ska förstå barnens behov och 
att de ska kunna samspela med barnen. Barnen ska i enlighet med ett sociokulturellt 
perspektiv erhålla stimulans och vägledning av pedagogen i förskoleverksamheten och 
inte minst i användandet av lärplattan. Nir-Gal och Klein (2004) stödjer Lpfö 98:s 
sociokulturella perspektiv genom att de i en undersökande studie kommit fram till att de 
positiva följderna av barns användande av datorn, endast infinner sig när barnen och 
pedagogerna samarbetar. Lundholm och Olsson (2012) menar att pedagogen och barnet 
kan sammarbeta med lärplattan som verktyg och att de på så sätt utvecklas och upplever 
lärandet tillsammans. Sträng och Persson (2003) visar också på att grundsynen i ett 
sociokulturellt perspektiv är hur vi agerar, vilka förväntningar vi har och vilka 
reaktioner vi kan få samt problem att lösa i omgivningen. De menar också att det sociala 
samspelet ofta förknippas med språklig kommunikation men de minsta barnen som inte 
har språket kan kommunicera ändå genom andra metoder. Arvidsson (2012) ser 
lärplattan som ett verktyg där barnen får arbeta i gemenskap samtidigt som de får träna 
turtagning, hon menar också att medan barnen tränar turtagning så iakttar de varandra 
och lär av varandra. Arvidsson (2012) anser också att när barnen får arbeta i grupp kring 
lärplattan så sker skapande. Kjällander (2013) förklarar att lärplattan är ett otroligt 
pedagogiskt verktyg då den bjuder in till gemenskap och samarbete på grund av att 
barnen kan använda den där de själva helst behagar. Kjällander (2013) menar på att 
lärplattan automatiskt blir en samarbetsaktivitet då många barn kan samlas framför 
lärplattan samtidigt och det blir då naturligt för barnen att turas om (Skolverket, 2013). I 
Lpfö 98 kan vi läsa att barn utvecklas och lär vid samspel mellan barn och barn samt 
mellan pedagog och barn. Alexandersson, Linderoth och Lindö (2001) menar att det 
uppstår en social dialog när barnen arbetar tillsammans med IKT och lärplattan.  
Ljung-Djärf (2004) visar att det finns ett samspel mellan barnen vid användet av IKT i 
förskolan men att kvalitén på användandet grundas på pedagogernas insikt, intresse och 
utbildning. När de digitala medierna används i förskolan så skapas ett samband mellan 
samhällets utvecklade mediakultur och förskolans pedagogik (Klerfelt, 2007). Utifrån 
ett sociokulturellt perspektiv så är användningsområdet av en lärplatta obegränsat om 
man är villig att se möjligheterna då barnen enligt Lpfö 98 utvecklas genom det sociala 
samspelet.  
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3	  Metod	  
I detta kapitel kommer val av metod och urval att redovisas. Därefter följer 
genomförande av intervjuer och bearbetning av intervjuer. Slutligen kommer validitet 
och reliabilitet. 
 

3.1	  Val	  av	  metod	  	  

	  
Vi har valt att göra intervjuer med pedagoger och förskolechefer som arbetar i förskolan 
för att synliggöra deras åsikter beträffande lärplattan som verktyg i förskolan. Bryman 
(2011) skriver att i en kvalitativ intervju så är intresset riktat mot den intervjuades 
ståndpunkter, det innebär också att intervjuaren bör ställa följdfrågor när intervjun tar 
olika riktningar. Enligt Bryman (2011) kan en kvalitativ intervju vara flexibel och röra 
sig i den riktningen som den intervjuade väljer, detta ansåg vi var väsentligt då vår 
undersökning kretsade kring pedagogernas tankar. Vår tanke med intervjuerna var att få 
så ärliga och breda svar som möjligt av pedagogerna och förskolecheferna, vi valde 
därför att använda oss av kvalitativa intervjuer då de är en rörlig intervjumetod. Bryman 
(2011) refererar till Kvale (1996) som har utformat en lista med kriterier för att 
intervjuaren ska agera som en god intervjuare under intervjun. Denna lista fungerar som 
en guide med 10 krav som beskriver hur intervjuaren ska bete sig under intervjun för att 
få ett så bra och reliabelt resultat som möjligt. De punkter som vi valde att använda var 
insatt, tydlig, sensitiv, öppen, styrande och etisk. Dessa punkter berörde vi under 
intervjun genom att vi var förstående, flexibla och tillåtande när den intervjuade 
svarade. Vi såg också till att vara insatta i ämnet så att den intervjuade kände att 
intervjun var relevant och givande. I enlighet med guiden så framfördes de etiska 
principerna som vi utgått ifrån, så som fingerade namn på personer, städer samt platser 
till den intervjuade. Bryman (2011) beskriver att även frågor som inte ursprungligen 
ingår i intervjun kan ställas om de är relevanta, detta har vi tagit till vara på och har 
därför ställt följfrågor till de intervjuade, beroende på den intervjuades svar. Vi har 
strukturerat våra intervjufrågor som en semistrukturerad intervju d.v.s. när forskaren har 
en lista på specifika frågor som berörs men de måste inte tas i följd eller följas 
strukturerat.  
 
Det är önskvärt att intervjun tar olika riktningar då det ger kunskap om vad 
intervjupersonen upplever vara relevant och viktigt. Carlsson (1991) förklarar att 
intervjuaren kan ställa frågor som leder in den intervjuade inom det ämnet som 
intervjuaren vill. Men intervjuarens frågor får absolut inte styra den intervjuades svar. 
Carlsson (1991) berättar att den perfekta intervjun ska utformas så att den intervjuade 
får en egen monolog där handlingen är det temat som intervjuaren valt, självklart måste 
intervjuaren också avbryta ibland för att leda in den intervjuade på det spår som 
intervjuaren vill. Vi valde att ha enskilda intervjuer för att enligt Trost (2010) så kan 
gruppintervjuer göra att den deltagande inte vågar svara ärligt. Vi ansåg även att om vi 
spelade in intervjuerna så fanns det en risk att vi inte skulle få så verkliga och reliabla 
svar som vi var ute efter då många känner sig oroliga och nervösa över att bli inspelade. 
Vår metod grundade sig därför på att vi använde papper, penna och att ha personliga 
möten. Detta val gjorde vi för att kunna få en så avslappnad miljö som möjligt för den 
intervjuade. 
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3.2	  Urval	  	  
Bryman (2011) påpekar att i kvalitativa undersökningar så är det viktigt att man är 
uppmärksam på att personer och platser inte ska kunna identifieras. Vi har därför valt att 
benämna våra två platser som en större stad respektive en mindre stad. Dessa begrepp 
fungerar som fingerade namn för de städer vi valt (Vetenskapsrådet, 2011). Studiens 
urvalsgrupp bestod av 4 förskolor varav 2 förskolor befann sig i den mindre staden och 
2 förskolor i den större staden. De fyra förskolorna var privatägda, dock kom de inte 
från samma företag i de olika städerna. De städer vi valde ut för vår undersökning var 
städer som var olika storleksmässigt men de låg relativt nära varandra. Vi valde just 
dessa städer på grund av närheten till dem samt för att förskolecheferna och 
pedagogerna i dessa städer var villiga att delta i våra intervjuer. De fyra förskolorna vi 
valde hade ett pågående arbete kring lärplattan och den fanns tillgänglig för 
pedagogerna i verksamheten.  
 
Deltagarna bestod av 4 förskolechefer samt 18 pedagoger. Tillsammans blev det 22 
personer som intervjuades. Vi valde att inte ta in fler förskolor än dessa för att inte få så 
många intervjupersoner. Alla deltagare var kvinnor mellan 20-64 år. Vi valde denna 
bredd av ålder för att få så djupa svar som möjligt pga. pedagogernas olika erfarenheter. 
Grundtanken till urvalet var att få ett brett perspektiv på hur pedagoger och 
förskolechefer resonerar kring lärplattan i förskolan. Alla berörda i undersökningen blev 
informerade om att deras deltagande var frivilligt och att de hade möjligheten att 
avbryta undersökningen när de ville (Bryman, 2011). Vi är medvetna om att vår 
intervjugrupp är relativt liten och att vår undersökning kunde ha fått bredare svar om vi 
haft fler intervjupersoner. Bryman (2011) påpekar dock att en studie som är gjord med 
hjälp av en kvalitativ metod bör inte ha så många intervjupersoner då det skulle ta för 
mycket tid att bearbeta materialet.  
 

3.3	  Genomförande	  av	  intervjuer	  
I denna undersökning spelade användningen av lärplattan en stor roll så när vi mailade 
förskolecheferna på de berörda förskolorna vi valde ut så berättade vi att intervjuerna 
skulle handla om lärplattans användning i förskolan. I mailet beskrev vi även att 
deltagandet var frivilligt samt att personer och förskolor som medverkade skulle vara 
anonyma. Vi frågade förskolecheferna om de var villiga att delta i våra intervjuer samt 
om tillstånd att intervjua pedagogerna. Vi presenterade även våra intervjufrågor som 
berörde lärplattan i förskolan. Vi utformade intervjufrågorna efter en tydlig röd tråd 
men vi lämnade samtidigt plats där både förskolechefer och pedagoger kunde svara på 
frågorna utifrån det som var deras verklighet. Förskolecheferna som vi hade kontakt 
med godkände våra intervjuer. Även om deltagarnas medverkan var frivillig och de 
medverkande var medvetna om att de bidrog till en undersökning så finns alltid risken 
för bortfall i en undersökning (Bryman, 2011).  
 
Vi fick mailadresser till avdelningarna för att få kontakt med personalen som arbetade 
på förskolan. Efter ett par mejlkonversationer så bestämdes tid, dag och plats för 
intervjuerna. Vår ursprungliga tanke var att intervjua endast förskollärare, men vid 
senare eftertanke och en genomgång av personal så visade det sig att det skulle vara 
missvisande att endast intervjua förskollärare och inte barnskötare. Verkligheten är den 
att både förskollärare och barnskötare arbetar tillsammans med barnen och använder sig 
av lärplattan i verksamheten. När det var dags för att träffas så förklarade vi för 
pedagogerna att alla som intervjuas har rätt att avbryta när de ville (Vetenskapsrådet, 
2011).  
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Våra intervjuer med förskolecheferna såg olika ut. Till en början hade vi mejlkontakt 
med de förskolechefer som vi valt att intervjua. Sedan bestämde vi i samförstånd med 
förskolecheferna när och hur vi skulle genomföra intervjuerna. Tanken från början var 
att alla intervjuerna skulle ske på respektive förskola men pga. tidsbrist så kunde inte 
förskolecheferna i den större staden i träffas, dock så ville de gärna svara på frågorna 
via mejl. Förskolecheferna i den lilla staden ville mötas på plats för intervjuerna.  
 
I den mindre staden så intervjuades 9 pedagoger och 2 förskolechefer. Intervjuerna 
skedde på plats på de berörda förskolorna. Bryman (2011) säger att en grundläggande 
etisk fråga är samtyckeskravet där deltagarna i undersökningen själv har rätt att 
bestämma över sin medverkan. Pedagogerna och förskolecheferna fick själva välja 
vilken lokal som kändes mest bekväm för intervjuerna utifrån vad de kände att de hade 
möjlighet att genomföra vid det tillfället. Mötet med förskolecheferna skedde i ett 
avskilt rum, intervjuerna med pedagogerna skedde däremot både i enskilda rum samt i 
vissa fall på avdelningarna där pedagogerna arbetade. 
 
I den större staden intervjuades 9 pedagoger på plats på de berörda förskolorna. De 
flesta intervjuer gjordes i personalrummet under pedagogernas raster medan andra 
utfördes på avdelningarna en bit bort från barnen. De två förskolecheferna hade inte 
tiden att ha möte för intervjuerna för att de just då arbetade med budgeten för förskolan. 
Vi bestämde istället att de kunde svara på intervjufrågorna via mail eftersom inte tiden 
för ett personligt möte fanns. 
 
Vi är medvetna om att förskolecheferna i den större staden inte har intervjuats enligt en 
kvalitativ intervjumetod då de endast har svarat på frågor via mail. Vi valde ändå att ha 
med deras svar då vi tycker att de har en betydande roll i undersökningen.  
 

3.4	  Bearbetning	  av	  intervjuer	  
När vi utfört alla intervjuer så började sammanställningen av de svar som vi fått 
(Lundin, 2009). För att reda ut vilka svar vi samlat in gjorde vi en kartläggning där vi 
började med att samla in vår handskrivna information för att sedan renskriva den i 
datorn. Först så kategoriserade vi svaren genom att sammanställa de svar vi fått efter 
vilken grupp som svarat, ett dokument med förskolechefernas svar samt ett dokument 
med pedagogernas svar. Detta var för att få en tydlig struktur och en tydlig bild på de 
svar vi fått utifrån vårt syfte och frågeställningar. Därefter skrev vi ner alla svaren i en 
löpande text med två rubriker som handlade om användningen av lärplattan och 
kompetensen kring lärplattan.  
 
Vi redovisar också enligt Lundins (2009) riktlinjer hur vi har bearbetat vårt insamlade 
material. De svar vi fick in av de enskilda personerna används endast till 
forskningsändamålet (Bryman, 2011). Vi valde att ge städerna, pedagogerna samt 
förskolecheferna fingerade namn för att igenkänningsrisken skulle vara så liten om 
möjligt (Vetenskapsrådet, 2011; Bryman, 2011).  
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3.5	  Validitet	  och	  reliabilitet	  
Trost (2010) anser att det är viktigt att resultaten av insamlad data är trovärdiga och att 
de är relevanta till problemformuleringen. Stukát (2005) menar att validitet handlar om 
att läsaren kan känna tillförlitlighet till att resultatet som framkommit i studien är 
sanningsenligt och verkligt. Frågeställningarnas relevans och tydlighet har prövats på 
två personer. Vår undersökning har grundats både på förskolechefernas och 
pedagogernas svar, vilket betyder att vi har samtalat med två olika grupper med två 
olika befattningar som berörs av samma pedagogiska verktyg. Genom att utföra 
intervjuer på olika förskolor som inte har samma förskolekultur så breddas svaren och 
chansen till att få reliabla resultat ökar. För att undvika missförstånd från både 
intervjuarens sida och den intervjuades sida så valde vi att intervjua pedagogerna på 
plats på de fyra berörda förskolorna, detta för att kunna delta i de diskussioner som 
kunde uppstå rörande ämnet (Bryman, 2011). Anteckningar och renskrivning skedde 
direkt efter avslutade intervjuer och samtal. Syftet med att ha intervjuer var att ställa 
frågor som på ett relevant sätt kunde kopplas till våra forskningsfrågor (Lundin, 2009).  
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4	  Resultat	  och	  analys	  
I detta kapitel redovisas en sammanställning av resultatet från intervjuerna. Resultatet 
och analysen presenteras utifrån våra frågeställningar och syfte. Resultatet presenteras i 
två kategorier som redogör för pedagogerna och förskolechefernas resonemang kring 
lärplattan i förskolan.  
 

4.1	  Lärplattans	  användning	  i	  förskolan	  	  
Den här kategorin besvarar pedagogernas och förskolechefernas resonemang kring 
användandet av lärplattan i förskolan. 
 
Lpfö 98 beskriver att förskolechefens uppdrag är att bedriva verksamheten i enlighet 
med strävansmålen. Ett av de nya målen berör just IT och handlar om att förskolan ska 
lägga grunden för att barnen på sikt kan tillägna sig kunskap som alla i samhället 
behöver. Förskolecheferna som intervjuades hade en vision med användandet av 
lärplattan i förskolan. Ett av målen som förskolecheferna hade var att köpa in fler 
lärplattor till förskolorna på grund av att användningsområdet kring lärplattan hade 
blivit så brett och fler möjligheter hade öppnat sig. Det andra målet som 
förskolecheferna hade var att den ska användas som ett lärandeverktyg för och med 
barnen och inte som en spelmaskin. Förskolecheferna ville också att alla pedagoger ska 
ha som mål att lära sig att använda lärplattan och att hitta egna utvecklingsområden som 
kan utveckla dem själva. Förskolecheferna skulle även lägga fram en handlingsplan med 
mål och konkreta handlingar, detta mål var dock under process. Förskolecheferna ville 
även ha ett övergripande mål för hela företaget och kommunen. Lpfö 98 säger att 
förskolechefens uppdrag är att bedriva verksamheten i enlighet med Läroplanens mål. 
Lpfö 98:s nya mål berör just IT och handlar om att förskolan ska lägga grunden för att 
barnen på sikt kan tillägna sig kunskap som alla i samhället behöver. Förskolechefernas 
resonemang kring sina egna mål och utvecklingsmöjlighet kring lärplattan bidrar till 
bredare kompetens i förskolorna, därav får barnen fler möjligheter att lära sig och 
utvecklas kring ämnet IT. En av förskolecheferna svarade att:  
 

Jag tycket det är fel att prata om rätt eller fel men vi befinner oss i en lärprocesskring IKT 
i förskolan så att det ska bli ett mervärde för våra barn på förskolan. (Förskolechef 2, 
större staden) 

 
Antal lärplattor på förskolorna varierade, på alla förskolor fanns det åtminstone en 
lärplatta som kunde användas som pedagogiskt verktyg tillsammans med barnen. Då 
varje förskola hade tillgång till minst en lärplatta så fanns det även möjlighet för alla 
barn att komma i kontakt med lärplattan. Lundholm och Olsson (2012) menar att det är 
bra att förskolan kan erbjuda lärplattan, så att alla barn får samma möjligheter oavsett 
om det finns en lärplatta i hemmet eller inte. 
  
På förskolorna i den mindre staden förekom det två lärplattor på vardera förskola. 
Lärplattorna hade köpts in och varje förskola ägde dem. Förskolorna i den större staden 
hade däremot fler lärplattor. På den ena förskolan i den större staden fanns det två 
lärplattor på varje avdelning. På den andra förskolan som befann sig i den större staden 
fanns det två lärplattor till barngrupperna, men det fanns även en lärplatta som var till 
för personalen och chefen på förskolan. I den större staden var det vanligt att man hyrde 
in sina lärplattor med hjälp av förskolans budget. Men även i den större staden så hade 
vissa av lärplattorna köpts in till förskolorna. Samtliga förskolechefer ansåg dock att det 
fanns för få lärplattor på förskolorna och var intresserade av att köpa in fler. 
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Förskolorna i den större staden hade större mål än förskolorna i den mindre staden. I 
den större staden satsade förskolechefen på att ha tre lärplattor på varje avdelning till år 
2015. Medan förskolecheferna i den mindre staden endast hade som mål att ha minst en 
lärplatta på varje avdelning. En av förskolecheferna i den mindre staden ansåg att 
lärplattan var bättre och smidigare än datorn då lärplattan även gick att använda 
utomhus. Förskolechefen beskrev att:  
 

Vi vill ha fler Ipads för vi vill kunna använda dem utomhus, på så sätt är de bättre att 
använda en Ipad än en dator. (Förskolechef 1, mindre staden) 

 
Syftet kring lärplattan skilde sig en aning i de olika städerna. I den större staden så 
pratades det mest om lärande, utforskande och kreativitet. Medan pedagogerna i den 
mindre staden ville att lärplattan skulle ha ett lärosyfte och ett stöd för barn med 
svenska som andraspråk. Det som de hade gemensamt var att lärplattan skulle användas 
som ett medhjälpande verktyg för barn och pedagoger. Aronin och Floyd (2013) tar upp 
att ett avstånd kan skapas mellan förskolan och barnets vardag utanför förskolan om inte 
förskolan också är uppdaterad med IKT. 
 

När Ipad:s kom till förskolan så laddade vi ner alla appar som ansågs pedagogiska och 
som följde läroplanen. Barnen var i extas och ville spela hela tiden. Det blev ett moment 
som var ohållbart då Ipaden blev en sak att slåss om. Nu några år senare har vi tänkt om 
och fokuserar på kreativa saker som Imovie osv. Vi måste se syftet och lärandet i Ipaden, 
finns det något att spåna vidare på? Vad kan barnen ta med sig i verkligheten? Det är nya 
tider nu. (Pedagog 2) 

 
Lärplattan hade i den mindre staden introducerats som ett stöd för de barn som hade 
svenska som andraspråk. Med hjälp av lärplattan skulle pedagogerna som verkade i 
förskolan kunna presentera verktyg som utvecklade barnens modersmål, även om det 
var ett språk som inte pedagogerna talade. Lärplattan kunde exempelvis användas som 
ett hjälpmedel vid bokläsning. Lundholm och Olsson (2012) beskriver att lärplattan kan 
användas som ett stöd för barn med svenska som andra språk. Även barn med svenska 
som modersmål kan med hjälp av lärplattan få ta del av andraspråk och andra kulturer. 
Lärplattorna som användes i den större staden fanns där med syftet att det skulle 
användas som ett lärandeverktyg med och för barnen. Lärplattan skulle utveckla barnens 
lärande, pedagogerna ville också använda sig av lärplattan för att utforska olika saker 
och ting tillsammans med barnen. Ytterligare ett mål som fanns var att alla pedagoger 
skulle lära sig att använda lärplattan och därefter utforma egna användningsområden 
utifrån dem själva. Det fanns dock inga nedskrivna mål och syften angående lärplattan 
som verktyg i förskolan. Men ett framtida mål var emellertid att det skulle läggas fram 
en handlingsplan med mål och konkreta handlingar för hur lärplattan ska hanteras. 
Däremot så fick lärplattan absolut inte användas på ett sådant sätt att den blev en 
”spelmaskin” för barnen. Sjöström och Stenberg, (2014) beskriver det som pedagogerna 
lyfter, författarna menar att det kan vara svårt att hantera nya digitala verktyg och att de 
lätt kan ströanvändas i stället för att agera läromedel. En förskolechef som verkar i den 
större staden anser att:  
 

Ipad:s ska användas till pedagogisk dokumentation och vara ett mervärde för lärande. 
(Förskolechef 2, större staden) 

 
I den mindre staden använder pedagogerna lärplattan endast när barnen frågar efter den 
eller om de har en speciell avsikt med att använda lärplattan. I den större staden däremot 
så används lärplattan ganska så kontinuerligt, lärplattan har blivit en del av deras 
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dagliga verksamhet. En del pedagoger använder sig av lärplattan tre gånger i veckan 
medan vissa använder sig av lärplattan två gånger i veckan. Merparten av pedagogerna 
svarade att de använder lärplattan några dagar i veckan eller dagligen.  
Pedagogerna deltog i stort sett alltid när barnen använde sig av lärplattan, detta beskrevs 
i båda städerna. Lärplattan kunde i den större staden även användas av enbart 
pedagogerna då den medtogs på möten för att söka efter information och för att 
dokumentera. Många pedagoger i den större staden använde lärplattan i syfte att 
uppdatera och titta till sin mail, detta för att föräldrarna i vissa fall sjukanmäler sina barn 
via mailen. Lärplattan används oftast av pedagogerna i den större staden till att 
fotografera, filma, spela in ljud, maila, lägga ut bilder på en sida vid namn ”Instagram”, 
söka information samt till att spela pedagogiska applikationer. Pedagogerna i den 
mindre staden använder sig inte av lärplattan så ofta, men när den används så är det för 
att söka information kring sådant som barnen funderar på samt att de använder den till 
att visa barnprogram på olika språk för att utveckla barnens modersmål. I den mindre 
staden används lärplattan i vissa fall och med vissa barn för att jobba med ”Bornholms- 
modellen”. Enligt pedagogerna så finns det många användningsområden med lärplattan. 
De tyckte att lärplattan kunde finns med i de flesta sammanhang. I den större staden 
används i vissa fall lärplattan i skogen vid utflykter i det sociala samspelet. Lärplattan 
blev då ett hjälpmedel för att dokumentera barnens upptäckter. Enligt Lpfö 98 så ska 
arbetslaget erbjuda barnen en möjlighet att föreviga sin vardag genom att dokumentera 
sina erfarenheter, uppfattningar, äventyr, tankar och lärdomar.  

Några pedagoger sade att de undersöker saker och ting med barnen med lärplattan som 
verktyg. I Lpfö 98 står det att barn utvecklas och lär tillsammans med barn och 
pedagoger. Detta är ett sätt att integrera lärplattan som verktyg tillsamman med barnen. 
Sträng och Persson (2003) menar att grundsynen i ett sociokulturellt perspektiv är hur vi 
agerar. En pedagog beskriver sitt användande av lärplattan här nedan. 
 

Jag använder mig av lärplattan varje dag som ett integrerat verktyg i verksamheten. Den 
hjälper mig att snabbt göra det jag vill. (pedagog 1) 

 
Pedagogerna vill även se att lärplattan används för att uppmuntra kreativt skapande.  För 
pedagogerna i den större staden var lärplattan ett komplement till allt annat de gör med 
barnen, lärplattan underlättade även den pedagogiska dokumentation som pedagogerna 
skulle utföra. Lärplattan kändes som ett pedagogiskt hjälpmedel för att kunna 
dokumentera barnens lärandeprocesser. I den mindre staden ville pedagogerna att 
lärplattan skulle ha ett lärosyfte och att lärplattan skulle användas som ett stöd för barn 
med svenska som andraspråk. Men på grund av bristande kunskap från pedagogernas 
sida så använde inte pedagogerna lärplattan så mycket som de skulle kunna och ville 
göra.  
 
 

4.2	  Kompetensen	  kring	  lärplattan	  i	  förskolan	  
I den här kategorin redovisas pedagogernas och förskolechefernas resonemang 
beträffande kompetensen kring lärplattan i förskolan. 
 
Den utbildningen som erbjöds av förskolechefernas respektive förskolor var olika. Den 
större staden var i full gång med att sätta personalen på utbildning av IKT. Personalen 
hade fått gå på workshops och föreläsningar som anordnades. Däremot så hade dessa 
förskolechefer redan ett förtroende gentemot sin personal då de sett och märkt att de lär 
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sig av varandra. Pedagogerna som arbetade på förskolorna i den större staden skulle 
erbjudas utbildning inom kort tid. Men dessa pedagoger hade redan lärt sig mycket om 
lärplattan med hjälp av varandra samt utvecklat sitt kunnande på föreläsningar och 
workshops som de blivit erbjudna. En pedagog tog upp ett användningsområde som att 
låsa appar. Denna kompetens lärde hen sedan vidare till andra kollegor. Enligt Lpfö 98 
så är förskolechefens ansvar att personalen kontinuerligt ska få den 
kompetensutveckling som krävs för sitt arbete i förskolan. En pedagog förklarar här hur 
de gått tillväga på hennes arbetsplats för att få kompetens kring lärplattan. 
  

Vi lär oss av varandra. Åldern har även betydelse för hur mycket man kan om lärplattan 
och jag tar tillvara på den yngre generationens förståelse. (pedagog 3) 

 
I den mindre staden så ville förskolecheferna bygga upp en ny struktur kring 
utbildningen som personalen fick när lärplattan kom till förskolan då den inte hade 
fungerat så bra. Klerfelt (2007) menar här att det kan uppstå problematik bakom den 
nya tekniken för att personalen inte har tillräckligt med kunskap. Dock så hade 
personalen här blivit erbjudan diverse utbildningar och föreläsningar. En av 
förskolecheferna i den större staden hade ett mål med att utbilda sin personal. 
Förskolechefen beskrev att : 
 

Vi satsar på att utbilda en ”spjutspets” på varje förskola som ska kunna inspirera och lära 
sina kollegor. (Förskolechef 1, större staden)  

 
Ett fåtal pedagoger har tidigare blivit erbjudna en utbildning av arbetsplatsen angående 
lärplattan och dess användning. Dessa utbildningar var då i form av föreläsningar eller 
IKT träffar. Dessa personer blev även huvudansvariga inom ämnet och lärde ut sin 
kunskap till andra. De var även ansvariga över alla appar som laddades ner på lärplattan. 
Vissa pedagoger kände trots bristen på utbildning att de hade så pass god kunskap att de 
kände sig något så när trygga vid användningen av lärplattan. Men många av 
pedagogerna som verkade i den mindre staden kände sig dock för osäkra i hanteringen 
av lärplattan och det bidrog då till att lärplattan inte användes så mycket.  
 
Den mindre staden verkade vara väldigt målmedvetna och noggranna när de kom till 
lärplattans användning i förskolan då de hela tiden dokumenterade och utvärderade 
arbetsplaner, utbildningar och pedagogers kunskap. Vid mötet med en av 
förskolecheferna i den mindre staden så erhöll vi tre häften, de innehöll information 
kring användandet av lärplattan. Det första häftet var en arbetsplan där de sammanställt 
mål och metoder för att nå målen. Det andra häftet var en enkät där de pratat med 
pedagoger på 39 förskolor om deras kunskap kring att använda lärplattor och vad de 
själva ville lära sig när det kom till att använda lärplattan (Sandvikens kommun, 2014). 
Det tredje häftet var en utvärdering av ”lärplatteutbildningen” som pedagogerna blivit 
erbjudna. Då förskolecheferna i den mindre staden såg undersökningen som något 
positivt för dem och som ett verktyg för att utveckla deras IKT användning i förskolan 
så menar vi att en medvetenhet finns. De var väldigt nyfikna på vår studie och ville 
gärna ta del av den när den var färdigställd.  
 
 

4.3	  Sammanfattning	  av	  resultat	  
Sammanfattningsvis så har varje förskola möjligheten att använda lärplattan. 
Användningsområdet av lärplattan såg väldigt olika ut i de olika städerna. Både 
pedagoger och förskolechefer ser lärplattan som ett positivt verktyg att använda i 
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verksamheten. Förskolecheferna i de båda städerna hade visioner om att utveckla arbetet 
med lärplattan. Dock så fanns det brister i kompetensen då vissa pedagoger inte kände 
sig trygga vid användningen av lärplattan. Pedagogernas osäkerhet kring lärplattan 
ledde ofta till att lärplattan inte användes. Pedagogerna ville dock att lärplattan skulle 
användas som ett pedagogiskt verktyg i förskolan och inte som en ”spelmaskin”. Det 
fanns därför en önskan hos pedagoger och förskolechefer att utöka kunskapen 
beträffande IKT. 
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5	  Diskussion	  	  
I detta kapitel jämförs det empiriska resultatet från intervjuerna med det teoretiska 
ramverket, bakgrunden och tidigare forskning utifrån syftet och frågeställningarna. 

	  

5.1	  Metoddiskussion	  
Samtliga intervjuer med pedagogerna och två förskolechefer från den lilla staden i 
Sverige skedde på förskolorna, medan intervjuerna med förskolecheferna från den stora 
staden i Mellansverige skedde via mailkontakt på förskolechefernas begäran. Kontakten 
via mail valdes för att förskolecheferna i den större staden hade fullt upp med att 
planera budgeten, vilket resulterade i att de endast hade tid att svara på våra 
intervjufrågor via mail. Vi hade dock helst sett att alla intervjuer kunnat ske med ett 
personligt möte så att alla intervjuer hade kunnat vara kvalitativa intervjuer. 
Intervjuerna med förskolecheferna i den större staden var inte kvalitativa intervjuer men 
vi anser ändå att resultatet vi fått fram är sanningsenligt. Detta då vi intervjuat 
pedagoger på förskolorna där förskolecheferna verkar och fått liknande svar på våra 
intervjufrågor. Vi kan dock inte veta vilka svar vi fått om vi haft personliga möten med 
dessa två förskolechefer. Om vi haft en chans att genomföra kvalitativa intervjuer med 
förskolecheferna från den större staden så kan det hända att vårt resultat blivit bredare. 
Vårt syfte med intervjuerna var att ta reda på hur förskolechefer och pedagoger 
resonerar kring lärplattan i förskolan. Vi anser att vi har fått svar på de frågor vi ställt 
genom att använda oss av denna metod. Svaren vi fick gav oss en inblick i 
förskolechefernas och pedagogernas tankar kring lärplattan som pedagogiskt verktyg i 
förskolan. Intervjuer kändes som en passande metod att använda för att få fram så 
verkliga och sanningsenliga svar som möjligt då det fanns möjlighet för intervjuaren att 
ställa följdfrågor. Inför struktureringen av vår undersökning och vår metod så använde 
vi oss av Lundin (2009) att dokumentera en uppsats. Om vi istället hade använt oss av 
den kvantitativa metoden som baseras på exempelvis enkäter så kanske vi hade fått ett 
bredare svarsfällt beträffande ämnet lärplattan som verktyg i förskolan. Det vore 
intressant att se skillnaden på de svar vi fått om vi använt oss av en kvantitativ 
intervjumetod.  
 

5.2	  Resultatdiskussion	  	  
I vår undersökning framkommer det att pedagogerna kände sig ganska kunniga till att 
använda sig av lärplattan men att utbildning behövdes trots det. Det visar sig från 
intervjuerna att pedagogerna önskar att de hade mer kunskap angående hur lärplattan 
ska och kan användas som ett pedagogiskt verktyg i förskolans verksamhet. Men 
pedagogerna hade oftast lärt sig lärplattans funktioner på egen hand, många tog hjälp av 
varandra med hjälp av frågor, råd och tips. Vissa har däremot haft ”tur” då de själva har 
en Iphone telefon privat där konstruktionen och upplägget är likadant som det är i 
lärplattorna. En tanke som kan väckas är om det är ”rättvist” att vissa pedagoger ska ha 
förtur angående att kunna hantera ett nytt redskap på grund av att de har en privat 
telefon som liknar lärplattorna som förskolorna köper in. Kanske kan detta komma att 
bli en klassfråga? Vissa pedagoger hade dock blivit erbjudna utbildningar i de olika 
städerna men många pedagoger önskade mer utbildning för att kunna gå vidare och ta 
klivet mot andra användningsområden. För även om pedagogerna ofta tog hjälp av 
varandra beträffande kunskapen kring lärplattan så fanns det kunskap som saknades. 
Pedagogerna ska inte heller behöva förlita sig på att andra pedagoger hjälper dem vid 
användningen av lärplattan i förskolan. Pedagogerna ska nämligen enligt Lpfö 98 få 
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tillgång till egna utbildningar så att alla pedagoger som verkar i förskolan kan utföra sitt 
jobb på ett professionellt sätt. Vi såg även att pedagogerna i den stora staden hade mer 
kunskap kring lärplattan än de från den mindre staden. Även här så kan man lyfta 
klassfrågan, om pedagogerna får samma möjligheter i den mindre staden som i den 
större staden i Mellansverige hur kan det komma sig att pedagogerna i den större staden 
hade mer kunskap om lärplattan? Enligt Lpfö 98 så ligger det ett ansvar hos 
förskolecheferna att pedagogerna som verkar i förskolan ska få tillgång till den 
kompentensutveckling som behövs. Detta för att pedagogerna ska kunna utföra sitt 
arbete med barnen på ett sådant sätt att förskolans styrdokuments mål uppfylls. Petersen 
(2013) beskriver det som att makten lätt kan hamna hos barnen då personalen saknar 
intresse och kunskap för digitala verktyg. Hur kan vi egentligen mäta kunskap? Som vi 
lyft tidigare så kan vi genom våra resultat se att pedagogerna i den större staden hade 
mer kunskap kring lärplattan än vad pedagogerna i den mindre staden hade. Resultatet 
vi fått fram är genom svaren som pedagogerna givit oss, men finns det en möjlighet att 
pedagogerna i den mindre staden har lika mycket kunskap kring lärplattan som 
pedagogerna i den större staden, men att det är självförtroendet som skiljer dem åt? 
Kanske har pedagogerna i den större staden bättre självförtroende när det kommer till 
ämnet IKT, eller har förskolecheferna bidragit på ett positivt sätt till deras IKT kultur? 
Kan det finnas kulturskillnader beträffande nya digitala medier i olika städer och 
samhällen?  

Vi kan se att i takt med att nya kulturer och medier tillkommer i förskolan så krävs det 
även att pedagogerna i förskolan förändrar sitt förhållningssätt och att de aktivt 
integrerar med barnen. Klerfelt (2007) menar att det krävs en medvetenhet av 
pedagogerna för att förstå barnens barndom idag och verktygen de erhåller. Moberg 
(2012) förklarar att det är lätt att erbjuda varje barn en dator men att det krävs en tanke 
och en plan för att datorn inte ska distrahera användaren totalt. Många skolor och 
förskolor gör precis som Moberg (2012) beskriver, de använder sina resurser till att 
köpa in olika slags digitala medier men de fullföljer inte processen. Med nya verktyg 
krävs även nya utbildningar och nya tankesätt hos personalen. Det krävs en 
medvetenhet och ett aktivt arbete för att de nya verktygen som anammas ska medföra 
goda och utvecklande konsekvenser och resultat. Nir-Gal och Klein (2004) beskriver i 
enlighet med det sociokulturella perspektivet att användandet av datorn får positiva 
effekter enbart när barnen och pedagogerna arbetar tillsammans. 

 
Under intervjuerna så berättade några pedagoger om en utbildning rörande IT som de 
hade gått. Två pedagoger per förskola blev utsedda till att gå på utbildningen. Samtliga 
pedagoger från utbildningen träffades sedan en gång i månaden och diskuterade IKT. 
Sedan tog dessa pedagoger med sig informationen till förskolan och hade ett möte om 
vad som sagts och vad som gällde angående lärplattan. På så sätt laddades samma appar 
ner på alla de lärplattor som fanns i förskolan. Det var endast dessa två pedagoger som 
hade lösenord och tillgång till att ladda ner appar. I början var detta systemet bra men 
eskalerade snabbt då alla pedagoger inte var med på vilka appar som skulle laddas ner. 
Det blev lätt så att vissa pedagoger blev uteslutna, speciellt de som inte kunde hantera 
en lärplatta. Enligt oss så skapar ett sådant arbetssätt en segregering bland pedagogerna 
då de pedagoger som inte kunde hantera lärplattan blev utestängda. Både barn och andra 
vuxna som verkar och befinner sig på förskolan får en syn på vilka som är kunniga och 
inte kunniga inom ämnet, trots att alla inte ens fått chansen att pröva. I den mindre 
staden hade samtliga pedagoger på förskolorna samma tillgång till lärplattan och alla 
hade tillstånd själva att ladda ner applikationer på lärplattan. Ett sådant arbetsätt bjuder 
in samtliga pedagoger som är verksamma i förskolan. Genom att erbjuda alla 
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möjligheten att använda lärplattan som pedagogiskt verktyg så tror vi att både 
kunskapen och användningsområdet växer. 
 
Lärplattan är ett verktyg som liksom datorn kan kännas väldigt abstrakt och svårt att 
hantera för den som inte är insatt. Samtidigt så har dessa digitala verktyg fått en stor 
plats i vårt samhälle och de personer som inte kan hantera dessa verktyg verkar vara 
färre än de personer som kan hantera dem (Skolverket, 2013). Att inte kunna hantera 
datorer och lärplattor kan därför kännas generande och besvärande, vilket i sin tur kan 
leda till att man väljer att inte använda sig av de nya digitala verktygen. Vi tror att detta 
i sin tur kan leda till stress, ovänlighet och motsträviga beteenden hos pedagogerna, då 
det är svårt för oss människor att hantera nederlag. Att införa nya pedagogiska redskap 
och verktyg i förskolan kan därför få stora negativa konsekvenser om processen inte går 
rätt till och om projektet inte utvecklas korrekt. Flertalet av pedagogerna anser dock att 
lärplattan är ett positivt pedagogiskt verktyg i förskolan. Trots det så kan man i en 
rapport vid namn IT-användning och IT-kompetens i skolan (Skolverket, 2013) se att 
pedagoger som verkar i förskolan väljer att använda sig av andra verktyg än digitala 
verktyg när de söker information eller ska göra olika arbetsuppgifter. Man kan se att 
större delen av de pedagoger som verkar i förskolan väljer att inte alls använda sig av IT 
(Skolverket, 2013).  Av vilken anledning väljer pedagogerna att inte använda sig av 
digital teknik trots att de anser att det är ett bra pedagogiskt verktyg? Är det brist på 
pedagogernas självförtroende, eller brist på kunskap? Klerfelt (2007) skriver att ett 
dilemma som kan uppstå för pedagogerna i förskolan kan vara att förstå hur 
pedagogerna kan använda sig av datorn och tillsammans med andra verktyg verka 
samman. Oavsett vad det beror på så har det fått olika konsekvenser, i vissa fall så 
använder sig inte pedagogerna av lärplattan alls på grund av osäkerhet medan vissa 
pedagoger istället låter barnen sköta användandet av lärplattan själva. 
 
Som resultat av våra intervjuer så har vi sett att IKT håller på att förändras i den större 
staden. Många förskolor har omformulerat sin ursprungliga tanke och försöker nu till 
större grad att fånga lärprocessen i lärplattan. Det handlar inte längre om att barnen får 
spela på lärplattan när de själva vill och på det spel de vill utan nu försöker pedagogerna 
tänka kreativt och använda sig av applikationer som kan tas tillvara på i verksamheten, 
exempelvis skapande. Olsson (2012) menar att det är viktigt att man har ett mål och ett 
syfte med att använda lärplattan redan från början. Hon säger att det ska vara tydligt för 
barnen att lärplattan ska användas till utveckling och lärande och att lärplattan inte ska 
vara ett redskap som man spelar på. Ett problem som kan förändra lärandesyftet med 
lärplattan är att lärplattan är tillverkad av märket Apple. Många av barnen har en Ipad 
hemma som de använder till spel vilket kan förändra synen på lärplattans lärosyfte i 
förskolan till ett mer oklart syfte. Även här kan vi se hur valet av lärplatta kan ha en 
inverkan på användandet. Det är inte enbart pedagogernas skilda kompetens som 
påverkas utan även barnens och vårdnadshavarnas synsätt på lärplattan kan förändras i 
och med valet av märke och fabrikat1. 
 
Det är upp till pedagogerna på förskolan att göra lärosyftet mer lustfyllt och intressant 
för barnen. Aronin och Floyd (2013)  menar att det är viktigt att man använder sig av 
intressanta och nya sätt som lockar barnen. En pedagog i den större staden berättade om 
hur hen hade lärt sig att låsa applikationer på lärplattan. Pedagogen hade vid ett flertal 
tillfällen låst alla applikationer på lärplattan förutom en. Pedagogen märkte snabbt en 

                                                
1 ”Vissa har däremot haft ”tur” då de själva har en Iphone telefon privat där konstruktionen och upplägget 
är likadant som det är i lärplattorna.” Sida 20. 



 

21 
 

skillnad i barngruppen, hon menade att det kändes som att det inte fanns någon 
konkurrens mellan barnen att spela på lärplattan längre för att det endast fanns ett 
”spel”. Barnen var inte lika sugna på att få använda sig av lärplattan först av alla, vilket 
gjorde att den som spelade fick en chans att fullfölja spelet tills de klarat det. Enligt 
pedagogerna i den större staden så skapade det en lärprocess.  
 
I samtalet med en av förskolecheferna i den mindre staden tog vi upp att en förskola i 
den större staden låste applikationer på lärplattorna, där syftet var att spela klart och 
uppleva hela spelet. Förskolechefen förklarade att det inte var något som var aktuellt då 
de i den mindre staden hade en vision om att användningen av lärplattan i förskolan 
skulle hjälpa barnen att särskilja vad som var ”bra” och ”inte bra” på internet. 
Förskolechefen menade att när barnen börjar i skolan så får de en egen dator och det är 
därför väldigt viktig att barnen redan då kan urskilja ”bra” sidor från ”mindre bra” sidor. 
Sjöström och Stenberg (2014) menar att det kan vara svårt att hantera dessa nya verktyg 
och att de lätt kan ströanvändas i stället för att agera läromedel. Men det här ska barnen 
lära sig genom att ha en pedagog närvarande vid användningen av lärplattan på 
förskolan och de ska då på ett naturligt sätt kunna diskutera tillsammans vad som finns 
på internet och vad som är ”bra” sidor. Ett sociokulturellt perspektiv grundas i att vi alla 
lär av varandra och att vi lär genom att befinna oss i sociala sammanhang (Säljö, 2000). 
Närvarande pedagoger är ett viktigt mål vid användandet av lärplattan. Vi kan se att det 
finns både negativa och positiva sidor med att låsa applikationer på lärplattorna. Det 
positiva med att låsa applikationer är att pedagogerna kan styra vad barnen gör på 
lärplattan så att användandet blir utvecklande för barnet samtidigt som pedagogen ger 
fritt utrymme till barnen. Det negativa med att låsa applikationer kan dock bli att 
användandet helt och hållet blir på pedagogernas villkor och inte formas utifrån barnet 
och barnets intressen. 
 
Vi kunde utifrån våra intervjuer se att alla pedagoger använde sig av lärplattan 
tillsammans med barnen i förskolan men att användningsområdena kunde variera 
mellan städerna. I den mindre staden så använde man bland annat lärplattan som ett stöd 
för barn med svenska som andra språk medan pedagogerna i den stora staden använde 
den kontinuerligt i verksamheten. I den stora staden så såg man användning av 
lärplattan som ett komplement till allt man gör och även ett hjälpmedel för att 
dokumentera barnens lärprocesser. Kjällander (2013) menar att lärplattan har otroligt 
många användningsområden och att det bara är fantasin som sätter stopp för hur den kan 
användas. Pedagogerna i den större staden hade kommit längre i sin process att använda 
lärplattan i verksamheten gentemot den mindre staden. Kanske hör detta ihop med att 
pedagogerna i den mindre staden inte kände att de hade tillräckligt med kompetens 
kring användandet av lärplattan? 
 
Enligt Lpfö 98 så är det förskolechefens ansvar i förskolan att förskolans lärandemiljö 
utformas så att barnen får tillgång till material för utveckling och lärande. Utifrån de 
resultat vi fått fram så kan vi se att förskolecheferna hade visioner rörande lärplattan i 
förskolan. De hade mål om att förskolorna skulle erhålla fler lärplattor. De hade även 
sett, via uppföljning från pedagoger, att lärplattan hade fått fler användningsområden i 
verksamheten. Vi uppfattade det som att förskolecheferna hade en förståelse för hur 
viktig lärplattan är och att de lyssnade på pedagogernas åsikter kring den. Pedagogerna 
ansåg dock i vissa fall att de inte hade tillräckligt med kompetens för att använda sig av 
lärplattan men trots det så verkade ingen av förskolecheferna tycka att användningen av 
lärplattan gick till på fel sätt på förskolorna. Det sociala samspelet kring lärplattan var 
något som fanns i de båda städerna. Klerfelt (2007) menar att lärplattan kan användas 
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som ett pedagogiskt verktyg i grupp förutsatt att pedagogerna är närvarande och stödjer 
barnen vid användandet av lärplattan. Hon säger också att utifrån ett sociokulturellt 
perspektiv så finns det obegränsat med användningsområden förutsatt att man ser 
möjligheterna med barnen. Olsson (2012) säger också att lärplattan kan ge ett lyft för 
verksamheten då samspelet mellan barn och pedagoger ökar. 
 
 

5.3	  Didaktiska	  implikationer	  
Vår studie har varit mycket lärorik och studiens resultat har medfört många tips och 
idéer på olika användningsområden. Vi tror att denna studie kan utveckla förskolors 
användning av lärplattor då vi gett exempel på att pedagogerna belyst de problem som 
de har stött på med lärplattans införande i förskolan. Vi har genom våra intervjuer fått 
fram svar av personer som arbetar med lärplattan i förskolan som kan bidra till nya 
tankesätt för andra förskolor. Vi har synliggjort hur lärplattans användning ser ut i 
förskolor i en storstad samt mindre stad i Sverige. Vi har även fått svar på hur 
pedagoger och förskolechefer upplever användandet av lärplattan i förskolan.  
 
Vår undersökning är unik då den grundar sig både på förskolechefers och pedagogers 
resonemang kring lärplattan i förskolan. Många studier och undersökningar syftar på 
hur lärplattan används i förskolan och skolan medan vår studie mer riktar in sig på 
förskolechefernas och pedagogernas resonemang kring lärplattans användning. Vi har 
även utifrån vårt syfte och våra frågeställningar jämfört två städer för att synliggöra 
skillnader som kan förekomma. Denna studie kan fungera som ett verktyg och kan 
användas som en diskussionsmall för pedagoger och förskolechefer inför en 
introduktion av läraplattan i förskolan, då andra pedagogers och förskolechefers syften, 
mål och förhållningssätt redovisas. Pedagoger och förskolechefer kan även ta till sig de 
skillnader och likheter som finns mellan den mindre staden och den större staden som vi 
undersökt och försöka bryta eventuella mönster som återfinns i deras städer.  
 
Användningen av IKT i förskolan är ett ytterst aktuellt ämne och då utvecklingen hela 
tiden går framåt i vårt samhälle så är det också viktigt att även pedagoger som arbetar 
med barn i förskolan är uppdaterade i samhällets utvecklingar. Vi kan genom vårt 
resultat se att utbildning och ny teknik följer varandra hand i hand. Då det i studien 
framkommer att när nya digitala redskap, så som lärplattan, introduceras i förskolan så 
krävs det kompetensutveckling samt nya förhållningssätt bland pedagogerna som verkar 
i förskolan. I den litteratur som vi redovisat framkommer det även att de positiva 
följderna av att använda lärplattan i förskolan endast förekommer när pedagogerna och 
barnen arbetar tillsammans och utifrån barnens behov och intressen. Lärplattan bedöms 
som ett positivt pedagogiskt verktyg av både pedagoger och förskolechefer, samtliga 
pedagoger vill använda sig av lärplattan med barnen i förskolan. Lärplattan har otroligt 
många användningsområden och den har visat sig fungera på ett eller annat sätt i de 
flesta situationer och aktiviteter som påträffas på förskolan. Många pedagoger känner 
sig dock inte tillräckligt kompetenta för att hantera lärplattan som ett pedagogiskt 
verktyg, vilket i vissa fall leder till att lärplattan blir orörd eller används till 
”ströspelande”. Alla de förskolechefer som vi samtalat med strävar efter att skaffa fler 
lärplattor till förskolorna och vår slutsats är att även om vissa pedagoger får utbildning 
så krävs det hela tiden förnyelse och vidareutvecklande utbildningar. Utbildningar inom 
IKT kommer ta och bör ta större och större plats i och med att fler lärplattor köps in. 
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Vårt val av kvalitativa intervjuer som metod, var för att få så sanningsenliga svar som 
möjligt. Med hjälp av denna metod så fick vi chans att möta de berörda 
intervjupersonerna personligen och frågor som uppkom under intervjun kunde besvaras 
på plats. De brister som uppkom under vår undersökning var att två förskolechefer inte 
hade tid att genomföra personliga intervjuer. Detta bidrog till att en tanke väcktes om att 
våra svar kunde ha sett annorlunda ut om även dessa intervjuer varit kvalitativa 
intervjuer. Samtidigt så är svaren vi fått av dessa förskolechefer bra och klargörande 
svar som bidrar till vårt resultat på ett betydande sätt. 
 
Vi har lärt oss att kompetens är viktigt men att människor även kan lära av varandra. 
Mål och struktur är viktigt för att sträva åt samma håll. Det är också viktigt att 
förskolecheferna är lyhörda och strävar åt samma håll som utvecklingen och som 
pedagogerna.  
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