
 

 

AKADEMIN FÖR UTBILDNING OCH EKONOMI 
Avdelningen för utbildningsvetenskap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Lärplattan – ett pedagogiskt redskap om den 
används rätt” 

En intervju- och observationsstudie om förhållningssätt och 

tillgängliggörande av lärplattan för barn i förskolan. 

Elin Andersson & Madeleine Jansson 

2015 
 

Examensarbete, Grundnivå (yrkesexamen), 15 hp 
Didaktik 

Förskollärarprogrammet 
 

Handledare: Davoud Masoumi 

Examinator: Annie Hammarberg 



 

 

  



 

 

Jansson, Madeleine & Andersson, Elin (2015). ”Lärplattan - ett pedagogiskt redskap 

om den används rätt.  En Intervju- och observationsstudie om förhållningssätt och 

tillgängliggörande av lärplattan för barn i förskolan. Examensarbete i didaktik. 

Förskollärarprogrammet. Akademin för utbildning och ekonomi. Högskolan i Gävle. 

 

Sammanfattning 
 

Stora delar av samhället är uppbyggt på digitala tekniker och detta ställer därför höga 

krav på den digitala kompetensen hos varje samhällsmedborgare. Sveriges regering 

samt Skolverket framhäver att framtidens samhälle bygger på goda kunskaper i digital 

teknik. Tidigare studier pekar på att det behövs ytterligare kompetensutveckling i 

förskolan när det kommer till IKT, då det finns stor variation mellan förskolor angående 

hur man tillgängliggör IKT för barnen i verksamheten. Detta anses främst bero på 

förskollärares inställning och tidigare erfarenheter med digital teknik. Föreliggande 

studie syftar till att bidra med kunskap om barns möjlighet till digitalt lärande genom att 

intervjua och observera fem pedagoger på två olika förskolor. Genom att använda både 

observationer och intervjuer bidrar det till en mer omfattande bild av hur förskolans 

pedagoger tillgängliggör lärplattan för barnen i förskolan och hur förskolans pedagoger 

förhåller sig till barns användning av lärplattan. Studiens resultat har analyserats med 

stöd av det sociokulturella perspektivet och med hjälp av förskolans styrdokument. 

Resultatet av föreliggande studie visar att det finns skillnader i pedagogernas kunskaper 

vad gäller användning av lärplattan. Pedagogernas förhållningssätt till digital teknik 

skiljer dem också åt. Majoriteten av pedagogerna använde främst lärplattan som redskap 

för dokumentationspraktiken men de framhöll också att lärplattan är ett potentiellt 

redskap för att stimulera barns lärande- och utvecklingsprocess. Pedagogerna 

poängterade också att det finns ett ”rätt” sätt att arbeta med lärplattan tillsammans med 

barnen och detta är vad pedagogerna strävar efter. Majoriteten av pedagogerna 

förklarade att de stunder som barnen fick möjlighet att använda lärplattan styrdes av 

pedagogernas möjlighet att kunna vara delaktiga och närvarande i aktiviteten och när 

pedagogerna ansåg aktiviteten gynna barnets lärande. Samtliga pedagoger framhöll att 

utan pedagogens deltagande i barns aktivitet vid lärplattan blir aktiviteten endast ett 

tidsfördriv. Detta öppnar i sin tur upp för en diskussion om vilka aktiviteter vid barns 

användning av lärplattan som inte är önskvärda och varför dessa aktiviteter inte anses 

vara önskvärda.  

 

Nyckelord: Digitala redskap, digital teknik, förskolans pedagoger, IKT, lärplatta. 

 

  



 

 

Abstract  
 

The main focus of this study is to examine how early childhood educators work to make 

the digital tablet available for preschool children and also to examine the attitude early 

childhood educators have towards children’s use of digital tablets. This knowledge may 

contribute to the understanding of what effect early childhood educators have on 

children’s possibilities to use digital tablets in preschool and therefore the effect early 

childhood educators have on children’s digital learning. For this qualitative study, a 

mixed metod of both interviews and observations is used. Five early childhood 

educators who work in different preschools in the southern part of northern Sweden 

participated in this study. The result of this study indicates that early childcare educators 

have different approaches towards using the digital tablet in the preschool setting. The 

result also indicates that the digital tablet is mainly a tool the early childhood educators 

use for documentation purposes, although they also state that the digital tablet holds 

great potential to stimulate children learning process. The early childcare eaducators 

stated that there is a ”right” way to work with digital tablets with children and that they 

always strive to continuously challenge the children in their use of digital tablets. 

 

Keywords: Digital tablet, digital technology, digital tools, early childhood educators, 

ICT. 

  



 

 

Förord 

Vi skulle främst vilja tacka de pedagoger som har medverkat i denna studie. Tack vare 

er har denna studie kunnat genomföras och till er är vi därför tacksamma. Dessutom vill 

vi även tacka vår handledare Davoud Masoumi för det stöd vi har fått under processen 

för att färdigställa denna studie. Detta arbete har givit oss nya kunskaper och insikter 

som är viktiga i vårt framtida yrke som förskollärare.  
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1. Inledning 
Efter Internets uppkomst under 1990-talet har användningen av digitala redskap fått en 

snabb spridning. De generationer som vuxit upp i samband med det digitala samhällets 

utveckling har en betydligt annorlunda vardag än tidigare generationer (Prensky, 2001, 

refererad i Zevenbergen, 2007). Prensky framhåller generellt att vid 20-25 års ålder har 

dagens generationer spenderat över 10,000 timmar på tv-spel och spenderat över 20,000 

timmar framför en tv, för att inte nämna de timmar som spenderas framför 

mobiltelefoner, internet och andra digitala medier. Följande uttrycker Falkner (2007) att 

det är fler som spelar dataspel än fotboll och ishockey och dataspelande har blivit en av 

de mest populära fritidssysselsättningarna för såväl vuxna som för barn. Dagens 

generation barn och ungdomar erhåller anmärkningsvärt andra erfarenheter än äldre 

generationer vars samhällen inte innehöll den teknik som finns tillgänglig idag. Detta 

resulterar automatiskt i att nya generationer barn erhåller kunskap och tänker på ett 

annorlunda sätt, mer anpassat till dagens samhälle (Prensky, 2001, refererad i 

Zevenbergen, 2007).  

 

Detta är en samhällssituation som även beskriver samhället år 2015. Samhället blir allt 

mer digitaliserat och teknisk kompetens krävs på de flesta arbetsplatser, men också för 

att utföra vardagliga sysslor i hemmet som att exempelvis betala sina räkningar och 

beställa enklare tjänster. Den senaste mätningen av Sveriges Internetanvändning visar 

att allt fler yngre barn nyttjar digitala redskap. Mer än hälften av dagens tvååringar 

använder internet och vid treårs ålder är tre av fyra barn dagliga användare (Findahl, 

2014). Denna samhällsutveckling ställer höga krav på lärare och vilken kompetens de 

bör besitta för att bedriva en lärorik och aktuell undervisning. Regeringen 

(Näringsdepartementet, 2011) framhåller vidare att Sverige ska vara ett föregångsland 

och vara ledande vad gäller att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter och både 

förskola och skola har därav en betydelsefull roll vad gäller barns möjlighet att förstå 

och lära sig grunderna i den digitala tekniken (Utbildningsdepartementet, 2010). 

 

Den senaste mätningen av Internetanvändning visade också att lärplattan har fått stor 

genomslagskraft i de svenska hemmen. De flesta dagliga Internetanvändare mellan två 

och sju års ålder är nämligen också dagliga användare av lärplattan (Findahl, 2014). 

Lärplattan som ett pedagogiskt redskap förekommer även i förskolan och i många 

förskolor är lärplattan det främsta redskapet som används när man talar om digital 

teknik, mycket på grund av dess mobilitet och användarvänliga design som tilltalar 

äldre barn lika mycket som yngre barn (Nilsen, 2014). En av de mest populära 

aktiviteterna vid användning av lärplattan är att navigera sig igenom olika applikationer, 

vilket oftast är olika typer av spel specialdesignade för att främja olika typer av 

problemlösning (Skolverket, 2013a). Det finns oändligt många utvecklade pedagogiska 

applikationer på marknaden, varav många nyttjas dagligen i förskolan. 

 

Dock finns stor variation mellan Sveriges förskolor när det kommer till hur 

förskollärarna tillgängliggör barnens användning av lärplattan, vilket beror till viss del 

på resurshantering men främst förskollärarnas attityder och förhållningssätt som bottnar 

i deras egna erfarenheter av digital teknik (Ljung-Djärf, 2008). På vilket sätt 

pedagogerna i förskolan tillgängliggör lärplattan för barnen kommer 

sammanfattningsvis till hög grad att påverka barns möjlighet till användning av digitala 

redskap och således barns erhållande av digital kunskap (Chen & Chang, 2006). Dock 

visar undersökningar att det fortfarande råder kunskapsbrist inom IKT hos förskollärare 

och pedagoger (Chen & Chang, 2006; Skolverket, 2013b). Detta utgör en viss 

problematik då både kunskap och engagemang krävs av dagens lärare för att bedriva en 
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aktuell och lärorik undervisning (Näringsdepartementet, 2011). Falkner (2007), Lindahl 

och Folkesson (2012) samt Prensky (2001, refererad i Zevenbergen, 2007) poängterar 

att konflikter kan skapas mellan pedagogernas traditionella undervisningsmetoder och 

vad som krävs av dem idag, då de pedagoger som arbetar på förskolan inte är uppväxta 

med digital teknik i samma utsträckning som den nutida generationen barn. Hagen och 

Wold (2009, refererad i Øksnes, 2011) poängterar att mycket av den digitala tekniken 

kan liknas vid populärkultur bland förskolans pedagoger och det finns en kulturtradition 

inom förskolan att skydda barnen från detta. Dessutom poängterar Øksnes (2011) att en 

av anledningarna till motståndet att implementera digitala redskap i förskolans 

verksamhet är att bra aktiviteter anses vara fysiskt aktiva aktiviteter. Trots att nya 

examensbeskrivningar har införts i förskollärarutbildningen år 2010 och 2011 med syfte 

att stärka pedagogernas digitala kompetens (Näringsdepartementet, 2011) hjälper det 

inte de pedagoger som redan arbetar i förskolan. Således ämnar föreliggande studie att 

undersöka förskolepedagogers förhållningssätt till lärplattan och på vilket sätt de 

tillgängliggör lärplattan för barnen i förskolan. 

 

Denna studie ämnar bidra till det didaktiska forskningsfältet. Didaktik handlar om att 

analysera och skapa förståelse för vad det är som påverkar barns lärande och 

undervisning (Skolverket, 2012). I vår studie är en didaktisk utgångspunkt relevant då 

vi ämnar undersöka förskollärarens förhållningssätt till digital teknik, då det påverkar 

undervisningen och därmed barnens möjlighet till lärande och utveckling.  

 

1.1 Disposition  
Föreliggande studie består av fyra kapitel med numrerade rubriker och underrubriker. 

Det första kapitlet består av inledning, disposition, definition av studiens centrala 

begrepp. Kapitlet Innehåller också en bakgrundsdel, tidigare forskning, en 

sammanfattning där den valda litteraturen och forskningen diskuteras och 

sammankopplas. Samt en beskrivning av det sociokulturella perspektivet, vald som 

föreliggande studies teoretiska ramverk och slutligen studiens syfte och frågeställningar. 

Kapitel två innehåller val av metod och tillvägagångssätt för genomförande av 

föreliggande studie, samt avslutningsvis en diskussion om studiens tillförlitlighet. 

Kapitel tre består av resultat och analys av det insamlade empiriska materialet. I det 

fjärde och sista kapitlet kopplas resultatanalysen samman med studiens syfte och 

frågeställningar för att sedan diskuteras i anknytning till tidigare forskning, litteratur 

och styrdokument, med stöd av det sociokulturella perspektivet. Därefter följer en 

metoddiskussion, förslag till vidare forskning och slutligen studiens slutsats. 

 

Innehåller kapitlet en bakgrundsdel, tidigare forskning, en sammanfattning där den 

valda litteraturen och forskningen diskuteras och sammankopplas samt en beskrivning 

av det sociokulturella perspektivet vald som föreliggande studies teoretiska ramverk. 

 

1.2 Definition av begrepp 
IKT: IKT står för information- och kommunikationsteknik. Av de begrepp som 

inbegriper digital teknik och informationsteknik används IKT i föreliggande studie. 

Eftersom IKT inbegriper det kommunikativa perspektivet på digital teknik anknyter  

begreppet till lärplattan som används i föreliggande studie, då lärplattan har ett 

kommunikativt och pedagogiskt syfte. 

Lärplatta: Lärplatta är en slags handdator med en pekskärm och ett skärmbaserat 

tangentbord. Man kan även säga surfplatta, läsplatta och Ipad. Ipad är dock 

märkesnamnet på en framtagen lärplatta från det amerikanska elektronikföretaget 

Apple. 
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Applikation: Applikation: Ett program som är designat för ett specifikt ändamål. 

App: Applikation. 

Pedagoger: Begreppet pedagoger används i denna studie för att beskriva både 

förskollärare och barnskötare. 

Imovie: En filmskapande applikation där du kan klippa ihop filmer från bilder eller 

filmklipp. Man kan även lägga till text och ljud i filmen. 

Skolstil: En ordbehandlande applikation där funktionen är att skriva bokstäver, ord och 

meningar som även ljudas. 

Piccollage: En applikation där man med egna bilder kan skapa fotocollage och även 

tillsätta egna bakgrunder, text och mönster. 

QR-kod: är en sorts tvådimensionell streckkod. En liten fyrkantig bild som innehåller 

inbäddad information. När man läser av QR-koden kan man ta del av den inbäddade 

informationen. 
 

1.3 Bakgrund 
Detta kapitel innehåller delar av relevant litteratur, styrdokument och rapporter av bland 

annat Utbildningsdepartementet, Skolverket och Näringsdepartementet för att sedan 

presentera relevanta delar av tidigare forskning. Därefter följer en sammanfattning och 

jämförelse av samtlig information. I detta kapitel berörs även text som inte bara handlar 

om lärplattan specifikt utan även annan digital teknik såsom datorn. Detta anser vi 

relevant då datorn och lärplattan innehåller liknande funktioner vad gäller mjukvara 

(Nilsen, 2014). Slutligen följer en redogörelse för det sociokulturella perspektivet och 

på vilket sätt det kan kopplas till föreliggande studie. 

 

Den forskning som finns under bakgrundskapitlet är hämtad från databaser såsom 

Discovery och ERIC. Vi har försäkrat oss om att de artiklar som används i föreliggande 

studie är peer-reviewed och är utgivna under de senaste tio åren, det vill säga mellan 

2005-2015. Följande för att få en så aktuell forskning som möjligt. Den litteratur som 

använts har vi sökt på bibliotek samt genom referenslistor på relevant tidigare forskning 

och relevanta avhandlingar.  

 

1.3.1 IKT i förskolan 

Denna del av kapitlet redogör för vad rapporter av EU-kommissionens 

utredningsavdelning: struktur- och sammanhållningspolitik (Lindeboom & Buiskool, 

2013), Näringsdepartementet (2011), OECD (2006), Skolverket (2013b; 2015) och 

Utbildningsdepartementet (2010), framhåller vad gäller att ta tillvara på 

digitaliseringens möjligheter. Följaktligen ger denna del en bild av hur de rådande 

samhällsdiskussionerna ser ut vad gäller barns användning av digital teknik. Det 

framgår i denna del av kapitlet att det kan skapas konflikter mellan den 

kulturtraditionella synen på vad som är hälsosamma och lärorika aktiviteter för barn och 

den nya teknikens framkomst, vilket utmanar denna kulturtradition. För pedagoger som 

arbetar inom utbildningssystemet och arbetar efter styrdokument som framhåller vikten 

av att tillgängliggöra digitala redskap för barn i den pedagogiska verksamheten, är detta 

en konflikt som kan vara högst aktuell. I denna del presenteras också synpunkter från 

författare som anser att digitala redskap såsom lärplattan kan fungera som gynnade för 

barns lärande- och utvecklingsprocess och skapar oändliga möjligheter till att ge barnen 

variation och flera valmöjligheter vad gäller aktiviteter i förskolan. Följande litteratur 

kan bidra med eventuell förståelse för vad som ligger bakom pedagogers 

förhållningssätt till digital teknik och således på vilket sätt de tillgängliggör lärplattan 

för barnen i den pedagogiska verksamheten. 
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Förskolan har sedan 1970-talet haft en dramatisk tillströmning barn till verksamheten. 

År 1975 befann sig endast 10 procent av Sveriges barn i förskola och idag ligger 

andelen på över 95% (Tallberg Broman, 2010). Förskolans institution har därmed tagit 

stor plats i dagens samhälle och ska arbeta för att lägga grunden för var barns 

lärandeprocess och förbereda dem för den kommande skolan och det samhälleliga livet 

(Utbildningsdepartementet, 2010).  

 

I en studie utförd av EU kommissionens utredningsavdelning: struktur och 

sammanhållningspolitik poängteras att satsningar på förskolenivå är av stor vikt för att 

säkerställa en kvalitativ grund för barns lärandeprocess och förskolans kvalitet påverkar 

till hög grad barns integrering och utveckling i samhället (Lindeboom & Buiskool, 

2013). Genom att satsa på barns utbildning blir det automatiskt en investering i ett 

framtida rikare land som bidrar med större konkurrenskraft på den internationella 

marknaden (OECD, 2006). 

 

För att uppnå detta poängterar dock Statens Skolverk (2015) att det måste vara en tydlig 

gemensam ambitionsnivå mellan Sveriges skolor. I många socioekonomiskt fattiga hem 

finns inte tillgång till digital teknik i samma utsträckning som i socioekonomiskt rika 

hem och därför blir förskolan ännu mer betydelsefull i aspekten av att erbjuda alla barn 

en likvärdig tillgång till digital teknik (Prensky, 2001; Zevenbergen, 2007). I OECD’s 

rapport Early Childhood Education and Care (2006) framhävs och understryks 

betydelsen av vad utbildningssystemet bör erbjuda av just den orsaken. Barn som växer 

upp i socioekonomiskt fattiga hem har sämre chans att uppnå samma kunskap som barn 

uppvuxna under högre ekonomiska förutsättningar och därför blir förskolan viktig i 

aspekten av att ge alla barn en likvärdig och jämställd start i livet (OECD, 2006). 

 

Förskolans läroplan stipulerar följande: 

 
Förmåga att kunna kommunicera, söka ny kunskap och kunna samarbeta är nödvändigt 

i ett samhälle präglat av ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. 

Förskolan ska lägga grunden till att barnen på sikt kan tillägna sig de kunskaper som 

utgör den gemensamma referensram som alla i samhället behöver (Skolverket, 2010. s. 

6). 

 

Förskolans läroplan framhåller vidare att förskolan ska sträva efter att varje barn får 

möjlighet att utforska enkel teknik i vardagen och utveckla intresse för olika medier. 

Följande påpekar läroplanen att för att främja lärande i förskolan krävs aktiva 

diskussioner i arbetslaget om vad ett lärande innebär och att arbetslaget bär en viktig 

stödjande och vägledande roll i barns utvecklingsprocess (Skolverket, 2010). 

 

För att ytterligare främja förskollärares kompetensnivå infördes under 2010 och 2011 

nya examensbeskrivningar för förskollärarutbildningarna med syfte att stärka 

förskollärarnas digitala kompetens i enighet med det rådande samhällets krav 
(Näringsdepartementet, 2011). Skolverket har av regeringen dessutom i uppdrag att 

följa upp och förbättra barns och förskollärares IT-användning och IT-kompetens i 

förskola. De ska sträva efter en stärkt digital kompetens i barngruppen och förbereda 

varje enskilt barn för ett framgångsrikt deltagande i vårt teknikbaserade samhälle 

(Näringsdepartementet, 2011). 

 

År 2012 bedrev Skolverket (2013b) en undersökning angående förskolepersonalens IT-

användning och IT-kompetens i förskola och skola som slutligen visade att förskolans 
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personal uttrycker sig vara mer självsäkra när det kommer till IT i verksamheten i 

jämförelse med den tidigare undersökningen år 2008. Dock visar också resultatet att 

hälften av förskolepersonalen fortfarande är i stort behov av kompetensutveckling vad 

gäller att använda IT pedagogiskt i verksamheten. Hälften av förskollärarna anser att IT 

är ett betydelsefullt pedagogiskt redskap. Den andra hälften anser också IT vara ett 

betydelsefullt redskap men de ifrågasätter om IT faktiskt stimulerar och utvecklar 

barnens samarbetsförmåga och kommunikativa process. Sju av tio förskollärare 

uttryckte dessutom att de skulle vilja använda IT mer än vad de gör idag och två 

tredjedelar av förskolans personal upplevde att barnen också skulle vilja använda IT 

som lärplattan och datorn mer i verksamheten (Skolverket, 2013b). 

 

Trots att undervisningsmetoderna får mer variation med hjälp av digitala redskap 

påpekar Alexandersson, Linderoth och Lindö (2001), att det däremot är svårt att göra 

uttalanden huruvida lärande via IKT är bra eller dåligt eller om barn lär sig mer på 

kortare tid med hjälp av dem. Snarare kan det så att barn behöver lära sig tekniken på 

grund av att det framtida samhället kräver digital kunskap och inte för att IKT utgör 

bättre redskap för utlärning än de redan existerande redskap och metoder förskolan har. 

I vilken grad IKT såsom lärplattan gynnar barns lärande beror på hur förskolan och 

skolans lärare arbetar med det och implementerar det i verksamheten. Lärarens roll i 

barns lärande är någonting som ett flertal författare poängterar vikten av 

(Alexandersson, Linderoth & Lindö, 2001; Chen & Chang, 2006; Couse & Chen, 2010; 

Lindahl & Folkesson 2012; Ljung-Djärf, 2008; Neumann & Neumann, 2014). 

 

Øksnes (2011) anser att en stor den av den negativa inställningen till digitala redskap, i 

synnerlighet dataspel och tv-spel är i samband med den höga kommersialiseringen. 

Samhället genererar produkter som härstammar från dagens populärkultur, som 

exempelvis leksaker från Star wars, Frost och olika digitala redskap. Det blir en trend 

att hela tiden köpa nya saker som är populära just nu. Barn och vuxna möts konstant i 

vårt samhälle av reklam som uppmuntrar detta köptryck. Hagen och Wold (2009, 

refererat i Øksnes, 2011) framhåller att det finns en kulturtradition bland förskolans 

pedagoger att skydda barnen från detta och istället erbjuda barnen klassiska leksaker 

och redskap, då barnen lär sig minst lika bra med hjälp av dessa. 

 

Att tid som spenderas framför en TV- eller dataskärm är stillasittande aktiviteter är 

onekligen sant, påpekar Øksnes (2011). Att en bra fritid är en fysiskt aktiv fritid har 

dessutom samhället traditionsenligt ansett i många år och därför anser Øksnes (2011) att 

det finns ett visst motstånd bland förskolans pedagoger att implementera digitala 

redskap i den vardagliga verksamheten. Att användningen av digitala redskap ska kunna 

bli en prioriterad aktivitet krävs ständigt pågående diskussioner och vidare 

kompetensutveckling i förskolans arbetslag (Øksnes, 2011). 

 

Att det finns skilda meningar och åsikter om den nya information- och 

kommunikationstekniken är ett faktum, anser Säljö (2014). Det råder kontinuerliga 

samhällsdiskussioner om den digitala tekniken och olika myter om vad den digitala 

tekniken för med sig cirkulerar dessa rådande diskussioner. En sida av myntet förklarar 

den digitala tekniken som möjlighetens redskap som bara kan gynna den pedagogiska 

verksamheten medan den andra sidan av myntet förklarar tekniken som ett hot mot 

människans fysiska och psykiska utveckling samt som hot mot traditionella 

undervisningsmetoder. Säljö (2014) refererar till Platon som poängterar att kritik mot 

nya undervisningstekniker inte är ett nytt fenomen, utan under exempelvis antikens 
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Grekland uppfattades också skriftspråket som ett hot då barn inte lärde sig texter utantill 

längre utan kunde istället läsa innantill. 

 

Aronin och Floyd (2013) är några av författarna som poängterar att lärplattan gynnar 

den pedagogiska verksamheten i förskolan då lärplattan kan fungera som en 

motivationshöjare för fortsatt användning för yngre barn på grund av den enkla 

pekskärmsdesignen. I den aspekt fungerar den speciellt bra för barn i behov av stöd som 

behöver ett överkomligt redskap att träna sina finmotoriska färdigheter på. Aronin och 

Floyd (2013) framhåller därmed att lärplattan är en högst positivt redskap att använda 

sig utav i utbildningssyften. Även Säljö (2014) poängterar de möjligheter digitala 

redskap för med sig. Säljö (2014) anser att genom internet möjliggörs en mångfaldig 

variation av aktiviteter som kanske inte finns tillgängliga i den vanliga fysiska miljön 

för stunden. Lärplattan möjliggör också att lättare få tag på material för alla intressen 

och informationssökningar är bara ett knapptryck bort. 

 

Genom sin bok önskar Gällhagen och Wahlström (2013) inspirera och ge exempel på 

hur pedagoger kan använda lärplattan i pedagogiska aktiviteter med barn. De framhåller 

att lärplattan inte ska ersätta befintliga aktiviteter på förskolan utan snarare fungera som 

ett komplement till den övriga verksamheten. Det tillför en annan dimension till de 

befintliga aktiviteterna och således medför lärplattan att lärandet blir lustfyllt och 

modernt. Gällhagen och Wahlström (2013) förklarade att de själva insåg vilken tillgång 

lärplattan kan vara till verksamheten och hur mycket den skulle kunna förenkla arbetet, 

speciellt i dokumentationspraktiken. Författarna poängterar att det inte krävs mycket 

utbildning för att kunna använda lärplattan utan det är enkelt att komma igång. Även de 

minsta barnen kan enkelt använda lärplattan på grund av den enkla designen. Med hjälp 

av lärplattan kan också barnens delaktighet och inflytande växa vad gäller i 

dokumentationsprocessen. Gällhagen och Wahlström (2013) tipsar dessutom andra 

pedagoger att söka olika forum och sociala nätverk på exempelvis facebook. Där finns 

det möjlighet att ställa frågor och ta del av andra pedagogers erfarenheter när det 

kommer till att arbeta med lärplattan i barngrupp. Detta kommer på ett enkelt sätt att 

öka din kompetens och kunskap, något som Gällhagen och Wahlström framhåller 

(2013). 

 

1.3.2 Tidigare forskning 

Denna del redogör för tidigare forskning som berör användning av lärplattan i praktiker 

för utbildning, barns användning av digitala redskap och förskollärarens förhållningssätt 

till digitala redskap. Den forskning som presenteras under denna del är forskning som 

behandlar både vad lärplattan har för potential att gynna barnens lärande- och 

utvecklingsprocess och dessutom kritiska aspekter av lärplattan. Dessa kritiska aspekter 

grundar sig på studier som syftar till att utforska sambandet mellan barns fysiska och 

psykiska hälsa och digitala redskap. 

 

Användning av lärplattan  

Att lärplattan skulle vara ett gynnsamt pedagogiskt redskap att tillämpa med syfte att 

stimulera barns lärandeprocess argumenterar ett flertal författare för. Neumann och 

Neumann (2014) poängterar att i samband med den ökade användningen av lärplattan 

ökar också vikten av att analysera vad redskapet bidrar med till barns utveckling och 

lärande. Neumann och Neumann fokuserar på vad lärplattan kan bidra med till barns 

litteracitetsutveckling och kommer fram till att det beror helt på hur den används. 

Lärplattan, som består av en pekskärm förenklar dess användning för mindre 
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förskolebarn vilket kan fungera som en motivationshöjare till fortsatt användning. I den 

aspekten kan lärplattan därför gynna den pedagogiska verksamheten om applikationerna 

som barnen använder är utvecklingsmässigt lämpliga. Lärplattan, anser Neumann och 

Neumann kan fungera stöttande i barns lärandeprocess när det kommer till alfabetisk 

kunskap, meningsuppbyggnad, skrivning och läsning men detta är förutsatt att vuxna 

pedagoger är deltagande i processen som aktiva samtalspartners. Vidare hänvisar 

Neumann och Neumann till Plowman och Stephen (2003) som framhåller att för att ta 

tillvara på lärplattans möjligheter att stötta barnens lärandeprocess måste pedagoger 

också förstå syftet med användningen och varför redskapet gynnar barnen. 

 

Geist (2012) har studerat hur två-åringar interagerar med lärplattan. Förskolläraren 

deltog och hjälpte barnet endast vid behov, för att främja barnets eget utforskande. 

Resultaten visade att barnens interaktion med lärplattan föll sig naturligt på ett sätt som 

är problematiskt vid interaktion med datorn. Användning av datorns mus och 

tangentbord kräver nämligen att barn har uppnått en viss fysisk och motorisk 

utvecklingspunkt. Lärplattans enkla pekskärm gör att barn agerar med lärplattan på ett 

sätt som de agerar med andra utvecklingsmässigt lämpliga leksaker. Detta innebär att 

barnen möjliggörs att arbeta mer självständigt utan att vara beroende av lärarens 

konstanta hjälp. Geist (2012) påpekar att digitala redskap bör användas som 

komplement till resterande verksamhet för att erbjuda barnen variation i sin utbildning 

och att lärplattan är ett meningsfullt redskap inte bara för äldre barn men även barn så 

unga som i två års ålder.  

 

Couse och Chen (2010) har i sin studie undersökt hur fort och effektivt barn anpassar 

sig till användning av lärplattan och hur den engagerar och motiverar barnen i ritande 

aktivitet. Fyrtioen tre- till sex-åringar videofilmades vid användning av lärplattan och 

resultaten visade att under undersökningens period tolkades barnens engagemang och 

motivation öka för att uttrycka sig och utforska den estetiska verksamheten teckning. 

Pedagogers sätt att implementera lärplattan har dock påverkan på hur engagerad och 

motiverad barnet blir. Liksom Neumann och Neumann (2014) och Geist (2012) 

framhåller Couse och Chen (2010) att lärplattan erhåller stor potential som ett 

pedagogiskt redskap i utbildningssystemet och därmed förskolan. 

 

En annan fördel med lärplattan poängterar Nilsen (2014) är att lärplattan kan användas 

av flera personer samtidigt. Detta är till skillnad från andra digitala redskap som 

specifikt datorn. Vid användning av rätt applikation möjliggör den för användning av 

flera fingrar samtidigt. Andra fördelar med lärplattan är dess mobilitet och vida 

variation av aktiviteter som finns möjliga att göra. Detta är alla egenskaper hos ett 

digitalt redskap som efterfrågas och bör efterfrågas av förskolan (Nilsen, 2014). 

 

Förutom perspektiv på IKT som ett gynnsamt inlärningsredskap finns också ett mer 

kritiskt förankrat perspektiv. En anledning till att man vill skydda barn från digital 

teknik har sin utgångspunkt i en samhällskritisk debatt om vad tekniken har för 

påverkan på barnens fysiska hälsa. Lim, Felt, Carrier, Cheever, Lara-Ruiz, Mendoza 

och Rokkum (2014) har bedrivit en studie utifrån tidigare forskning som visar att barn 

och ungdomar spenderar åtskillig tid med digitala redskap. Tidigare forskning, anser 

Lim m.fl (2014) visar dessutom på att detta leder till minskad fysisk aktivitet, fetma och 

sämre hälsa. I deras studie har de undersökt hur dagens teknologi påverkar barns hälsa i 

fyra olika aspekter, vilka är; barns beteende, uppmärksamhet, psykologiskt och fysiskt. 

För att undersöka detta fick 1030 föräldrar besvara frågor i anonyma enkäter angående 

sitt eget och sina barns beteenden. Barnen i dessa familjer var mellan 4-18 år gamla. 
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Resultatet visar att daglig användning av olika teknologier kan vara en orsak till en 

försämrad hälsa i samtliga åldrar, då de barn som använder teknologi i större 

utsträckning uppvisar större fysiska och psykologiska problem. Vidare påpekar 

författarna att det dock inte räcker för föräldrar att uppmuntra barnen att röra på sig och 

att äta bättre, eftersom problemen som tillkommer vid barns användning av teknologier 

är också psykiska i form av beteendestörningar. Författare poängterar därför i enighet 

med studiens resultat att föräldrar behöver känna till de potentiella skadliga effekter 

digitala redskap kan ha på barns övergripande hälsa och därmed sätta tydliga gränser 

och kontrollera barns dagliga användning av tekniken (Lim m.fl, 2014).  

 

Gebremariam, Bergh, Andersen, Ommundsen, Totland, Bjelland, Grydeland och Lien 

(2013) har bedrivit en studie i Norge under en period av 20 veckor som syftade på att 

undersöka hur tv-tittande och datoranvändning har för påverkan på barns fysiska 

aktivitet och kostvanor i längden. I studien följde man 908 barn i åldrarna 11 till 13 år 

mellan åren 2007 och 2009 där barnen själva dokumenterade deras matintag, 

användning av digital teknologi och deras fysiska aktiviteter. Resultatet visade att 

associationer kan göras mellan barns kostvanor och tiden som spenderas framför en tv 

eller användning av datorer. Barnen gör allt mera ohälsosamma val när det kommer till 

deras kost då tiden som spenderas framför den digitala skärmen ökar. Samtidigt påpekar 

författarna att associationen mellan barnens skärmtid och kostvanor behöver undersökas 

vidare då man i denna studie inte kan klargöra orsaken till varför skärmtiden påverkar 

barnens kostvanor, utan snarare att den gör det. Vidare poängterar författarna att denna 

studies resultat går i enighet med tidigare utförda studier som också pekar på att det 

finns ett samband mellan barns skärmtid och intag av läsk, godis, chips och andra 

onyttigheter (Gebremariam m.fl, 2013). 

 

Förutom synen på lärplattan som ett gynnsamt redskap för barnen i deras lärande- och 

utvecklingsprocess finns onekligen också en kritisk aspekt av lärplattan som Lim m.fl 

(2014) och Gebremariam m.fl (2013) har redogjort för i sina studier. Men lärplattan 

används inte bara i syfte för barns aktiviteter utan Alnervik (2013), Parnell och Bartlett 

(2012) anser att lärplattan har fått starkt fäste i förskolans dokumentationspraktik då 

måste förskollärare uttrycker att lärplattan har förenklat dokumentationsarbetet. 

 

Alnervik (2013) poängterar i sin avhandling att lärplattan dessutom har växt sig stark i 

dokumentationsarbetet i förskolans verksamhet. Med hjälp av lärplattan har arbetet i 

förskolan förenklats och lärplattan har möjliggjort för enklare bearbetning av material. 

Syftet med Alnerviks (2013) studie är att skapa förståelse för den förändring som sker i 

förskolans verksamhet då man har använt sig av pedagogiskt dokumentation under en 

längre period. Alnervik (2013) har för att genomföra studien analyserat texter och 

samtal med pedagoger från fyra förskolor där pedagogisk dokumentation varit ett 

centralt redskap. 

 

Parnell och Bartlett (2012) beskriver i sin artikel hur förskollärare och lärare kan arbeta 

med teknologi i klassrummet för att dokumentera, observera och uppfånga 

lärandesituationer. Författarnas studier visar att teknologi såsom lärplattan har förenklat 

arbetet i den aspekten att de kan återskapa händelser och se tillbaka på olika situationer 

för analys. Med hjälp av lärplattan sparar pedagogerna värdefull tid då lärplattan är så 

multifunktionell och lätthanterlig. Genom att också använda sig av privata hemsidor för 

att lägga upp information på med hjälp av digital teknik har det skapat nya möjligheter 

för föräldrar att ta del av arbetet i förskolan. När även barn får ta del av den 

informationen har barnen möjligheten att se och förstå sin egen lärandeprocess. 
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Lärplattan har också möjliggjort för barnens ökade inflytande och delaktighet i 

dokumentationsprocessen, något som Parnell och Bartlett anser. Digital teknologi 

såsom lärplattan har potential att förändra synen på barn och deras lärande då lärplattan 

möjliggör för objektiva observationer till skillnad från dokumentationsverktyg såsom 

papper och penna då man analyserar observationen i stunden då observationen görs 

(Parnell & Bartlett, 2012). 

 

Förskollärarens roll 

För att digitala redskap ska integreras på ett så bra sätt som möjligt i förskolans 

verksamhet i syfte att gynna barnens lärandeutveckling behöver man förbereda 

förskollärare hur dessa redskap ska implementeras. Då krävs information och kännedom 

om förskollärares nuvarande kompetens och metoder för undervisning (Chen & Chang, 

2006). Chen och Chang har därmed bedrivit en studie för att undersöka förskollärares 

attityder, kompetens och undervisningsmetoder när det kommer till datoranvändning. I 

en enkätundersökning i USA deltog 297 förskollärare. Resultatet visar att mindre än 

hälften av förskollärarna känner sig självsäkra i användningen av datorer och bara 

hälften av förskollärarna känner sig bekväma i att undervisa barnen om hur man 

använder dem. Den andra hälften behövde hjälp för att använda datorn. Mindre än en 

tredjedel av förskollärarna hade kännedom om att välja pedagogiska program till barnen 

och endast en tredjedel kunde installera programmen. Trots att IKT har erkänts att ha 

stor potential som ett undervisningsredskap i förskola och skola indikerar denna studies 

resultat att förskollärare inte alls är redo för implementering av dessa i verksamheten. 

Förskollärarens kunskap anser Chen och Chang, kommer i sin tur påverka vad och hur 

mycket barnen lär sig av IKT och därför bör förskollärare få fortsatt 

kompetensutveckling i ämnet. Dessutom behöver förskollärare få information och stöd 

för att utveckla lämpliga undervisningsmetoder när det kommer till barns användning av 

IKT i förskolan (Chen & Chang, 2006). 

 

Utifrån sin studie har Ljung-Djärf (2008) arbetat fram tre olika förhållningssätt till 

datoranvändning som förskollärare oftast antar. Respektive förhållningssätt ger således 

upphov till tre olika inlärningsmiljöer för barnen i förskolan. Förskollärarnas 

förhållningssätt grundar sig i studien på deras åsikt angående hur värdefull datorn är för 

barnens lärandeprocess, men även på den dominanta diskursen och kulturen som råder 

på den förskolan. Alla förskollärare framhöll i studien att datorn är ett viktigt redskap att 

tillhandahålla barnen i förskolan för att kunna ge alla barn en jämställd start i livet och 

utbildningssystemet. De tre förhållningssätten och läromiljöerna beskrivs som 1) 

skyddande, 2) stödjande och 3) vägledande. I den skyddande läromiljön ser 

förskollärarna datorn som ett hot mot andra viktigare aktiviteter i förskolan och 

datoranvändningen prioriteras därför inte. Förskollärarna är angelägna om att 

upprätthålla begränsningar i användandet för att minska risken för missbruk. 

Förskollärarna strävar efter att barn ska utveckla en språklig och kommunikativ 

kompetens och detta anses inte datorn vara ett redskap för att utveckla. Barnen sitter 

oftast ensamma vid datorn och förskollärarna är inte delaktiga i aktiviteten, vilket 

medför att barnen snart avbryter aktiviteten då de möter problem som de inte kan 

hantera. I den stödjande läromiljön finns datorn tillgänglig för de som vill använda den 

och användningen initieras således av barnen. Förskollärarna visar intresse för barns 

aktivitet vid datorn och är delaktiga och stöttande. Interaktionen runt datorn anser 

förskollärarna vara en viktig kunskapskälla och därför uppmuntrar de till flera deltagare 

runt dator användningen som kan hjälpa varandra och lära av varandra. Den sista 

kategorin som Ljung-Djärf (2008) redogör för, benämner hon som en vägledande 

lärmiljö. Förskollärarna i denna kategori ser datorn som ett viktigt inslag i förskolans 
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verksamhet och det är förskollärarens ansvar att involvera alla barn i kunskapsprocessen 

som datoranvändningen erhåller. Det innebär att skapa intresse hos de barn som inte 

naturligt har ett intresse för datoranvändningen. Förskollärarna introducerar olika 

datorprogram för barnen då de inte anser att spela olika spel är tillräckligt. De utgår från 

barnens intresse och utmanar barnen på deras egen nivå samtidigt som de är närvarande 

för att stötta och hjälpa barnens datoranvändning. Förskollärarna är medvetna om vad 

barnen bör arbeta med i programmen och finns därför där för att kommentera och styra 

på ett pedagogiskt och aktivt vis. Barnen sitter sällan ensamma vid datorn men 

förskollärarna arbetar för att reglera antalet och att tiden fördelas rättvist mellan barnen 

så att alla barn möjliggörs erhållande av den kunskap datorn anses generera. Denna 

analys anser Ljung-Djärf (2008) uppmärksammar att barnen får olika möjligheter att 

lära och utvecklas runt datorn beroende på vilken läromiljö de befinner sig i. I enighet 

med Chen och Chang (2006) uttrycker Ljung-Djärf (2008) att det förhållningssätt 

förskollärare har till datoranvändningen spelar stor roll i förskolans verksamhet och 

därför bör det finnas en pågående diskussion i arbetslaget om hur pedagogerna ser på 

datorn och vilka metoder för dess användning som bör implementeras (Ljung-Djärf, 

2008). 

 

Lindahl och Folkesson (2012) framhåller att eftersom samhället har förändrats och blivit 

mer digitaliserat krävs det att förskolans pedagoger håller efter och formar sin 

verksamhet i enighet med samhällets utveckling och vad läroplanen framhåller. Detta 

kan skapa konflikter mellan förskollärarnas traditionella undervisningsmetoder och vad 

som krävs av dem idag. Lindahl och Folkessons syfte med studien är att bidra med 

förståelse för hur normerna som råder har för påverkan på en föränderlig verksamhet. 

Författarna har därav analyserat hur förskolans traditionella normer för undervisning 

argumenteras vara för eller mot implementering och användning av datorer i 

verksamheten. Studiens data består av 31 förskollärarstudenters egna texter angående 

deras erfarenheter av att arbeta med datorn i förskolans pedagogiska verksamhet under 

deras praktikperiod. Genom bearbetning och analys av data framgick det att datorn finns 

tillgänglig i många förskolor, men däremot var den inte integrerad i den vardagliga 

verksamheten och många förskollärare uttryckte missnöje över barns användning av 

datorer. Studenterna rapporterade flera olika argument för och emot betydelsen av att 

använda datorn i förskolan. Ett argument för användning av datorer i verksamheten var 

att barnet behöver förbereda sig för vad som krävs av dem i samhället. Två argument 

mot användning av datorer är att aktiviteten inkräktar på barns fysiska aktiviteter och att 

datoranvändningen inte främjar sociala interaktioner. De traditionella normerna används 

både för och emot datoranvändningen. Följande påpekar Lindahl och Folkesson att vid 

implementering av nya redskap i verksamheten som datorn i detta fall avslöjar 

förskollärares olika tolkningar av förskolans kulturtraditionella normer. Exempelvis hur 

de balanserar barnets behov av vägledning med bilden av det kompetenta barnet, det vill 

säga förskollärarens föreställning av barnets självständighet vid utforskande. Lindahl 

och Folkesson poängterar dock att vid vägledning bör förskolläraren vara flexibel och 

lyhörd till barnet, då barnets möjligheter för lärande utvidgas vid vägledning, men 

däremot kan för mycket vägledning också hämma barnets eget utforskande. 

 

Marklund (2014) har skrivit en artikel om förskollärares strävan efter professionell 

utveckling och fokuserar i sin artikel på hur förskollärare använder sociala nätverk på 

internet för att diskutera hur de pedagogiskt använder lärplattan i förskolan. Marklund 

undersöker vilka frågor förskollärarna ställer och vilken sorts information de delar med 

sig av till andra angående lärplattans användning i förskolan. Resultaten pekar på att 

förskollärare anser traditionell kompetensutveckling inte vara tillräcklig då lärplattan är 
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så ny i många förskolor. I nätverken ställer många förskollärare direkta och specifika 

frågor, vilket genererar mer effektiva svar istället för att hitta relevant litteratur, gå på 

föreläsningar eller söka tillgängliga kurser. Marklund poängterar i enighet med studiens 

resultat att då nya redskap såsom lärplattan integreras i förskolans verksamhet behövs 

en mer flexibel och direkt form av kompetensutveckling. Utifrån analys av data 

framgick det att de förskollärare som har en positiv attityd till lärplattan och lärande via 

IKT är de som har sökt sig till dessa nätverk. Marklund framhåller således att genom 

inkludering av de förskollärare som har en mer reserverad inställning till lärplattan och 

IKT kan öka möjligheterna för didaktiska diskussioner och en stärkt gemensam 

kompetensnivå när det kommer till lärplattan i förskolan. Slutligen anser Marklund 

utifrån bearbetning av studiens data att förskollärare behöver förbättra sina 

övergripande tekniska kunskaper, sina kunskaper om samspelet mellan 

undervisningsinnehåll och teknologi och slutligen deras kunskap av samspelet mellan 

pedagogik och teknologi. 

 

1.3.3 Sammanfattning  

I detta kapitel har olika sätt att se på barns användning av digitala redskap framförts. 

Rapporter av Utbildningsdepartementet (2010), Näringsdepartementet (2011), EU-

kommissionens utredningsavdelning: struktur och sammanhållningspolitik (Lindeboom 

& Buiskool, 2013), samt OECD (2006) framhåller alla att det är av vikt att utbilda 

samhällets alla medborgare i enighet med den digitala tekniken, detta gäller främst barn 

och ungdomar då de är samhällets framtid. Anledningen till denna utbildningssatsning 

förefaller dock vara för att gynna samhällsekonomin och för att skapa större 

konkurrenskraft på den internationella marknaden, då den digitala tekniken medför stora 

möjligheter till en förbättrad och mer utvecklad arbetsmarknad. Den litteratur och 

tidigare forskning som presenteras i detta kapitel intar däremot ett perspektiv på digital 

teknik som gynnar de enskilda barnens lärande- och utvecklingsprocess snarare än 

samhällets. Den presenterade litteraturen och tidigare forskning innehåller både ett 

kritiskt förankrad perspektiv på lärplattan men även ett perspektiv som anser att 

lärplattan gynnar barnen. Den kritiska aspekten lyfter fram de fysiska konsekvenser och 

faror som medföljer en ökad användning av digital teknik såsom lärplattan, datorn och 

TV’n då dessa redskap innebär en stillasittande aktivitet (Gebremariam m.fl, 2013; Lim 

m.fl, 2014; Säljö, 2014; Øksnes, 2011). 

 

De studier som pekar på att digital teknik såsom lärplattan kan fungera som ett 

gynnande redskap avser detta i ett lärandeperspektiv. Ett flertal författare (Aronin & 

Floyd, 2013; Couse & Chen, 2010; Geist, 2012; Gällhagen & Wahlström, 2013; 

Neumann & Neumann, 2014) poängterar att lärplattan har stor potential att gynna 

barnens lärande- och utvecklingsprocess. Just lärplattan skiljer sig från andra digitala 

redskap på grund av dess användarvänliga design med enkel pekskärm som möjliggör 

för även de minsta barnens användning. Lärplattan är således speciellt gynnsamt för 

barn i behov av stöd där de får möjlighet att träna motoriska färdigheter på ett varierat 

och ibland enklare sätt (Aronin och Floyd, 2013). Lärplattan gynnar dessutom den 

pedagogiska verksamheten på grund av dess mobilitet vilket gör att lärplattan tillför 

andra förutsättningar för användning, aktiviteter och lärande i jämförelse med den 

stationära datorn (Nilsen, 2014). Inte bara gynnar lärplattan barns lärande- och 

utvecklingsprocess utan ett flertal författare (Alnervik, 2013; Gällhagen & Wahlström, 

2013; Parnell & Bartlett, 2012) framhåller också att redskapet har förenklat 

pedagogernas arbete, speciellt när det kommer till dokumentationspraktiken i förskolan. 
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Ljung-Djärf, (2008) och Neumann och Neumann (2014) påpekar dock att hur gynnsamt 

digitala redskap såsom lärplattan är för barns lärande- och utvecklingsprocess beror 

dock på hur engagerade och delaktiga förskolans pedagoger är. Det framgår i samtliga 

studier att förskolans pedagoger kan ha flera olika förhållningssätt vad gäller digital 

teknik i förskolan, vilket är problematiskt då vissa barn kan få högre tillgänglighet och 

vägledning än andra barn när det kommer till digital teknik i förskolan. 

 

1.4 Teoretiskt ramverk 
I detta avsnitt följer en beskrivning av det sociokulturella perspektivet som används i 

föreliggande studie som ett övergripande teoretiskt ramverk. Föreliggande studie syftar 

till att bidra med kunskap om barns möjlighet till digitalt lärande genom att undersöka 

förskolepedagogers förhållningssätt till barns användning av lärplattan och hur 

pedagogerna tillgängliggör lärplattan för barnen i förskolan. Att förskolans pedagoger i 

hög grad påverkar barns erhållande av digital kunskap är beroende på hur de medverkar 

tillsammans med barnen och lärplattan, argumenterar ett flertal författare för 

(Alexandersson, Linderoth & Lindö, 2001; Chen & Chang, 2006; Couse & Chen, 2010; 

Lindahl & Folkesson 2012; Ljung-Djärf, 2008; Neumann & Neumann, 2014). 

Dessutom bygger förskolans läroplan (Utbildningsdepartementet, 2010) på att kunskap 

och färdigheter erhålles i samverkan med andra människor. Idéer från det 

sociokulturella perspektivet är därmed ett aktuellt synsätt. I slutet av detta kapitel följer 

en sammanfattning och ytterligare förklaring angående hur dessa följande delar av det 

sociokulturella perspektivet anknyter till föreliggande studie. 

1.4.1 Sociokulturella perspektivet 

Det sociokulturella perspektivet grundar sig på att människan utgår från sina redan 

givna biologiska förutsättningar och utvecklas fortsättningsvis i samband med det 

sociala livets påverkan. Enligt det sociokulturella perspektivet lär människan sig alltid 

genom interaktion med andra människor. Människan skapar både intellektuella och 

fysiska redskap och det är i sociala och kommunikativa praktiker som vi lär oss de 

färdigheter som vi behöver i vardagen och som vi kommer att behöva i framtiden. 

Människan är dock inte bara en passiv mottagare av information. Lika mycket som 

människan påverkas av gruppen, påverkar människan också gruppen (Säljö, 2014). 

 

Människans biologiska, intellektuella och fysiska förmågor är begränsade på det sätt att 

det finns en gräns i vad vi kan uppnå och åstadkomma själva utifrån egna 

förutsättningar. Men i sociala sammanhang finns inte dessa begränsningar då 

möjligheter för vad människan kan uppnå och hur mycket kunskap människan kan 

inhämta och bearbeta anses enligt Häyrynen och Hautamäki (1976, refererad i Säljö, 

2014) vara oändliga. I denna mening och i enighet med det sociokulturella perspektivet 

kan barns användning av lärplattan tillsammans med kulturella redskap såsom 

deltagande pedagoger föra med sig oändliga möjligheter vad gäller barns erhållande av 

digitala färdigheter och kunskaper. Säljö (2014) anser således att i lärandesammanhang 

behövs förståelse på vilket sätt människan tillägnar sig sociokulturella erfarenheter som 

i sin tur ska omvandlas till färdigheter och generaliserbara kunskaper. Det vill säga 
kunskaper som de ska kunna tillämpa i flera olika situationer. För att skapa en förståelse 

för detta krävs enligt Säljö (2014) förståelse för sambandet mellan tre olika företeelser, 

vilka är: Fysiska artefakter, användning av kulturella redskap och kommunikativa 

praktikers påverkan.  

 

Artefakter 
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Alla fysiska objekt som inte är redan givna av naturen benämns som artefakter (Säljö, 

2014). En artefakt är ett materiellt verktyg som har utvecklats och är skapat av 

människan. Verktygets utveckling kommer i grunden från människans idéer och dess 

intellektuella kunskaper, utvecklade för att användas i ett specifikt syfte. Således är alla 

verktyg som omger oss i vår vardag utvecklade i sociokulturella sammanhang genom 

erfarenhetsutbyten mellan människor och i kommunikation med andra människor och 

omvärlden. När människan inhämtar kunskap görs det därmed med hjälp av artefakter, 

det vill säga, vi bearbetar kunskap och inhämtar ny kunskap med hjälp av de materiella 

verktyg som finns i vår vardag (Säljö, 2014). Lärplattan är således en artefakt som är 

utvecklad av människan men för att nyttja alla dess funktioner behövs vägledning av en 

kompetent andre. 

 

 

Mediering och kulturella redskap 

Att mediera är att kommunicera på olika sätt för att förklara, skapa förståelse eller 

framföra ett budskap. Genom exempelvis språket kan människor mediera kunskap 

mellan varandra och i samhället (Smidt, 2010). Språket är därför ett exempel på ett 

utvecklat kulturellt redskap människan använder för utbyte av idéer, erfarenheter och 

kunskaper. Med andra ord använder människor det kulturella redskapet språket för att 

mediera olika typer av kunskap, som barnen sedan bearbetar och i sin tur för vidare. 

Språket är ett exempel på ett intellektuellt redskap, men kulturella redskap kan också 

vara fysiska. Alla kulturella redskap poängterar Säljö (2014), är skapade av människan 

och är uppbyggda på tidigare generationers insikter och kunskaper. Exempel på fysiska 

kulturella redskap är hävstången, grävskopan eller linjalen, som också är artefakter, men 

fungerar som ett redskap för att uppnå ett visst resultat (Säljö, 2014). 

Sammanfattningsvis kan man säga att människan medierar kunskap genom användning 

av kulturella redskap som både kan vara intellektuella redskap och fysiska artefakter 

och behöver dessutom inte nödvändigtvis vara antingen eller. Människan använder 

kulturella redskap som hjälpmedel för problemlösning, fysiska handlingar och/eller 

tänkande (Smidt, 2010). Grundtanken med det sociokulturella perspektivet är att 

information sprids i sociala praktiker vilket är nödvändigt för att utveckla färdigheter 

och kunskaper som behövs i samhället och för framtiden. I enighet med det 

sociokulturella perspektivet är därför pedagogen i föreliggande studie en viktig 

deltagare för att mediera kunskapen om att navigera i lärplattan. Det vill säga, för att 

barnet ska få en så lärorik upplevelse som möjligt kräver aktiviteten en engagerad och 

aktiv kompetent andre. 

1.4.2 sociokulturella perspektivet kopplat till lärplattan och didaktiken  

Enligt det sociokulturella perspektivet är vuxnas förhållningssätt till barns lärande 

avgörande för deras kunskapsinhämtning. På vilket sätt förskolans pedagoger medierar 

kunskap och tillgängliggör kulturella redskap har därför hög påverkan på barnens 

utveckling och lärande.  

 

I enighet med det sociokulturella perspektivet definieras lärplattan som en artefakt, 

utvecklat av människan. Lärplattan är också ett didaktiskt och kulturellt redskap som 

genom pedagogisk användning syftar till att barnen ska upphämta lärorika erfarenheter. 

De mål och riktlinjer som förskolans läroplan (Skolverket, 2010) framhåller och som 

den pedagogiska verksamheten vilar på, bygger på principen att lärande sker i samspel 

med andra barn, vuxna och den omgivande miljön. Det vill säga ett relationellt 

perspektiv. Utbildningsdepartementet (2010) poängterar vidare att barns lärande är 

interaktivt och relationellt, vilket medför att förskolans kvalitet beror på hur förskolans 
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pedagoger främjar kommunikation och samspel i verksamheten, samt hur pedagogerna 

utmanar och stöttar barns utforskande och lärande. Detta perspektiv har viss liknelse till 

det sociokulturella perspektivet som också bygger på principen att lärande sker via 

interaktion och i förutsättning av den omgivande miljön (Säljö, 2014). Eftersom 

förskolans pedagoger arbetar efter läroplanen för förskolan bör deras sätt att 

tillgängliggöra lärplattan för barnen i förskolan och deras förhållningssätt till lärplattan 

förstås genom perspektivet att människor lär av varandra, då läroplanen för förskolan 

bygger på den principen. Föreliggande studie kommer således att anknyta till det 

sociokulturella perspektivet. 

 

 
 

 

 

 

1.5. Syfte och frågeställningar 
Syftet med föreliggande studie är att bidra med kunskap om barns möjlighet till digitalt 

lärande, genom att undersöka hur förskolans pedagoger förhåller sig till lärplattan i 

förskolan. Även hur lärplattan tillgängliggörs för barn i förskolans verksamhet. Studien 

utgår från två frågeställningar. 

 

 Hur förhåller sig ett urval av pedagoger till barns användning av lärplattan i 

förskolans verksamhet? 

 Hur tillgängliggörs lärplattan för barn i förskolans verksamhet? 
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2. Metod 
I detta kapitel presenteras de metodval som föreliggande studie består av. Kapitlet är 

uppdelat i fem delar med vissa tillhörande underkategorier. De fem delarna benämns 

som: Val av metod, urval, genomförande, bearbetning av material samt studiens 

tillförlitlighet.  

 

2.1 Val av metod 
För att besvara föreliggande studies frågeställning valdes både observationer och 

intervjuer som metod. Genom att använda två metoder resulterar det i ett brett 

perspektiv på hur förskolans pedagoger förhåller sig till barns användning av lärplattan 

och hur de tillgängliggör lärplattan för barnen. Under intervjuerna har respondenterna 

möjlighet att formulera sin inställning verbalt och med hjälp av observationer möjliggör 

det också för en redogörelse angående hur de praktiserar i verksamheten (Stukát, 2005). 

 

2.2 Urval 
Föreliggande studie genomfördes på tre förskoleavdelningar i två olika förskolor i 

Mellansverige. Fem pedagoger medverkade i studien. Samtliga fem pedagoger har blivit 

intervjuade och fyra av dessa har blivit observerade angående hur de tillgängliggör 

lärplattan för barnen i förskolan och hur de förhåller sig till barns användning av 

lärplattan i förskolan. 

 

Både barnskötare och förskollärare blev tillfrågade att medverka i studien då både 

förskollärare och barnskötare arbetar i förskolans pedagogiska verksamhet. Därmed 

påverkar båda yrkesroller barns miljö och vardag i förskolan. Då syftet med 

föreliggande studie är att bidra med kunskap om barns möjlighet till digitalt lärande, blir 

det därför intressant att intervjua och observera både förskollärare och barnskötare. Det 

vill säga, eftersom de båda yrkesrollerna finns i förskolans arbetslag och arbetar i den 

pedagogiska verksamheten med barnen kommer de tillsammans att påverka barns 

möjlighet att använda digitala redskap och således deras erhållande av digital kunskap. 

 

Fyra av fem pedagoger gav samtycke till att medverka i observationer och fem av fem 

pedagoger gav samtycke till att medverka i intervjuerna. Vi har strävat efter att i största 

möjliga mån observera samtliga pedagoger som också blivit intervjuade. Genom att 

utföra observationer med samma personal som intervjuas tillför det sammanhang till 

vad som framgår i intervjuerna, vilket kan öka förståelse för innehållet i intervjuerna 

och vad som framgår i observationerna (Bryman, 2011; Löfdahl, 2014). De fem 

medverkande pedagogerna är uppdelade på två olika förskolor. På en av förskolorna 

medverkade två pedagoger som arbetar på samma avdelning med barn i åldrarna ett-fem 

år. De båda pedagogerna på den förskolan och avdelningen blev båda intervjuade och 

observerade. På den andra förskolan befann sig två av de medverkande pedagogerna på 

samma avdelning som består av barn i fyra års åldern. Dessa pedagoger blev både 

intervjuade och observerade. På denna förskola medverkade också en till pedagog som 

arbetar på avdelningen bredvid med barn i åldrarna 3 till 5 år. Denna pedagog blev bara 

intervjuad. De medverkande pedagogerna i föreliggande studie är valda ur ett 

bekvämlighetsperspektiv (Bryman, 2011). Det vill säga, de pedagoger som medverkar i 

studien är de pedagoger som visade intresse för studien och ville medverka.  

 

För att genomföra denna studie kontaktades ett flertal förskolor som informerades om 

studies syfte och hur vi önskar besvara våra frågeställningar. Förskolorna informerades 



 

16 

 

muntligt via telefon och vid vidare intresse fick de även ytterligare information via mail 

i form av ett informationsbrev (Se bilaga 1).  

 

Innan genomförande av intervjuerna och observationerna tilldelades samtliga 

medverkande pedagoger samtyckesblanketter (se bilaga 2). Innehållet i 

samtyckesblanketterna delgavs även muntligt för försäkran om att innehållet blivit 

tydligt kommunicerat, i enighet med forskningsetiska principer (Löfdahl, 2014). De 

pedagoger som medverkade i intervjuerna och/eller observationerna informerades om 

att all information och material såsom samtliga namn och eventuella namngivna platser 

kommer att behandlas konfidentiellt med anonymitet (Vetenskapsrådet, 2011). De 

informerades även om att all information som inhämtas kommer att bearbetas endast i 

studiens syfte. Vi har strävat efter att handla utifrån forskningsetiska principer under 

hela arbetsprocessen och vidare informerat samtliga medverkande pedagoger att de när 

som helst kan avbryta sitt medverkande i observationer liksom intervjuer trots tidigare 

samtycke (Bryman, 2011; Löfdahl, 2014). 

 

Innan observationerna och intervjuerna påbörjades utformades också ett 

informationsblad avsett till vårdnadshavare (se bilaga 3). Innehållet i informationsbladet 

angav syftet för vår vistelse på förskolan, hur vi ämnade genomföra observationerna och 

slutligen vår kontaktinformation om frågor skulle uppstå. I enighet med nyttjandekravet 

(Bryman, 2011; Löfdahl, 2014; Stukát, 2005) kommer inhämtade intervju- och 

observationsmaterial endast att bearbetas i studiens syfte och hållas oåtkomligt för 

obehöriga. 

 

2.3 Genomförande 
Efter vidare kontakt med pedagogerna kom vi överens om att vi skulle spendera 

förmiddagarna på en förskola i tre dagar och under dessa dagar spenderade vi 

eftermiddagarna på den andra förskolan. Bakgrunden till den överenskommelsen utgick 

från när det passade förskolorna bäst att vistas där. Genomförandet är uppdelat i två delar 

vilka beskriver genomförandet av observationerna respektive intervjuerna.  

2.3.1 Observationer 

Fältanteckningar användes som redskap för att observera situationer som refererar till 

föreliggande studies observationsfokus. Valet av fältanteckningar utgår från en 

försäkran om att informationen som inhämtas i observationerna endast inkluderar 

förskolans pedagoger. Inför observationerna definierades övergripande vilka som skulle 

observeras och vad det var som skulle observeras i form av en kort punktlista. 

Punktlistan angav att förskolans ordinarie personal på den avdelningen som beviljat 

medverkan i observationerna skulle observeras. Syftet var att observera hur 

pedagogerna tillgängliggör barns användning av lärplattan samt hur de förhåller sig till 

barns användning av lärplattan. Observationerna, i enighet med Bryman (2011) och 

Löfdahl (2014) definieras därför som delvis strukturerade. Ett strukturerat sätt att 

observera inkluderar ofta ett utarbetat observationsschema med tydliga kategorier som 

ska observeras och bockas av vid genomförande. I en ostrukturerad observation 
antecknas allt relevant i observationssituationen utan ett tydligt observationsschema. 

Metod för inhämtning av information i observationerna kan därför i föreliggande studie 

beskrivas som strukturerade till en viss grad, då vi hade ett specifikt syfte med det vi 

observerade, men noterade allt i situationen som kunde vara av värde för denna studie 

(Bryman, 2011; Löfdahl m.fl, 2014). Sammanlagt gjordes 18 observationer. 
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På förskolorna utfördes observationerna innan intervjuerna för att öka förståelse för 

sammanhang i de kommande intervjuerna, vilket är en fördel framhåller Bryman 

(2011). De deltagande pedagogerna på båda förskolorna blev i förhand informerade om 

vad som ämnade observeras och på vilket sätt, för att de inte skulle känna sig osäkra 

eller obekväma under observationerna (Bryman, 2011). Det som observerades var 

förskolepedagogerna i ett naturligt sammanhang, specifikt hur de arbetar med lärplattan 

tillsammans med barnen och hur de tillgängliggör lärplattan för barnen i verksamheten. 

Rollen vi intog under observationerna definieras som icke-deltagande vilket innebär 

enligt Bryman att observatören inte deltar i det som inträffar i miljön. Detta för att 

påverka observationssituationen så lite som möjligt. Under de tre dagarna som 

observationerna genomfördes insamlades information med hjälp av fältanteckningar 

som slutligen bestod av sammanlagt 18 observationssituationer. 

2.3.2 Intervjuer 

Vid utformning av intervjufrågorna utgick vi från en reflektionsgrund angående vilka 

frågor vi ansåg mest lämpliga för att besvara föreliggande studies frågeställning. För 

utformning av intervjufrågorna har tidigare forskning och relevant litteratur bearbetats 

för att försäkra oss om intervjufrågornas relevans. Frågorna vi utformade var inte 

ämnade ställas ordagrant under intervjuerna, utan de fungerade mera som riktlinjer för 

att veta ungefär vad vi ville få ut av intervjun. Frågorna ämnade också finnas som stöd 

för de intervjuade för att veta ungefär vilka frågor som skulle ställas. Utformningen av 

intervjufrågorna har utgått från en kvalitativ metod. En kvalitativ metod enligt Bryman 

(2011), innebär att forskaren utgår från deltagarens perspektiv och vad deltagaren anser 

vara betydelsefullt. Med denna utgångspunkt vill forskare kunna närma sig deltagaren 

och skapa en relation som kan leda till en bättre förståelse för deras värld (Bryman, 

2011). För att kunna närma oss deltagarens perspektiv har vi i denna studie använt oss 

av en semi-strukturerad intervjuguide (se bilaga 4), vilket innebär att vi försökt undvika 

att ställa ledande frågor. I en semi-strukturerad intervju utgår forskaren från ett 

övergripande syfte och utformar därefter ett antal öppna frågor. På så sätt är deltagarens 

perspektiv i fokus och kan därefter ställa följdfrågor till det som deltagaren väljer att 

uppmärksamma i intervjun och som har anknytning till intervjuns syfte (Bryman, 2011). 

När intervjufrågorna formulerades inkluderades också bakgrundsfrågor som ålder och 

tidigare utbildning för att under intervjuerna få ett fastare grepp om intervjupersonernas 

sammanhang, vilket också Bryman förespråkar. Vid intervjuernas genomförande 

användes ljudupptagning på en mobiltelefon. Det gav oss möjligheten att studera 

intervjumaterialet upprepade gånger vid senare bearbetning och dessutom försäkra oss 

om att vi inte skulle missa någonting. Bryman påpekar att vid användning av 

ljudupptagning förloras inte detaljer och speciella uttryck i intervjun, till skillnad från 

användningen av papper och penna. Om syftet är att under intervjutillfället närma sig 

deltagarens perspektiv och synvinkel är det av vikt att använda ljudupptagning då 

forskaren kan bli distraherad vid användning av papper och penna (Bryman, 2011). 

Förberedelser inför intervjutillfällen inkluderade provinspelningar för försäkran om att 

redskapet för ljudupptagning fungerade samt försäkran om tillgänglig plats i 

mobiltelefonens minne och att ljudupptagningen befann sig på en hörbar nivå. Vi valde 

dessutom att provintervjua varandra och två utomstående personer för att försäkra oss 

om att intervjufrågorna var relevanta och lätta att förstå. 

 

Intervjuerna genomfördes under stunder som passade de utvalda pedagogerna. 

Pedagogerna fick möjlighet att överblicka intervjufrågorna innan intervjuerna 

genomfördes. Vid intervjutillfället innan själva intervjun påbörjades gick vi även 

tillsammans igenom intervjufrågorna för att minska risken för att frågorna skulle 
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misstolkas. Intervjufrågorna fanns dessutom till hands som stöd under hela 

intervjutillfället. Pedagogerna intervjuades separat för försäkran om att varje enskild 

pedagogs egna reflektioner framhävs då det finns risk för att pedagogerna påverkar 

varandras svar i gruppintervjuer (Bryman, 2011). Intervjuerna var direkta, vilket innebär 

att intervjun tog plats ansikte mot ansikte mellan den medverkande deltagaren och 

intervjuarna. Detta medför att intervjun blir mer personlig men även formell, vilket 

också möjliggör för tolkning av pedagogens kroppsspråk (Bryman, 2011). Samtliga 

intervjuer tog plats på antingen mindre kontor eller i mindre grupprum, valda av 

pedagogerna som skulle intervjuas. Två intervjuare och pedagogen som blev intervjuad 

var de enda som befann sig i rummet. Fördelen med att vara två som intervjuar 

framhåller Stukát (2005) är att båda intervjuare kan upptäcka saker i intervjun och kan 

således få ut mer av den. Intervjuerna varierade i tid och varade mellan 9-25 minuter. 

 

2.4 Bearbetning av material  
Efter genomförande av observationerna renskrevs observationsmaterialet på en dator 

och sparades på en privat USB-sticka. Det empiriska materialet från intervjuerna har 

sedan renskrivits i ett samlat textdokument på en dator och har tillsammans med 

observationsmaterialet endast använts i studiens syfte. Tonfall, suckar och mindre 

kommentarer som ”mm..” har inte noterats.  

 

Pedagogerna i observationerna och deras svar i intervjuerna har färgkodats, för att 

klargöra vilka pedagoger som sa vad och vilka pedagoger som medverkade i alla de 

olika observationssituationerna. Namnet på samtliga pedagoger har behandlats 

konfidentiellt och pedagogerna kommer att benämnas som P1, P2, P3, P4 och P5. P i 

denna benämning står för pedagog. 

 

Pedagogerna som benämns som P1 och P2 arbetar på samma avdelning med barn i 

åldrarna ett till fem år. Dessa har både intervjuats och observerats. Pedagogerna som 

benämns som P3 och P4 arbetar på samma avdelning med barn i fyra årsåldern. P3 och 

P4 har båda observerats och intervjuats. Pedagogen som benämns som P5 arbetar på en 

annan avdelning i samma förskola som P3 och P4. Pedagogen som benämns som P5 

arbetar med barn i åldrarna tre till fem år och har bara intervjuats. 

 

Samtliga empiriska material jämfördes med varandra för att framhäva mönster som 

framgick. De mönster som framgick vid bearbetningen har följaktligen utgjort 

utformningen av texten i de valda kategorierna i resultatet. Kategorierna i resultatet har 

utformats med stöd av studiens syfte och frågeställningar samt med anknytning till den 

använda intervjuguiden (se bilaga 4). 
 

2.5 Tillförlitlighet 
Som forskare är det av vikt att reflektera över metodvalet vilket i hög grad kan komma 

att påverka studiens övergripande tillförlitlighet (Bryman, 2011; Stúkat, 2005). För att 

besvara föreliggande studies frågeställningar i enighet med studiens syfte bör de 

intervjuade och observerade pedagogernas egna intentioner, resonemang och 

handlanden lyftas fram. Inte bara formulerar förskolans pedagoger sin inställning 

verbalt utan observationerna möjliggör också för en redogörelse angående hur de 

praktiserar i verksamheten. För att komma fram till vilken metod som passade bäst för 

genomförande av denna undersökning ställdes följande fråga upprepade gånger: 

”Undersöker vi det som vi ämnar undersöka?” 
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För att genomföra intervjuerna används i föreliggande studie ljudupptagning från en 

mobiltelefon för inhämtning av information. Genom att använda ljudupptagning får vi 

möjligheten att lyssna på intervjun ett flertal gånger vid transkriberingen vilket minskar 

risken för feltolkningar av det som sägs i intervjun (Bryman, 2011). Ljudupptagningen 

medför också att vi inte missar något som eventuellt har sagts i intervjun som man 

kanske skulle ha gjort vid användning av papper och penna (Bryman, 2011). Något som 

också kan öka tillförlitligheten i studien är om de intervjuade pedagogerna feltolkar 

eller inte förstår frågorna som denne ställs inför (Stúkat, 2005). För att minska risken 

för detta fick pedagogerna ta del av frågorna innan intervjutillfället och de fick 

dessutom möjlighet att reflektera om frågorna innan intervjun påbörjades. Innan 

intervjutillfällena fick två utomstående personer också titta på intervjufrågorna för 

försäkran om att de förstår frågorna på det sätt som var avsett. 

 

För att öka tillförlitligheten i föreliggande studie används två metoder för inhämtning av 

information, vilket gör att vi får en bredd på det insamlade materialet och även skapar 

sammanhang för det som framgår i intervjuerna (Bryman, 2011). 

 

I enighet med föreliggande studies syfte ämnade vi att i observationerna fokusera på hur 

pedagogerna tillgängliggör lärplattan för barnen och hur pedagogerna förhåller sig till 

barns användning av lärplattan. Papper och penna användes som redskap för att 

observera, med hjälp av en punktlista för att påminna oss om vad det var som skulle 

observeras och vad vi skulle fokusera på. Detta inger en försäkran om att det som ska 

undersökas, faktiskt undersöks och ingenting annat (Bryman, 2011). Risker med att 

använda sig av papper och penna är dock att forskaren kan missa en händelse i 

observationssituationen och risken för att feltolka observationssituationen är större då 

forskaren inte kan observera situationen upprepade gånger, som vid exempelvis 

användning av en filmkamera (Bryman, 2011). 
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3. Resultat och Analys  
Föreliggande studies syfte är att bidra med kunskap om barns möjligheter till digitalt 

lärande. Frågeställningarna lyder: Hur förhåller sig pedagoger till barns användning av 

lärplattan och hur tillgängliggörs lärplattan för barn i förskolans verksamhet? 

 

Under detta kapitel presenteras därför de mönster som framgick vid jämförelse mellan 

alla intervjuer och observationer. Specifikt vad som skiljer sig mellan pedagogernas 

resonemang och handlande och vad de har gemensamt. Kapitlet är uppdelat i två 

kategorier. Pedagogernas förhållningssätt till barns användning av lärplattan och hur 

pedagogerna tillgängliggör lärplattan för barnen. 

 

3.1 Pedagogernas förhållningssätt till barns användning av lärplattan  

Under denna del förklaras pedagogernas resonemang om lärplattan i förskolans 

verksamhet. Denna del består av två underrubriker. Den första rubriken är: Hur 

lärplattan bidrar till förskolans verksamhet. Den andra rubriken är: Utmaningar. 

3.1.1 Hur bidrar lärplattan till förskolans verksamhet 

Fyra argument som gav svar på varför pedagogerna bör arbeta med lärplattan i 

förskolan och vad lärplattan bidrar med till förskolans verksamhet framgick under 

intervjuerna. Dessa fyra argument förklaras följande. 

 

Lärplattan förenklar i dokumentationsarbetet 

Alla fem pedagoger menade att lärplattan förenklar arbetet i förskolan. Samtliga 

pedagoger jämförde lärplattan med andra dokumentationsredskap såsom papper och 

penna, den stationära datorn och digitalkameran. Pedagogerna framhåller att genom 

användning av lärplattan behöver de inte lämna verksamheten för att bearbeta de bilder 

som eventuellt har tagits. En pedagog förklarade också att genom användning av 

lärplattan i dokumentationssyfte behövde de inte göra dubbelt jobb. Det vill säga att 

först skriva ner reflektioner med papper och penna för att sedan renskriva det på en 

dator. Med hjälp av lärplattan kan de enkelt föra anteckningar i stunden. Tre av 

pedagogerna menade att detta också är den främsta anledningen till varför lärplattan bör 

användas i förskolans verksamhet. När pedagogerna tillfrågades varför de anser att de 

bör använda lärplattan i förskolan svarade de tre pedagogerna: 

Ett toppen verktyg. För pedagogerna och då tänker jag på hur det var förut när vi 

dokumenterade. Då knäppte man kort och sedan skickade in. Vi dokumenterade redan 

då. Sen kom digitalkameran och då kunde vi skriva ut bilderna själva. Sen nu är det 

toppen för nu kan man knäppa kort i alla stunder. (P2). 

Vi använder det som ett verktyg, alltså som ett hjälpmedel för oss pedagoger. Vi 

dokumenterar, vi… alltså vi använder ju den, iallafall jag, dagligen i mitt arbete. 

Framförallt i observationer, dokumentationer, iallafall för mig, istället för att vi tidigare 

använde, alltså kamera, USB, datorer och så vidare. Lärplattan är ett snabbt verktyg som 

man har tillgängligt hela tiden. Jag anser att lärplattan gör att arbetet i verksamheten blir 

mer lättjobbat. Material blir tillgängligt på ett helt annat sätt. Man kan göra 

dokumentationer, man kan fota, man kan skriva ut. Allting blir ju så himla smidigt. (P4). 

P5 uttryckte dock följande: 

 

Oj.. ja.. Det var väl snarare såhär att när vi väl fick dem så var det liksom, ”ja hej, här 

varsågod, nu ska ni ha den här”..  jaha okej. Nu har jag haft den i tre år tror jag och just 

när jag fick lärplattan så var jag resurs åt ett barn, så att vi skulle kunna använda den 

litegrann. För alla fick inte ifrån början. Men det jag saknade var ändå ett tydligt mål 
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från ledning om varför vi ska ha den. Och det har ju liksom kommit mer och mer.. 

liksom tanken kring dokumentation. Men från början kände jag att det inte fanns, 

ungefär som att nu köper vi plattor, så tyckte jag att det var. Man har ju suttit hemma 

mycket med den och lekt (skrattar). Jag tycker ändå att det har tagit tid att hitta formen 

för att använda den. (P5). 

 

Det förefaller vara så att P5 anser att anledningen till varför de ska använda lärplattan i 

förskolans verksamhet har varit otydligt kommunicerat från ledningen och att P5 önskar 

att syftet med lärplattans implementering hade varit tydligare. Detta syfte har dock blivit 

tydligare med tiden och det förefaller sig vara för dokumentationspraktiken. 

 

Digital teknik är en del av samhället  

Två av de fem intervjuade pedagogerna uttryckte att som svar på frågan om varför de 

bör använda lärplattan i förskolan, är på grund av att förskolan ska erbjuda alla barn en 

likvärdig introduktion till digital teknik. Det vill säga, att alla barn bör få samma 

möjlighet till att använda digitala redskap i förskolan och det framhåller P1 och P2 är 

anledningen till att arbeta med lärplattan i förskolan. P1 uttryckte att detta också är den 

främsta anledningen för att arbeta med lärplattan i förskolans verksamhet. 

 

Alltså, jag tycker att från första början är att vi måste följa med och erbjuda en likvärdig 

utbildning för våra barn. Lärplattan är ett medel man använder, och kommer att använda 

mer och mer så det ska vi se till att de får, att alla får samma möjlighet. (P1). 

 

P3 och P2 svarade att en av anledningarna till varför de bör använda lärplattan i 

förskolans verksamhet var eftersom att den digitala tekniken är en stor del av barnens 

vardag så bör den också integreras i den pedagogiska verksamheten. Båda pedagogerna 

uttryckte att genom användning av IKT och lärplattan i förskolans verksamhet anknyter 

de till barnens vardag och arbetar i enighet med det framtida samhället. De påpekar att 

användning av digitala redskap såsom lärplattan ingår i barnens framtida värld och det 

är inget som vi, enskilda pedagoger, kan stoppa. P3 poängterar att vissa är väldigt 

intresserade av digital teknik och andra är mindre intresserade, men det är viktigt att alla 

får en övergripande kunskap i förskolan om hur de kan arbeta med tekniken. P3 

poängterar också att detta är den främsta anledningen till att använda lärplattan i 

förskolan. 
 

Det är ett bra komplement till den vanliga undervisningen. Lärplattan används mycket i 

hemmet. Man kan alltså koppla mellan hem och här. Så det barnen använder hemma kan 

de lära sig här. Så kanske vi också kan inte bara spela spel, utan ja.. hitta andra 

funktioner med lärplattan. (P3). 

 

Lärplattan kan gynna barnens lärande- och utvecklingsprocess 

Följaktligen presenteras ett argument som inte förefaller vara det främsta argumentet till 

varför lärplattan bör användas i förskolan men ändå är ett argument som många av de 

intervjuade pedagogerna framhöll. Ett genomgående viktigt argument som pedagogerna 
framhöll var att lärplattan är ett pedagogiskt redskap som gynnar barnens lärande- och 

utvecklingsprocess och att lärplattan möjliggör för att möta varje barns enskilda behov. 

Fyra av fem pedagoger framhäver detta argument och nedan följer fyra citat från de fyra 

olika pedagogerna. 
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Den har utbildat mig som inte är uppvuxen i den här…. Nä, men precis. Jag har fått en 

annan insikt till vad den kan användas till. För det är inget man bara spelar konstiga 

skjutspel på eller något sånt där utan det finns något helt annat, bara om vi som 

pedagoger finns med. (P1). 

 

Jag tror att den gynnar dem jättemycket och för att uppnå sina mål och sin 

lärandeprocess. När man använder den rätt och det är pedagogens roll. Ja det är enklare. 

Vi har ju uppnått målen förut också men det är klart att det här är mycket lättare för oss 

att uppnå målen nu. (P2). 

 

Så lärplattan har inte bara förbättrat barnens situation, samtidigt som vi kan hitta olika 

pedagogiska verktyg i den så att de kan utveckla sitt kunnande helt enkelt. För de kan 

faktiskt använda det som ett arbetsverktyg. Du kan lära dig massor av saker om du bara 

gör ”rätt”. Men vi försöker verkligen att använda det i ett pedagogiskt syfte. (P3). 

 

Sen just det här med att man kan möta alla olika barn utifrån lärplattan också. Vi 

använder ju den i ett specialpedagogiskt syfte. Specialpedagogiska appar. Jag tycker att 

vi får mycket gratis med lärplattan. Är det ett barn som till exempel behöver öva på ett 

pussel, men att just det här med bitarna i ett pussel är för svårt, så kan man ju ta fram 

den möjligheten istället. Eller att ett barn behöver extra språkträning, så använder man 

specialpedagogiska appar just för att öva språkträning eller vad det nu är för någonting. 

Eller om man har svårt med pennfattningen och när man ska måla, då kan man använda 

fingrarna på ett annat sätt med lärplattan. (P4). 

 

Lärplattan ökar barnens inflytande och delaktighet 

Ett annat mycket omtalat argumentet hos pedagogerna var att lärplattan ökar barnens 

inflytande och delaktighet i dokumentationsprocessen. Genom användning av lärplattan 

kan barnen själva vara med och filma och ta bilder för att sedan göra sina egna 

dokumentationer med dessa. Detta argumenterar 3 av de 5 intervjuade pedagogerna för. 

Ja, jag tror eller vi har låtit dem vara mer delaktiga i hela processen tack vare att den här 

finns. De kan påverka på ett helt annat vis. Vi har ju blivit mer öppna. Barns inflytande 

har blivit större, tack vare den, den har hjälpt till jättemycket. (P1). 

Vi tycker att det är lättare att ha plattorna eller lärplattorna för att då kan barnen se 

bilden på en gång stort om de vill se den. Barnen kan lägga till text och skriva och de 

kan göra ett piccollage på en gång om de vill. Vi kan sätta in det i skärmen, vi kan sätta 

det på väggen. (P3). 

Barnen kan själva. Dokumentera olika saker, eller händelser. Det var inte samma sak när 

vi använde kameran till exempel. Att barnen gick runt med en kamera, det hände ju inte. 

Men nu kan barnen själva vara med och aktivt påverka sin situation i och med att de kan 

fotografera och filma och så vidare. (P4). 

3.1.2 Utmaningar 

Samtliga pedagoger uttrycker att de finns en del utmaningar de ställs inför vid 

användning av lärplattan. Vad dessa utmaningar är skiljer sig mellan pedagogerna, men 

de har också en del gemensamma nämnare. Vad pedagogerna uttryckte att 

utmaningarna är vid användning av lärplattan har delats in i tre kategorier. Denna del 

avslutas med en redogörelse för hur pedagogerna beskriver att de arbetar med att 
utveckla sin kompetens inom IKT och lärplattan. 
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När tekniken krånglar 

Att själva tekniken kan vara en nackdel eller en utmaning framhåller fyra av de fem 

pedagogerna. 

Det blir ju liksom lite surt när man inte kan skriva ut, men jag tycker att alla tar det bra. 

Det är bara att gilla läget brukar jag säga. Det kan ju faktiskt bli så att man kan förlora 

sina kort och dokumentationer på Ipaden, men då är det så. Men peppar peppar. (P2). 

Det beror på. Det kan sätta stopp om det är något nytt. Vi har ju en massa konton och 

grejer och de sitter ihop och sen går det inte till skrivare. Men oftast så hinner vi lösa det 

på något sätt. Men vi är inte så beroende av plattan på det sättet. Men det kan ställa till 

det just för tillfället. Som ni kanske hörde igår när jag pratade om att vi tappade nätet 

igen när vi skulle sjunga. En sådan grej kan göra att det blir väldig fel, för då är de 

väldigt: - ”Ååå nu ska vi sjunga!”.. och så kan vi inte riktigt texten utantill än och då går 

det liksom inte att komma runt det. Så då försöker vi med en annan sak medan. Men 

ibland så trasslas det, men vi brukar alltid komma runt det. (P3). 

Tekniken är en nackdel. Det tekniska. När det inte funkar att skriva ut. När den hänger 

sig eller låser sig. Den kraschar. Vad händer med allt material då? Det är den tekniska 

biten.. men den sitter ju inte vi på. (P4). 

Men och så utmaningar för oss… det är ju att verkligen använda när vi själva har 

reflektionsstunder att ha allting samlat men sen blir jag lite sådär tänk om den kraschar 

vart tar allt vägen så jag har gärna lite på papper också. Sen så kan jag tycka att vissa 

dokument är nog inte anpassade för plattan som vi har. (P5). 

Trots att pedagogerna uttrycker att krånglande teknik kan vara en utmaning, så anser de 

inte att det är något större hinder. Även om det faktiskt kan förekomma. P5 uttrycker 

dock att detta är ett orosmoment och att hen därför inte bara använder sig av lärplattan i 

exempelvis dokumentationer, utan också använder sig av andra medel. 

 

Finna sätt att utmana barnen  

En utmaning, framhåller P1 och P3, är att hela tiden ligga steget före och att kontinuerligt 

erbjuda barnen nya utmaningar. 

Sen är det ju en utmaning när jag ser att ett barn… ”nu är den här appen för lätt, vad kan 

jag lägga till för att utveckla den mer?” För att liksom, förhöja… just som ”Skolstil”. Nu 

när vi har börjat skriva egna lappar åt dem för att kunna gå vidare med det som vi har 

hållit på med detta ett tag. (P1). 

Så det är en utmaning att hela tiden utmana barnen i nya saker, för de lär sig extremt 

fort. Så det gäller att vi är steget före hela tiden. Hör vi någonting… aa men då tar vi in 

det här och kollar hur många som kan det här. Då måste vi utveckla detta vidare, så vi 

måste hela tiden höja ribban. (P3). 

Att hitta rätta applikationer 

P2 och P4 påpekade följaktligen att de konstant måste ställa sig själv frågan om vilka 

applikationer som bör användas, vad de ska användas till och hur de kan kopplas till 

styrdokument och barns lärandeprocess. Detta menade de båda pedagogerna är en 

utmaning i arbetet med lärplattan tillsammans med barnen. 

 

P5 uttryckte att hitta lämpliga applikationer överhuvudtaget är problematiskt. P5 

påpekade att de plockar hem en hel del applikationer men sedan är det också en hel del 

som får sållas bort. P5 uttrycker också att det kan vara jobbigt och svårt att lära sig 

tekniken med lärplattan. P5 förklarar att flera av dennes kollegor delar denna åsikt. 

 

Mycket har förenklats, men många kollegor tycker att det är jobbigt och svårt. Jag själv 

kan känna att jag inte är helt bekväm. Alltså jag vet inte, det kanske är en 
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generationsfråga eller att just skriva på plattan tycker jag är jobbigt. Jag vill gärna ha ett 

tangentbord. Det blir gärna pekfingervalsen och då tar det tid för mig. Man kan se på 

den yngre generationen att det använder fingrarna samma som det skulle använda en 

telefon. Det är inte alltid naturligt att jag har plattan med mig på till exempel 

föreläsningar. Det är inte så att den följer med utan jag måste påminna mig själv att den 

ska med.  

Då kan jag tycka det är svårt att skriva, då hämtar jag gärna datorn så blir det enklare att 

skriva för mig. Ja det är väl lite sådana utmaningar och svårigheter. (P5). 

 

 

Kompetensutveckling 

Pedagogerna arbetar på olika sätt för att utveckla sin kompetens inom IKT och 

lärplattan. En av de fem pedagogerna, P5, uttrycker att denne inte arbetar aktivt med 

kompetensutveckling och det förefaller vara så att det enligt P5 ligger på var enskild 

pedagogs ansvar att lära sig funktionerna med lärplattan. P5 nämner att 

kompetensutveckling inom IKT sker genom användning av olika applikationer 

tillsammans med barnen. P5 svarade följande på frågan om hur de arbetar med 

kompetensutveckling. 

Inte alls.. (Skrattar). Ja alla försöker ju, den [lärplattan] är ju ett komplement till en 

kamera och vi fotar och försöker filma och nu tänker vi att vi ska testa Imovie och det är 

ett litet steg i det här. Det har jag gjort några gånger och mina kollegor har inte, så jag 

kommer ju att introducera detta och det är ju ett väldigt enkelt program och jag känner 

att detta är nästa steg för oss. (P5). 

Fyra pedagoger, P1, P2, P3, P4 förklarar att de alla arbetar aktivt med 

kompetensutveckling inom IKT och lärplattan. Två av de fyra pedagogerna, P1 och P2, 

förklarar att de har 20 minuter schemalagd tid en gång i veckan som de arbetar med IKT 

och lärplattan. De förklarar följande: 

En gång i veckan har vi 20 minuter IKT på våra långa tisdagar och då har vi ofta en 

uppgift. Så nu håller vi på att lära oss att klippa i Imovie. Så nu när vi träffas ikväll så 

har alla pedagoger med sig två filmer som vi ska klippa ihop till en… Så vi jobbar så. 

(P1). 

Ja, vi kör ju alltid på tisdagarna… Så får jag köra igenom någonting och just nu har vi 

som uppgift att filma två snuttar och så ska vi lägga ihop och jobba i Imovie. Vi ska lära 

oss idag att om man har en video på en minut, då ska man kunna ta ut en snutt ur den. 

Eftersom vi har börjat med ”Bookcreator” och där kan man behöva klippa ut en snutt. 

(P2). 

P2 poängterar också att det är betydelsefullt att ta hjälp av sina kollegor för att föra 

informationen vidare angående hur de kan arbeta med lärplattan. 

Jag tycker ju att det är bra med det här kollektiva… Att jag berättar för dig och så 

berättar du det vidare. Som när vi skulle lära oss att skriva ut. Då säger jag till en 

pedagog på avdelningen att nu berättar du för dina kollegor. Jag tror på det här att man 

lär sig när man berättar för andra. (P2). 

De sista två pedagogerna, P3 och P4, förklarar att de har två pedagoger som är 

huvudansvariga på deras förskola när det kommer till IKT-utveckling. P4 poängterar att 

de alla har en varsin lärplatta och har fått en utbildning i hur man använder den innan 

man fick den. P3 berättar mer ingående hur de arbetar med kompetensutveckling. 

Vi har två stycken som är huvudansvariga. En på små sidan och en på stor sidan, som vi 

brukar säga. De brukar få gå på inspirationsdagar och få ny information om vad vi får 

använda och -”det här måste vi ta bort för det här får vi inte göra”.. och massa saker. Sen 
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ska ju de förmedla detta till alla andra. Så då finns det en människa på varje avdelning 

som ska ta del utav det av den som är högst upp har tagit del av. Sen ska det runt till alla 

andra. Men vi söker väldigt mycket själva beroende på vad barnen är intresserade av och 

beroende på vad vi har i handlingsplanen. Som språk och kommunikation, vi har ju 

matematik och allt sånt där. Då försöker vi hitta inom IKT typ appar, hemsidor där de 

faktiskt visar hur pedagogisk man kan vara via spel. (P3). 

P3 förklarar också att även om de i arbetslaget arbetar aktivt med kompetensutveckling 

inom IKT så ligger ansvaret för att inhämta kunskap och föra den vidare inte bara på 

ledningen eller IKT-ansvariga, utan också på varje enskild pedagog. För att snabbt 

inhämta information om hur de kan arbeta med lärplatta poängterar P3 att de brukar 

använda sig av internet och nämner följaktligen en specifik hemsida och ett forum som 

de använder sig av.  

Nu sprids kunskapen väldigt fort om man är villig att titta. Det kan ta en liten stund i 

början men ibland så kan man hitta dem kanaler man vill ha. Det är så vi försöker 

utveckla det. Det ligger inte bara på dem högst upp, utan det ligger på varje individ. Då 

försöker vi hitta inom IKT, typ appar, hemsidor där de faktiskt visar hur pedagogisk 

man kan vara via spel. Vi kan ju gå ut på förskoleburken. Det är en hemsida där en tjej 

lägger upp nytt material som man kan ta ut och vi använder ju plattan till att hitta nytt 

material som inte används till plattan. Men vi använder ju liksom sökmotorer helt enkelt 

till att hitta nya saker som kan utveckla även utanför själva lärplattan. Vi hittar ju hela 

tiden nytt. Så är det ju. Ja detta kanske låter konstigt men vi har på Facebook och där 

finns det en IKT del för dem som är anställda för ….. kommun.. får vara med där inne 

och där kan man få väldigt mycket ny information. Någon har hittat det och någon har 

testat och då kan någon annan bara plocka upp. (P3). 

Två av de fem pedagogerna, P2 och P5 uttrycker också att de skulle vilja ha mera tid i 

verksamheten för att prata med sina kollegor om hur de ska tänka och arbeta med 

lärplattan. 

Men annars tycker jag mycket liksom.. Jag skulle vilja ha hunnit prata med mina 

kollegor om hur vi ska tänka och så. Det är vi ganska flitiga med annars. (P5). 

Men ja, vi kan använda lärplattan till mycket saker… Men det är inte så lätt liksom. Vi 

får aldrig någon tid att hålla på med lärplattan. (P2). 

3.2 Hur pedagogerna tillgängliggör lärplattan för barnen  
Under denna del följer en redogörelse för vad pedagogerna framhöll i intervjuerna och 

hur de i observationssituationerna handlade i den praktiska verksamheten. De rubriker 

som följer under denna del är: Lärplattan i praktiken, vilket beskriver hur pedagogerna 

arbetade i verksamheten och hur pedagogerna tillgängliggör lärplattan för barnen. Den 

andra rubriken är: Pedagogens roll, vilket beskriver hur pedagogerna interagerar med 

barnen vid användning av lärplattan och hur pedagogerna förklarar vad de anser 

pedagogen har för roll vid barns användning av lärplattan. Den sista rubriken är: Barns 

samspel, vilket förklarar hur pedagogerna ser på barnens samspel vid användning av 

lärplattan. 

 

3.2.1 Lärplattan i praktiken 
I samtliga intervjuer fick pedagogerna frågan om hur pedagogerna tillgängliggör 

lärplattan för barnen i förskolans verksamhet. Det framgår i samtliga intervjuer att 

lärplattan inte fanns tillgänglig som annat material som till exempel pussel, lego och 

ritpapper. Lärplattan är ett redskap som barnen måste fråga efter. 

 

Pedagogernas tillgängliggörande av lärplattan 
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Av det empiriska materialet framgår det att pedagogerna plockar fram lärplattan inte 

bara när barnen frågar efter den, utan också på eget initiativ. Majoriteten av 

pedagogerna uttrycker att de ger barnen lärplattan vid förfrågan om de anser att barnen 

då kommer att använda den i ett syfte som är gynnsamt för deras lärande- och 

utvecklingsprocess och om pedagogerna inte behöver använda lärplattan just då. Som 

exempel följer två citat. 

Sitter den inte uppe så kan barnen fråga efter den. Ibland kan de få göra det och ibland 

måste vi som pedagoger använda den för att vi håller på att jobba med den just då. Så 

det är inte alltid att de får den när de frågar, men de har den möjligheten och kan de 

förklara vad de vill göra så kan vi ge dem den. Men det är inte alltid utan det är reglerat i 

alla fall. Det är inte så att de sitter med den hela tiden. Och sen är det ju också vårt 

arbetsredskap, så måste vi använda den själva ibland. (P3). 

Ja det är när det passar, för ibland så passar det inte. Kan vi inte vara närvarande 

pedagoger så tar vi inte fram den heller… för jag tar inte fram den bara för att barnen 

vill. Ser jag att barnen är sugna på att hålla på med lärplattan, så försöker vi att fixa en 

tid när vi kan. Barnen väljer inte fritt. Det är sällan som vi använder de ”vanliga” spel-

apparna. Vi försöker göra mer tillsammans med barnen, till exempel att använda oss av 

projektorn. Vi jobbar ju också med apparna då. Vi tar exempelvis upp en app så får 

barnen hjälpas åt och då kanske jag som pedagog har tagit över verktyget men att dem 

är med och berättar… till exempel ”Vart är polisbilen?”, då vill ju jag att barnen ska 

prata om vart polis bilen är… ”Är den framför eller bakom trädet?”. Jag som pedagog 

styr plattan och barnen är med och berättar för mig hur jag ska göra. Där är det inte att 

sitta med en app i soffan, så jobbar vi inte. Det finns alltid en mening med det vi gör. 

(P2). 

Observation - P2 

Tidpunkt: 13:25-13:43 

Aktivitet: Dokumentationsaktivitet 

Deltagare: P2 + 2 barn. 

 

Pedagogen startar aktiviteten på eget initiativ. Vid denna situation sitter en pedagog 

tillsammans med två barn. Ett barn sitter på sidan och tittar på medan det andra barnet 

ämnar skapa en dokumentation som senare ska upp på väggen eller in i pärmen.  

 

Pedagogen startar programmet och instruerar barnet om syftet med aktiviteten. 

Pedagogen låter barnet bläddra bland bilderna och välja vilka bilder denne vill ha. 

Pedagogen klickade då på bilderna och förde över dessa till en annan lärplatta där de 

ska bearbetas. Under arbetet med att välja bilder ställer pedagogen frågor till barnet 

såsom: -”Kommer du ihåg det där?”, ”Vad gjorde vi då?”, ”Hur luktar sådana kakor?”, 

”Hur kändes stenen?”. När pedagogen anser att barnet har valt tillräckligt många bilder 

säger pedagogen stopp och frågar barnet: -”Hur många bilder har vi nu?” och ”Varför 

valde du dessa bilder?”. 

 

Pedagogen stängde sedan av programmet och bytte lärplatta. Pedagogen startade 

Applikationen: PicCollage och öppnade själv bilderna i programmet. Pedagogen 

förklarade för barnet vad applikationen har för funktioner, det vill säga, att man kan ha 

olika färger på bakgrunden och att man kan lägga till text och ändra storlek på både bild 

och text. Pedagogen frågade vad barnet tyckte att det skulle stå på bilderna, som 

pedagogen sen skrev in. Pedagogen lät barnet själv få prova att ändra storlek på text och 

ändra färg på bakgrunden. Pedagogen avslutade aktiviteten när denne ansåg att 

dokumentationen var klar. 

 
Pedagogen vänder sig till observatörerna och kommenterar: 
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-”Vi gör också dokumentationer själv och reflekterar tillsammans med barnen sen, men ibland får 

barnen göra sina egna dokumentationer”. 

En annan av de fem pedagogerna förklarar i intervjun varför denne anser att barnen inte 

alltid bör få tillgång till lärplattan på följande sätt: 

Vissa barn kommer ju och frågar och oftast kan de få den men sen är det ju lite det där 

att det är samma barn som frågar och de har ju också oftast en platta hemma. Nästan alla 

barn har ju det idag. Då kan jag känna lite att ja varför ska de ha den? Det beror lite på 

stunden om de får tillgång till den eller inte då. Det gäller lika om barnen skulle komma 

och fråga om de får måla. Men vi säger nog mer nej till användningen av plattan än att 

måla. Men jag skulle kunna tänka att vi tycker att barnen inte ska ha så mycket 

skärmtid. För det vet vi ju att de får hemma. (P5). 

Men däremot poängterar P5 att vissa rörliga barn kan också få använda lärplattan för att 

få en lugn stund. 

Sen kanske det är lite hemskt att säga, men ibland är den ett tidsfördriv eller att man mer 

eller mindre ha rörliga barn och då kan det vara så att ”du” kan sätta dig vid plattan. Men 

det innebär inte att det barnet får välja appar, utan att det gör jag. (P5). 

Det framgår i intervjuerna att samtliga pedagoger framhåller att det finns ett ”rätt” sätt 

att arbeta med lärplattan och att samtliga pedagoger strävar efter att arbeta ”rätt”. Det 

vill säga att de aktiviteter som barn gör med lärplattan är i syfte att gynna deras lärande- 

och utvecklingsprocess. 

Jag ser på vår avdelning… där har vi kommit väldigt långt i huruvida vad vi använder 

den till. Vi använder den pedagogiskt och inte som en barnvakt. I det tänket har vi 

kommit jättelångt och vi har fått med barnen på det och det känns väldigt bra att vi är så 

långt framme. För vi vet att många av våra barn sitter med ”Bolibompa” och grejer 

hemma. När de kommer hem så tar de sin lärplatta och sin ”Angrybirds” app eller 

”Bolibompa” app och så sitter de där tills middagen blir klar. Så det känns jättebra att vi 

har kommit så långt att vi erbjuder den som ett pedagogiskt komplement. (P1). 

Det är bara positivt när man använder den rätt! Topp topp är den. Det är bara hur vi 

pedagoger använder den med barnen, det är de. För om jag använder den fel som 

pedagog… då blir det inge bra, för då kan det bli ett lekverktyg och en barnpassare och 

där vill vi ju inte vara. Jag tror att de gynnar dem jättemycket och för att uppnå sina mål 

och sin lärprocess. När man använder den rätt och det är pedagogens roll. Men vi 

använder lärplattan som ett bra verktyg med barnen inne hos oss. Där är det inte att sitta 

med en app i soffan, så jobbar vi inte. Det finns alltid en mening med det vi gör. (P2). 

Det är ju inte alla som vill använda plattorna heller… för det gör de ju så mycket 

hemma. Men om vi använder den rätt.. eller rätt inom citationstecken, då kan vi få fram 

det här med språk och lägesord. Samtidigt som de ändå kan se att man inte bara spelar 

spel utan att man lär sig något. Du kan lära dig massor av saker om du bara gör ”rätt”. 

(P3). 

Vi använder ju den i ett specialpedagogiskt syfte. Specialpedagogiska appar. Jag tycker 

att vi får mycket gratis med lärplattan.  

Sen använder vi ju den på ett sätt som de kanske inte får använda den hemma, i hemmet. 

(P4). 

 

Under observationerna såg vi att pedagogerna arbetar i största delen av tiden med 

applikationer som inte bara var spel utan även andra applikationer som hade ett syfte till 

barns lärande och utveckling. P1 och P2 använder andra applikationer såsom ”Skolstil” 
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och andra aktiviteter kan vara att använda lärplattan kopplad till projektor. P3 och P4 

använder lärplattan för att läsa av QR koder tillsammans med barnen och även för 

musikaktiviteter. 

 

Användning av spel på lärplattan 

Det som främst skiljer sig mellan pedagogerna är hur de ser på användningen av spel på 

lärplattan. P1 och P2 uttrycker att de undviker användning av de vanliga 

spelapplikationerna på lärplattan medan P3, P4 och P5 uttrycker att de vanliga 

spelapplikationerna är någonting som de också erbjuder barnen. Dock uttrycker 

majoriteten av pedagogerna, det vill säga P1, P2, P3 och P4 att det beror helt på hur de 

använder dessa applikationer som gör dem gynnsamma för barnens lärande- och 

utvecklingsprocess. 

 

Barnen väljer inte fritt. Det är sällan som vi använder de ”vanliga” spel apparna. Vi 

försöker göra mer tillsammans med barnen, till exempel att använda oss av projektorn. 

Vi jobbar ju också med apparna då. Vi tar exempelvis upp en app så får barnen hjälpas 

åt och då kanske jag som pedagog har tagit över verktyget men att de är med och 

berättar… till exempel ”Vart är polisbilen?”, då vill ju jag att barnen ska prata om vart 

polis bilen är… ”Är den framför eller bakom trädet?”. Jag som pedagog styr plattan och 

barnen är med och berättar för mig hur jag ska göra. (P2). 

 

P1 uttrycker i enighet med P2 att de oftast inte använder de vanliga spelapplikationerna. 

P3 förklarar till skillnad från P1 och P2 följande: 

Sen har vi vissa pedagogiska spel - barnen får lära sig hur.. olika lägesbegrepp, färger, 

turtagning.. Vi har olika pedagogiska spel och vanliga spel också bara för att kunna 

rensa ut hjärnan lite grann som jag brukar säga. Att man gör något helt annat lär sig på 

det också, men de är inte pedagogiskt förankrade egentligen. Jag kan lägga in ett spel 

som kanske inte är pedagogiskt utformat men jag kan ändå se en pedagogisk aktivitet i 

det, så kan jag använda den tillsammans med mina kollegor. (P3). 

P4 förklarar i sin tur att de inte utesluter vanliga spel på lärplattan. 

Det kan ju även vara så att man använder lärplattan i syftet av att man behöver en lugn 

stund. Att man som barn behöver varva ner en stund. Man behöver få lite egen tid. Det 

kan ju vara en del också. (P4). 

Nedan följer ett exempel när P4 använder lärplattan tillsammans med ett barn. 

 
Observation - P4 

Tidpunkt: 09:50-10:05 

Aktivitet: Spel med Lärplattan. 

Deltagare: P4  och 1 barn. 

 

P4 ropar på ett barn och P4 tar sedan fram lärplattan och sätter sig bredvid barnet. P4 tar 

fram ett spel och ger plattan till barnet. P4 tittar på och är tyst. Barnet navigerar sig 

igenom spelet. P4 svarar på enstaka frågor om hur man ska göra då och då. P4 

kommenterar även spelandet med frågor som -” Vad ska du göra nu?” och ”Vad är det 

där?. ”Nu pratar de på ett annat språk!” ”Kommer du ihåg vilken väg man ska ta”. 
Pedagogen finns närvarande under hela aktiviteten med lärplattan. 
Aktiviteten avslutas då det är dags för samling. 
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P5 uttrycker dock att lärplattan stundvis används som ett tidsfördriv på dennes avdelning 

och uttrycker samtidigt att detta arbetssätt inte är att föredra. 

Sen kanske det är lite hemskt att säga, men ibland är den ett tidsfördriv eller att man mer 

eller mindre har rörliga barn och då kan det vara så att ”du” kan sätta dig vid plattan. 

Men det innebär inte att det barnet får välja appar, utan att det gör jag. Ibland så får 

barnen använda den med appar som vi laddat hem. (P5). 

Tidsbegränsningar 

Samtliga pedagoger uttryckte att de begränsar tiden för barns användning av lärplattan 

eller att de anser tiden som spenderas framför lärplattan bör vara begränsad. På vilket 

sätt och i vilket syfte de begränsade tiden för barnen vid lärplattan skiljde sig dock åt. 

P1 uttrycker att nu när barnen har viss erfarenhet av att arbeta med lärplattan reglerar de 

tiden som de spenderar runt lärplattan själv. Därför behöver de sällan själv säga åt 

barnen när det är dags att avsluta. P2 anser att tiden som spenderas vid lärplattan 

regleras efter pedagogens möjlighet att vara aktivt deltagande vid lärplattan tillsammans 

med barnet. Majoriteten av pedagogerna, P3, P4 och P5 poängterar dock att de inte vill 

att barnen ska sitta för länge och därför får barnen oftast sitta runt 10 minuter var.  Som 

exempel på detta följer ett citat från P3. 

 

Tiden är ju en rutin som vi försöker hålla oss till. och då får de sitta mellan 10-15 

minuter per barn brukat vi säga och sätta klockan på en annan platta och när den börjar 

låta vet barnen att det är dags att lämna över om det sitter flera som är intresserade. (P3). 

 

P5 uttrycker att den begränsade tiden vid lärplattan motiveras av att barnen inte bör få för 

mycket skärmtid. 

 

Men jag skulle kunna tänka att vi tycker att barnen inte ska ha så mycket skärmtid. För 

det vet vi ju att de får hemma. (P5). 

 

3.2.2 Pedagogens roll 
Fyra av fem pedagoger, P1, P2, P3 och P4 framhåller att man som pedagog bör vara 

aktivt närvarande och delaktig vid barns användning av lärplattan. Detta, anser de fyra 

pedagogerna, behöver inte nödvändigtvis innebära att man sitter konstant bredvid barnet 

men ändå finns inom räckhåll. Dels för att se hur det går för barnet och finnas till hands 

som stöd och dels för att utveckla aktiviteten med lärplattan genom att ställa frågor till 

barnet om vad som händer i applikationen. Pedagogerna uttrycker följande: 

 

Det beror på. Man kan säga att introduktionen till det man gör är jätteviktig. Jätteviktig. 

Men som nu när våra barn som är så vana att arbeta med tangentbord på appen 

”Skolstil”, då kan vi sätta igång dem och så kan jag faktiskt sitta bredvid vid ett annat 

bord. Jag behöver inte vara precis bredvid utan jag vet att dem klarar och dem vet syftet 

och de säger till när de vill ha hjälp. (P1). 

 

I alla observationer med P1 är P1 aktivt närvarande tillsammans med barnet/barnen som 

använder lärplattan. Nedan följer ett exempel då P1 leker en affärslek tillsammans med 

några barn med hjälp av en lärplatta. 

 
Observation - P1 

Tidpunkt: 14:00-14:15 
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Aktivitet: Affärslek med lärplatta (2). 

Deltagare: P1 och 5-10 barn 

 

Pedagogen instruerar det barn som ska vara affär att sätta sig i soffan och de barn som 

ska handla bildar en kö framför affärsbarnet. -”Alla barn som vill får vara med och stå i 

kö!”, säger pedagogen. Pedagogen filmar/tar kort med en annan lärplatta under 

aktivitetens gång. Pedagogen styr inte aktiviteten, förutom vid byte av affär. Pedagogen 

ställer frågor till barnen såsom: -”Kan du berätta vad du köper?”, -”Kommer du ihåg 

vad man brukar säga?” och ”Vad vill du sälja i din butik?”. Pedagogen ser också till så 

att alla barn som vill, får agera affär minst en gång. 

 

P2 uttrycker sig på följande vis: 

 

Vi är alltid med som pedagoger. Vi är alltid med, fast ändå inte. Vi står inte och tittar 

hela tiden på vad barnen gör precis, utan jag är där och stöttar. Vara avvaktande men 

ändå vara med. (P2). 

 

I de sju observationssituationer som finns med P2 är denne också aktivt närvarande vid 

barns användning av lärplattan. Nedan följer ett exempel på detta: 

 
Observation - P2 

Tidpunkt: 13:05-13:45 

Aktivitet: Användning av applikationen ”Skolstil” tillsammans med ett tangentbord och extra 

högtalare till lärplattan- 

Deltagare: P2 och 4 barn. 

 

Pedagogen startar aktiviteten på eget initiativ. Pedagogen plockar fram lärplattan och 

placerar den så att alla kan se skärmen. -”Nu kanske ni alla kan se!” kommenterar 

pedagogen. Pedagogen startar programmet och förbereder lärplattan för användning. 

Det vill säga, tittar så att ljudnivån är bra, att tangentbordet fungerar och att programmet 

är startat. Ett barn i taget får skriva på lärplattan. Pedagogen ger barnet en lapp med två 

ord eller en kortare mening som denne sedan får skriva i programmet. Pedagogen 

kommenterar och ställer frågor till barnet under arbetsprocessen. -”Oj, vilka bokstäver 

har du skrivit nu?”, ”Hur gör du när du byter rad?” och ”Vart finns den bokstaven?”. 

 

Pedagogen plockar fram ett Memory tillsammans med barnen som sitter runt om 

lärplattan och tittar på. Pedagogen läser olika ord och kommenterar ordens innebörd. 

Pedagogen ger kort till barnen att skriva av på lärplattan. När ett barn har skrivit färdigt 

får nästa barn göra. Pedagogen förklarar för barnen hur de ska trycka för att byta till en 

ny rad, hur de tar bort bokstäver och syftet med mellanslagstangenten. Pedagogen hade 

ej några tidsbegränsningar utan barnen fick skriva sina ord i lugn och ro och sedan 

skicka vidare. 
 

Pedagogen skrev sedan en mening till varje barn när denne satt vid lärplattan. Några av 
meningarna var: ”Glass är gott” och ”Min bästa färg är” Vid frågor ställde pedagogen 

motfrågor som: ”Ja, hur kan man göra det?” och ”Hur tror du?” 

 

På väggen ovanför bordet fanns alfabetet uppsatt. Pedagogen använde det uppsatta 

alfabetet som hjälp, för att visa hur bokstaven ser ut. Pedagogen hade skrivit med små 

bokstäver på lapparna. På det uppsatta alfabetet och på tangentbordet var det stora 

bokstäver. 
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Pedagogen i aktiviteten fanns alltid i närheten. Ibland satt hon bredvid, ibland gick hen 

iväg i en-två minuter och ibland stod pedagogen vid alfabetet och pratade med barnen 

från håll. 

 

Pedagogen avslutade aktiviteten när alla barn hade fått gjort aktiviteten minst en varsin 

gång och tills de hade tappat intresse. 

 

En annan pedagog, P3, uttrycker sig på följande vis: 

 

Jag anser att när vi introducerar ett pedagogiskt spel så bör man som pedagog vara med 

från början och tala om för dem hur det fungerar, men det betyder ju inte att jag måste 

vara med precis bredvid. Jag kan sitta mitt i mot på andra sidan och titta och lyssna, 

alltså observera, för då är jag ändå med fast jag sitter inte precis bredvid och ska visa 

exakt hur de ska göra. Men vi är alltid med på något vis även om vi inte sitter bredvid 

barnet. (P3). 

 

P3’s observationssituationer består av aktiviteter med lärplattan under samlingen och en 

musikaktivitet. Under dessa situationer styr P3 lärplattan men inkluderar barnen genom 

öppna frågor och motfrågor till barnens funderingar. 

 

Nedan följer ett citat av P4 följt av en observationssituation. P4 uttrycker i enighet med 

P1, P2 och P3: 

 

Man bör nog vara ganska delaktig. Dels att kunna ställa öppna nyfikna frågor 

tillsammans med barnen och se lärandet som sker eller vara där som en stöttande, 

hjälpande hand. Så att det inte används som någon form av passning eller vad man ska 

säga då. (P4). 

 

Observation - P4 

Tidpunkt: 09:50-10:05 

Aktivitet: Spel med Lärplattan. 

Deltagare: P4  och 1 barn. 

 

P4 ropar på ett barn och P4 tar sedan fram lärplattan och sätter sig bredvid barnet. P4 tar 

fram ett spel och ger plattan till barnet. P4 tittar på och är tyst. Barnet navigerar sig 

igenom spelet. P4 svarar på enstaka frågor om hur man ska göra då och då. P4 

kommenterar även spelandet med frågor som -” Vad ska du göra nu?” och ”Vad är det 

där?. ”Nu pratar de på ett annat språk!” ”Kommer du ihåg vilken väg man ska ta”. 

Pedagogen finns närvarande under hela aktiviteten med lärplattan. 
Aktiviteten avslutas då det är dags för samling. 

 

P5 framhåller i likhet med de andra pedagogerna att de bör vara delaktiga vid barns 

användning av lärplattan, men såsom de använder den just nu är de inte så delaktiga. P5 

önskar att denne tillsammans med sitt arbetslag kunde vara mer delaktiga än vad de 

faktiskt är. 
 

Sen kanske det är lite hemskt att säga, men ibland är den ett tidsfördriv eller att man mer 

eller mindre ha rörliga barn och då kan det vara så att ”du” kan sätta dig vid plattan. 

Men det innebär inte att det barnet får välja appar, utan att det gör jag. Och under dessa 

stunder så är man ju inte med som pedagog. (P5). 
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Jag skulle önska att vi var mer delaktiga än vad vi är, så är det faktiskt. För har man ett 

syfte med appen så bör man vara med och se vad barnen gör och så. Men det är lite 

olika från barn till barn men generellt så tänker jag att en av oss ska vara delaktig. (P5). 

 

3.2.3 Barns samspel 
När pedagogerna tillfrågades om hur de ser på barns samspel vid lärplattan svarade alla 

pedagoger att de bara ser fördelar med att barn sitter flera runt redskapet. Fördelarna 

uttrycker pedagogerna är att barnen då kan samarbeta, samtala med varandra och även 

lära sig av varandra. Ingen pedagog uttryckte någon oro över att sitta fler än ett barn vid 

lärplattan.  P4 och P5 uttryckte dock att de helst ville att det inte sitter mer än 2-3 barn 

runt lärplattan, för att det faktiskt ska kunna vara möjligt att samarbeta. För att 

exemplifiera följer citat från P2, P3, P4 och P5. 

 

Ja, på det sättet som vi jobbar med lärplattan. Vi har ju många lärplattor och barnen 

spelar spel med en lärplatta, eller ja arbetar med en lärplatta… eller att man har två 

lärplattor och de har samma app, då kan de också hjälpa varandra. Som ni såg på 

”Skolstil”, så är de med och hjälper varandra. Jag tycker de är duktiga. (P2). 

 

P1 uttryckte sig på liknande sätt i intervjun som P2. Nedan följer två exempel på 

observationer med P1 och P2. 

 
Observation - P1 och P2 

Tidpunkt: 12:55-14:20 

Aktivitet: Lärplatta och projektor (2) 

Deltagare: P1 och P2 och varierande antal barn mellan 5-10 st. 

 

P1 hämtar en lärplatta och kopplar in i projektorn. P1 tar fram olika dokumentationer 

som barnen har gjort. P1 ställer frågor till samtliga barn om vad som sker på bilderna. 

Dessa bilder är bilder på ägg och P1 frågar -”Vad tror ni kommer hända med äggen?” 

Tillsammans diskuterar P1 med barnen. 

 

P1 har lovat ett barn att hen ska få åka berg och dalbana eftersom barnet missade det 

förra gången. -”Ska vi åka berg och dalbana nu?” , frågar P1. P1 påpekar att alla får 

vara med. 

 

P1 väljer därefter ett klipp och det blev Babblarna. Tillsammans sjunger och dansar P1 

med barnen. Efter barnens önskemål startar P1 klippet en gång till och fortsätter att 

sjunga och dansa. P2 kommer in i rummet och dansar och sjunger tillsammans med P1 

och de andra barnen. P2 frågar därefter barnen vad de nu vill höra och poängterar att det 

ska vara någonting som alla barnen vill dansa till. P2 satte sedan på Lets Dance Kids - 

”Ghostbusters” och ”Dancing fruits”. Både P1 och P2 dansar och sjunger med barnen. 

Klippet är till för barn där figurer gör olika danssteg som är enkla för barn att härma. P1 

och P2 försöker engagera alla barnen genom att visa glädje och entusiasm. 

 

 
Observation - P2 

Tidpunkt: 13:45-14:00 

Aktivitet: Affärslek med lärplatta 

Deltagare: P2 och 3-5 barn 
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Pedagogen startar en affärsapplikation på eget bevåg. Affärsleken innebär att som 

spelare leker man affär med hjälp av en applikation. Det går att välja vilken butik man 

vill handla i, lägga ner varor i en korg och betala summan av det varorna kostar. 

Pedagogen agerar butiksbiträde och ett barn i taget får handla av henne genom 

applikationen. Pedagogen instruerar barnen om hur de ska göra och vilka val de har. 

Hon frågar -”Vad vill du köpa?”, ”Hur mycket kostar den?” och exempelvis: ”Hur 

många varor har du köpt nu?”. Hon använder TAKK-tecken när hon benämner vissa 

varor, såsom: Äpple, apelsiner och banan. Barnen får göra en gång var. 

 

Pedagogen visar ett annat barn hur det kan vara affärsbiträde. Nu är ett barn affären och 

de andra barnen ska handla. Pedagogen finns där som stöd när barnen kommunicerar 

med varandra. Barnen sköter allt pekande på skärmen. Pedagogen utmanar barnen och 

fortsätter att ställa frågor till barnen om vad de gör. Pedagogen uppmuntrar barnen att 

förklara sin tankeprocess och beskriva allt som händer i ord. 

 

Vid frågan om hur pedagogerna ser på barns samspel vid lärplattan uttryckte P3 sig på 

följande sätt: 

 

Det är både och för att vissa barn har ju en platta hemma säger vi och de har lärt sig 

väldigt mycket hemma. Sen finns det andra barn som kanske inte har det tillgängligt på 

samma sätt och då kan ju det barnet få visa sin kompis. Då höjs ju det självförtroendet 

och den andre får lära sig någonting utan att en vuxen som alltid ska förmedla allting. 

Barnen förmedlar mellan varandra också. (P3). 

 

I alla tre observationssituationer med P3 använder hen lärplattan som redskap i större 

aktiviteter, såsom i samlingen och för att spela upp musik under barns pärlplattebygge. 

Detta är aktiviteter som ett flertal barn är delaktiga i och som inte handlar specifikt om 

lärplattan, utan lärplattan är endast en liten del av den större aktiviteten. Utifrån dessa 

observationssituationer försöker P3 visa alla barnen lärplattan men P3 håller i och styr 

lärplattan. P3 utesluter inga barn att se vad som pågår på lärplattan. 

 

Vid frågan om hur pedagogerna ser på barns samspel vid lärplattan svarade också P4 

följande: 

 

Vi brukar försöka se till så att om man inte sitter själv så kan man sitta två och två, men 

att det ändå är ett begränsat antal barn runt lärplattan. Där kan man också få öva på 

turtagning, även om det är tre eller fyra eller fem barn så brukar vi ändå oftast sitta två i 

största möjliga mån. Oftast är det ju att det barnet som har lärplattan är ju det barnet som 

sitter vid lärplattan, alltså så att den vandrar inte runt, i det valet.. utan då är det det 

barnet som har lärplattan. Men att man kan sitta med och kommunicera och hjälpa 

varandra. (P4). 

 

I observationerna framgår det att samtliga pedagoger strävar efter att främja barns 

samspel under aktiviteter med lärplattan. Även då vissa aktiviteter är endast med ett 
barn, uppmuntras barnet att tala om sina upplevelser om inte något annat barn sitter 

med. 

 

3.3 Sammanfattning av resultat 
P5 menade att syftet med att använda lärplattan i förskolan har tidigare varit otydligt 

kommunicerat från ledningen men att syftet har sedan arbetats fram och är främst till för 
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dokumentationer. P4 och P2 framhåller också som svar på vad lärplattan bidrar med till 

förskolans verksamhet är att lärplattan är ett enkelt redskap som alltid finns tillgänglig 

och därför förenklar lärplattan för hela arbetet i dokumentationspraktiken. P1 förklarar 

istället att den främsta orsaken till att använda lärplattan i förskolans verksamhet är för 

att erbjuda barnen en likvärdig introduktion till den digitala tekniken. Följaktligen 

poängterar P3 att genom användning av lärplattan skapas koppling till barnens vardag 

och att lärplattan bör finnas i förskolan då pedagoger bör ge barnen en aktuell 

undervisning som refererar till dagens samhälle. Dessa anledningar framhåller 

pedagogerna vara de främsta anledningarna till att arbeta med lärplattan i förskolan, 

men ett annat viktigt argument enligt P1, P2, P3 och P4 är då lärplattan är ett potentiellt 

redskap att gynna barnens lärande- och utvecklingsprocess. Dock poängterade endast P4 

vad det specifikt är med lärplattan som gynnar barnens lärande- och utvecklingsprocess. 

P1, P3 och P4 förklarar också att med hjälp av lärplattan har barnens inflytande och 

delaktighet i dokumentationsprocessen också ökat. Majoriteten av pedagogerna förfaller 

se lärplattan som ett gynnsamt redskap främst för arbetslaget och 

dokumentationspraktiken men de uttrycker samtidigt också att lärplattan är viktig i 

arbetet med barnen.  

 

Vad gäller utmaningar vid användning av lärplattan framhåller majoriteten av 

pedagogerna, P1, P2, P3 och P4 att de är relaterade till barns användning av lärplattan. 

Specifikt att hela tiden fundera över hur de kan utveckla aktiviteterna för att barnen ska 

få ut så mycket som möjligt av aktiviteten. Även att hela tiden fundera över syftet med 

applikationen, hur den bör användas och hur applikationen gynnar barnens lärande- och 

utvecklingsprocess. P5 uttrycker dock att själva tekniken är ett orosmoment och att 

denne inte känner sig riktigt bekväm i hur man använder lärplattan alla gånger. Detta, 

anser P5, kan vara en generationsfråga. P5 uttrycker att denne och tillhörande arbetslag 

på avdelningen inte arbetar så aktivt med kompetensutveckling utan 

kompetensutvecklingen förefaller sig ske när de väl använder lärplattan i förskolans 

verksamhet med barnen. De andra pedagogerna, P1, P2, P3 och P4 uttrycker sig arbeta 

med kompetensutveckling aktivt. P1 och P2 har utsatta tider då de träffas i arbetslaget 

för att lära sig nytt med lärplattan. P3 och P4 förklarar om hur de tar del av förskolans 

IKT-ansvarig för att hela tiden höja sin kompetens inom IKT och lärplattan. Samtliga 

pedagoger förklarar dock att kompetensutveckling sker också mycket på eget initiativ. 

 

Det insamlade empiriska materialet från både observationerna och intervjuerna visar att 

lärplattan är främst pedagogens. Barnen får möjlighet att använda lärplattan om de 

frågar efter den och om pedagogen anser att den aktivitet som barnen vill göra gynnar 

barnens lärande- och utvecklingsprocess. Lärplattan tillgängliggörs också för barnen då 

pedagogerna på eget initiativ plockar fram den i syfte att bedriva en aktivitet som 

gynnar barnens lärande- och utvecklingsprocess. En av pedagogerna, P5, förklarade 

dock att lärplattan används mycket också för att stilla mer rörliga barn. Samtliga 

pedagoger uttrycker att tiden som spenderas vid lärplattan bör vara begränsad. P1 och 

P2 framhåller att barnen begränsar tiden mycket själva och hur länge de sitter med 

lärplattan är beroende på hur länge pedagogen har möjlighet att vara delaktig i 

aktiviteten. P3, P4 och P5 poängtera att de begränsar tiden som spenderas vid lärplattan 

genom tidtagning. P5 förklarar specifikt att denne anser att barnen inte ska ha för 

mycket skärmtid. Det framgår av det empiriska materialet att samtliga pedagoger 

använder lärplattan till flera varierande aktiviteter. Förutom att använda lärplattan i 

dokumentationspraktiken består användningen av lärplattan tillsammans med barnen 

främst av att filma, knäppa kort och användning av olika applikationer. Dessa 

applikationer är främst olika spel, förklarar P5. P1 och P2 använder andra applikationer 
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såsom ”Skolstil” och andra aktiviteter kan vara att använda lärplattan kopplad till 

projektor. P3 och P4 använder lärplattan för att läsa av QR koder tillsammans med 

barnen och även för musikaktiviteter. Samtliga pedagoger framhåller att det finns ett 

”rätt” sätt att arbeta med lärplattan och detta är någonting som de strävar efter, även fast 

P5 anser att denne inte är där än. Majoriteten av pedagogerna, det vill säga P2, P3 och 

P4 uttrycker att lärplattan ska användas som ett komplement till den resterande 

verksamheten och lärplattan ska således inte utbyta någon annan del av verksamheten. 

Pedagogernas syn på de vanliga spelapplikationerna som finns på lärplattan, skiljer sig. 

P1 och P2 använder dessa sällan och är mer negativt inställda till dessa, medan P3, P4 

och P5 uttrycker att spelen också är någonting som de erbjuder barnen i verksamheten. 

Både P1, P2, P3 och P4 framhåller hur dessa spel är gynnsamma för barnens lärande- 

och utvecklingsprocess är dock beroende på hur de används. Samtliga pedagoger 

poängterade också att pedagoger alltid bör vara närvarande och delaktig vid barns 

användning av lärplattan. P5 förklarade dock till skillnad från resterande pedagoger att 

de inte är speciellt närvarande och delaktiga men önskar däremot att de skulle vara det. 

Att vara närvarande och delaktig, anser P1, P2, P3 och P4 behöver inte innebära att man 

som pedagog alltid sitter bredvid eller står över axeln på barnet konstant under 

aktiviteten. Utan att vara närvarande och deltagande kan också innebära att sitta en bit 

bort, men ändå att alltid vara med på vad som händer vid lärplattan. Avslutningsvis 

uttrycker samtliga pedagoger sig vara positiva till barns samspel vid användning av 

lärplattan då de anser att den stimulerar barnens lärande- och utvecklingsprocess. 

Barnen kan samarbeta och ta hjälp av varandra. 
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4. Diskussion 
Studiens syfte är att bidra med kunskap om barns möjlighet till digitalt lärande genom 

att undersöka hur förskolans pedagoger förhåller sig till lärplattan som ett pedagogiskt 

redskap i förskolan. Även hur lärplattan tillgängliggörs för barn i förskolans 

verksamhet. Studien utgår från två frågeställningar: 

  

 Hur förhåller sig pedagoger till barns användning av lärplattan? 

 Hur tillgängliggörs lärplattan för barn i förskolans verksamhet? 
 

Diskussionen är uppdelad i fyra delar. I den första delen diskuteras styrkor och 

svagheter av studiens metod. I den andra delen följer en diskussion om studiens resultat. 

Därefter följer utifrån resultatet förslag till vidare forskning och avslutningsvis en 

slutsats utifrån resultat och diskussion. 

 

4.1 Metoddiskussion 
Genom att vi använt oss av både observationer och intervjuer tillför det ett bredare 

utbud av empiriskt material för att besvara studiens syfte och frågeställningar. Men som 
forskare är vi också medvetna om att de situationer som vi observerat kan vara 

konstruerade för att vi var där i syfte att observera. Forskaren bör också vara medveten 

om att människor som intervjuas också kan ge mer eller mindre osanna svar (Stúkat, 

2005). Detta kan dock göras omedvetet av den intervjuade. Grunden för detta kan vara 

att pedagogen kanske inte vill erkänna sina brister eller kanske vill ligga oss till lags 

som intervjuare (Stúkat, 2005). För att undvika osanna svar har vi som intervjuare 

försökt skapa en förtroendefull situation vid intervjun. Men även om detta skapas så ska 

det ligga i beräkning att svaren ändå inte kan vara helt ärliga (Stúkat, 2005). För att 

skapa en förtroendefull situation med de intervjuade fick de själva välja plats för 

intervjun och intervjufrågorna diskuterades tillsammans med de intervjuade innan själva 

intervjun, för försäkran om att frågorna var lättförståeliga. 

 

Hade vi haft mer tid till denna studie hade det möjliggjort för uppföljningsintervjuer. 

Det vill säga att först göra en intervju, transkribera den strax efteråt och göra vidare 

uppföljningsintervjuer där vi hade kunnat ställa följdfrågor som eventuellt hade missats 

i den första intervjun (Stúkat, 2005). På så sätt hade vi kunnat få ett djupare resultat och 

djupare förklaringar. Dessutom hade det också möjliggjort för att finslipa vår 

intervjuteknik. 

 

Under våra observationssituationer har vi använt oss av fältanteckningar (Bryman, 

2011). När dessa genomfördes upplevde vi inga direkta svårigheter förutom att det var 

svårt att hinna skriva allt som försiggick. Om vi istället hade använt oss av 

videoobservationer hade det tillfört ett rikare och ett eventuellt mer sanningsenligt 

material. Detta var dock inte möjligt på grund av tidsbrist. 

 

Kritik av en kvalitativ forskningsmetod är att den i alltför stor omfattning är byggt på 

forskarens personliga kontakt med undersökningspersonerna. Detta kan ge en 

osammanhängande uppfattning om vad som är betydelsefullt eller viktigt för de 

observerade eller intervjuade att framhäva. Då vi använt oss av en kvalitativ 

forskningsmetod och strävat efter att närma oss pedagogernas egna upplevelser så 
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mycket som möjligt, var vi dessutom medvetna om att det finns risk att göra eventuella 

feltolkningar av de intervjuades svar (Bryman, 2011, Stúkat, 2005). 

 

Då vi kontaktade förskolor och pedagoger för att informera dem om föreliggande studie 

och tillfråga dem om de skulle vilja medverka i studien fick vi ett flertal nej. Detta på 

grund av olika anledningar, men den främsta anledningen vi fick vid nekande var att de 

uttryckte sig inte arbeta med lärplattan eller IKT speciellt mycket förutom i 

dokumentationssyfte. Vårt resultat visade att majoriteten av pedagogerna arbetar på ett 

medvetet och aktivt sätt med lärplattan, men dessa resultat representerar dock inte 

nödvändigtvis hur alla pedagoger förhåller sig till barns användning av lärplattan i 

förskolan eller hur alla pedagoger tillgängliggör lärplattan i förskolan. För att resultaten 

ska kunna generaliseras behövs ett betydligt mycket större utbud av medverkande 

pedagoger, förskolor och att dessa ska finnas representerade i olika delar av landet 

(Bryman, 2011; Stúkat, 2005). Genom föreliggande studies resultat kan dock 

poängteras att dessa förhållningssätt och sätt att arbeta förekommer i förskolan och 

således kan vi bidra till diskussionen om barns möjlighet till digitalt lärande i förskolan. 

 

4.2 Resultatdiskussion  
Neumann (2014), i enighet med Plowman och Stephen (2003, refererad i Neumann & 

Naumann, 2014) poängterar att pedagoger måste förstå syftet med användningen av 

lärplattan för att kunna ta tillvara på dess möjligheter och därmed stötta barnens 

lärandeprocesser. När vi i intervjuerna frågade de fem pedagogerna varför de anser att 

de ska använda lärplattan i förskolan och vad lärplattan bidrar med till den pedagogiska 

verksamheten svarade samtliga pedagoger att lärplattan förenklar arbetet i förskolan. De 

förklarade att med hjälp av lärplattan behöver de inte lämna verksamheten för att 

bearbeta dokumentationer eller föra vidare dessa till andra redskap för att färdigställas. 

Det är således lättare att använda lärplattan än datorn eller exempelvis digitalkameran. 

Med hjälp av lärplattan blir arbetet i verksamheten lättare och information och material 

blir mer tillgängligt. Utifrån de fem intervjuade pedagogerna föreföll det vara att tre av 

dem menade att detta också är den främsta anledningen till att använda lärplattan i 

förskolans verksamhet. Nilsen (2014) framhåller i enighet med pedagogerna att 

eftersom lärplattan erbjuder en sådan bredd av aktivitetsmöjligheter och faktumet att 

lärplattan är ett lättillgängligt verktyg, gör att den blir ett digitalt redskap som bör 

efterfrågas av alla inom förskolans verksamhet. Nilsen (2014) anser dock att lärplattan 

innehåller oändliga och varierande möjligheter till aktiviteter medan de intervjuade 

pedagogerna i föreliggande studie talar specifikt om möjligheterna vid 

dokumentationsaktiviteter. De två andra pedagogerna framhöll däremot att lärplattan 

främst är till för barnen och att lärplattan möjliggör för att erbjuda samtliga barn en 

likvärdig introduktion till digital teknik i förskolan. Även eftersom att samhället omges 

av digital teknik så ska förskolan automatiskt erbjuda barnen digitala redskap i 

förskolan. Nästa argument som fyra av fem pedagoger framhöll var att lärplattan är ett 

potentiellt redskap att gynna barnens lärande- och utvecklingsprocess. Teknik som är en 

stor del av samhället bör också användas i förskolans verksamhet poängterar förskolans 

läroplan. 

 
Förmåga att kunna kommunicera, söka ny kunskap och kunna samarbeta är nödvändig 

i ett samhälle präglat av ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. 

Förskolan ska lägga grunden till att barnen på sikt kan tillägna sig de kunskaper som 

utgör den gemensamma referensram som alla i samhället behöver (Skolverket, 2010. s, 6) 

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i 

vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar (Skolverket, 2010. s, 10). 
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Dessutom framhåller läroplanen att kvalitetsarbetet är ett viktigt moment av 

pedagogernas arbete i förskolan. Att pedagogerna i denna studie ser lärplattan som ett 

redskap främst i syfte att använda i dokumentationspraktiken är inte otrovärdigt på 

grund av dess mobilitet och användarvänliga design (Alnervik, 2013; Gällhagen & 

Wahlström, 2013; Parnell & Bartlett, 2012). 
 

Förskolans kvalitet ska kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följas upp, 

utvärderas och utvecklas. För att utvärdera förskolans kvalitet och skapa goda villkor 

för lärande behöver barns utveckling och lärande följas, dokumenteras och analyseras. 

För att stödja och utmana barn i deras lärande behövs kunskap om varje barns 

erfarenheter, 

kunnande och delaktighet samt inflytande över och intresse för de olika målområdena. 

Det behövs också kunskap om hur barns utforskande, frågor, erfarenheter 

och engagemang tas till vara i verksamheten, hur deras kunnande förändras samt när 

de upplever verksamheten som intressant, rolig och meningsfull (Skolverket, 2010, s. 14). 

 

Tre av pedagogerna, det vill säga majoriteten av pedagogerna anser också att lärplattan 

möjliggör för barns ökade inflytande och delaktighet i dokumentationspraktiken då 

lärplattan är enkelt redskap att använda både för barn och vuxna. Detta poängterar 

dessutom Gällhagen och Wahlström (2013). 

 

Utifrån det empiriska materialet av intervjuerna framgår det att majoriteten av 

pedagogerna anser att lärplattan i huvudsak är ett redskap för arbetslaget snarare än för 

barnen, trots att pedagogerna också framhåller att lärplattan kan gynna barnen. Detta 

visade också det empiriska materialet från observationerna då lärplattan inte fanns lika 

tillgänglig i jämförelse med annat material som papper och penna, lego eller pussel som 

barnen kan hämta själva när de vill. Om pedagoger har den inställningen att lärplattan i 

huvudsak är till för pedagogerna och arbetslaget blir lärplattan automatiskt ett redskap 

som barnen bara får låna när det finns möjlighet.  

 

Ljung-Djärf (2008) poängterar att den inställning och förhållningssätt pedagogen har till 

det digitala redskapet kommer i sin tur att påverka hur de tillgängliggör redskapet för 

barnen. Detta framhåller Chen och Chang (2006) i enighet med Ljung-Djärf (2008) 

påverkar barns möjlighet till användning av det digitala redskapet och således barns 

erhållande av digital kunskap. 

 

Det framgår utifrån det empiriska materialet att pedagogerna reglerar tiden som barnen 

får spendera vid lärplattan. Samtliga pedagoger uttrycker att de begränsar tiden som 

barnen spenderar vid lärplattan. Två huvudsakliga argument för att dessa 

tidsgränsningar framgår. Det första argumentet är att barnen inte bör få för mycket 

skärmtid. Det argumentet kan anknytas till den rådande samhällsdiskussionen där en 

sida förklarar digitala redskap såsom datorn som en bidragande faktor till psykisk (Lim 

m.fl, 2014) och fysisk ohälsa (Gebremariam m.fl, 2013; Øksnes, 2011; Säljö, 2014), då 

användning av digital redskap såsom datorn är främst en stillasittande aktivitet som kan 

medföra koncentrationssvårigheter. Däremot finns omfattande forskning som visar på 

hur användning av digitala redskap såsom datorn och lärplattan kan gynna barnens 

lärande- och utvecklingsprocess (Aronin & Floyd, 2013; Couse & Chen, 2010; Geist, 

2012; Gällhagen & Wahlström, 2013; Neumann & Neumann, 2014). Men att pedagoger 

motsträvar nya undervisningsredskap är ingenting nytt. Säljö (2014) poängterar att 

under exempelvis antikens Grekland uppfattades skriftspråket också som ett hot mot 
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rådande undervisningsformer. Därmed finns en tradition i utbildningssystemet att 

förhålla sig negativt till implementering av främmande redskap, framhåller Säljö.  

 

Det kan dock diskuteras varför skärmtiden ska minskas i förskolan då det inte är 

specifikt det digitala redskapet som orsakar ohälsosamt beteende (Gebremariam m.fl, 

2013), utan snarare aktiviteter som är kopplade till användning av det digitala redskapet. 

Detta är ofta dåliga matvanor som kan leda till fetma eller minskad fysisk aktivitet. Men 

om användning av lärplattan skulle minska den fysiska aktiviteten är ett argument mot 

användning av lärplattan, hur kommer det då sig att pedagogerna inte förhåller sig lika 

vad gäller andra aktiviteter såsom pärlplattebygge eller läsning, som också är 

stillasittande aktiviteter (Zevenbergen, 2007). Det kan också diskuteras vad det är som 

gör att pedagogerna hellre förlitar sig på den negativa aspekten i samhällsdiskussionen 

om användning av digitala redskap, snarare än den positiva aspekten. Samtliga 

pedagoger framhåller att de strävar efter att arbeta med lärplattan pedagogiskt för att 

utveckla barns lärande- och utvecklingsprocess. Det kan då diskuteras varför tiden vid 

lärplattan bör begränsas, om aktiviteten barnet befinner sig i är pedagogiskt utformad. 

 

Det andra argumentet som två pedagoger framhåller angående hur länge barnets 

aktivitet vid lärplattan bör fortgå, är beroende på hur länge pedagogerna kan vara 

delaktiga och närvarande. Majoriteten av pedagogerna framhåller att pedagogen har en 

betydelsefull roll vid barns användning av lärplattan för att utmana barnens tänkande 

genom att ställa öppna frågor. Observationerna stödjer pedagogernas resonemang vad 

gäller detta. Ljung-Djärf, (2008) och Neumann och Neumann (2014) anser också att hur 

gynnsam aktiviteten vid lärplattan blir för att stimulera barnens lärande- och 

utvecklingsprocess är beroende av hur närvarande och delaktig pedagogen är. Utifrån 

det empiriska materialet och tidigare forskning som poängterar vikten av pedagogens 

deltagande vid barns användning av lärplattan, kan då diskuteras huruvida en aktivitet 

vid lärplattan utan en deltagande pedagog är onyttig, eller består av onödig tid. Ett 

kulturellt redskap för att mediera information, poängterar Säljö (2014) i enighet med det 

sociokulturella perspektivet, behöver inte nödvändigtvis vara en annan människa, utan 

olika artefakter kan också vara betydelsefulla kulturella redskap vid lärandeaktiviteter. 

Samtliga pedagoger poängterar dock att barnets aktivitet vid lärplattan blir ett 

tidsfördriv eller en barnvakt då en pedagog inte är närvarande och delaktig i aktiviteten. 

Med andra ord förefaller det vara så att pedagogerna anser att om barnen själva får välja 

aktivitet vid lärplattan eller om det inte finns en närvarande pedagog till hands blir 

aktiviteten vid lärplattan onyttig. Intressant att diskutera är huruvida denna inställning 

också motsvarar hur pedagogen bör vara närvarande och delaktiga i andra aktiviteter 

som fortgår på förskolan och huruvida dessa aktiviteter också anses vara onyttiga utan 

en aktivt närvarande och delaktig pedagog. Lindahl och Folkesson (2012) poängterar 

också att pedagogen bör vara försiktig när de är aktivt närvarande och vägleder barnen i 

aktiviteter. Lika mycket som att pedagogen möjliggör för att stimulera barnens lärande- 

och utvecklingsprocess kan de också hämma barnets eget utforskande. Därför är det 

också viktigt att pedagogen inte är alltför styrande. 

 

Samtliga pedagoger framhåller att de kritiskt granskar applikationer och väljer vad 

barnen får använda för applikationer, skräddarsydda för att gynna barnens lärande- och 

utvecklingsprocess. Inställningen till användning av digitala spel skiljer sig mellan 

pedagogerna då hälften av dem framhåller att det är någonting som de erbjuder barnen 

och andra hälften tar avstånd från dem. De pedagoger som använder sig av spelen 

framhåller att även om de inte är pedagogiskt förankrade så kan de dock användas på ett 

pedagogiskt sätt. De andra pedagogerna poängterar att eftersom de vill arbeta 
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pedagogiskt med lärplattan, är spelen någonting som de undviker att erbjuda barnen. 

Det antyder att dessa pedagoger inte anser att spelapplikationer är gynnsamma för 

barnens lärande- och utvecklingsprocess. 

 

Falkner (2007) poängterar att dataspelande är en av de främsta fritidssysselsättningarna 

bland nutidens generation barn och att det är fler som spelar dataspel än fotboll och 

hockey. De generationer barn som nu växer upp erhåller betydligt andra erfarenheter än 

tidigare generationer. I aspekten av att förskolans läroplan (2010) framhåller att 

pedagogerna ska utgå från barns intressen, kan det te sig problematiskt att utesluta eller 

förhålla sig negativt inställd till vissa populära aktiviteter. Samtidigt påpekar samtliga 

pedagoger att aktiviteten blir pedagogisk beroende på hur pedagogen utformar och 

förhåller sig till aktiviteten. Øksnes (2011) anser att det finns en kulturtradition bland 

förskolans pedagoger att motsträva användning av redskap som härstammar från 

populärkulturen. Detta kan ses som ett hot mot de klassiska redskapen för undervisning. 

Populära digitala spel är en del av dagens populärkultur och därför finns grund för att 

diskutera denna koppling.  

 

Det framgår av det empiriska materialet att samtliga pedagoger förhåller sig positivt till 

barns samspel vid användning av lärplattan. Pedagogerna, i enighet med det 

sociokulturella perspektivet (Säljö, 2014) menar att barnen inte bara lär sig av 

pedagogerna, utan också av varandra. Av pedagogerna framgår det att den sociala 

aspekten av erhållande av kunskap är ett viktigt moment då barnen medierar kunskap 

mellan varandra. Detta med hjälp av både språk, kroppsspråk och lärplattan som 

kulturella redskap för mediering. Att den sociala aspekten vid erhållande av kunskap är 

viktig poängterar inte bara Säljö (2014), utan också förskolans läroplan (2010). 

 

En av de främsta utmaningarna vid arbetet med barns användning av lärplattan, 

framhåller majoriteten av pedagogerna är att de hela tiden måste höja ribban och 

kontinuerligt utveckla aktiviteterna i samband med att barn hela tiden lär sig nytt. 

Således ställer detta krav på pedagogerna att kontinuerligt arbeta med 

kompetensutveckling. Det empiriska materialet visar att pedagogerna arbetar olika vad 

gäller kompetensutbildning. Fyra av de fem pedagogerna arbetar aktivt med att inhämta 

ny kunskap inom IKT och lärplattan. Dessutom poängterar de att det kollegiala lärandet 

spelar stor roll vid kompetensutveckling. Det vill säga att de lär sig av varandra och kan 

ta del av forum för att få svar på eventuella frågor som rör tekniken och nya 

applikationer. Att använda sig av sociala nätverk i syfte att höja sin kompetens inom 

IKT är gynnsamt då pedagoger kan få tips och dela med sig av erfarenheter till andra 

pedagoger som befinner sig i samma sits (Marklund, 2014; Gällhagen & Wahlström, 

2013). En av pedagogerna framhåller att denne och tillhörande arbetslag inte arbetar 

mycket med kompetensutveckling inom IKT och dessutom anser pedagogen att 

tekniken kan vara svår att hantera och manövrera. Mycket av den kompetensutveckling 

som sker inom förskolan ter sig bedrivas på egna initiativ av pedagogerna. Marklund 

(2014) poängterar dock att de pedagoger som ofta söker ny kunskap inom IKT och 

lärplattan är de som har ett genomgripande intresse för IKT. Den problematik som då 

kan uppstå framhåller Marklund (2014) är att de pedagoger som har en mer reserverad 

inställning till IKT inte höjer sin kompetensnivå i samma utsträckning. För att få en 

stärkt kompetensnivå inom IKT behöver man således hitta sätt att inkludera samtliga 

pedagoger. Detta kommer i sin tur att stärka den undervisning som bedrivs i förskolans 

verksamhet vad gäller digitala redskap såsom lärplattan (Marklund, 2014). År 2012 

bedrev Skolverket (2013b) en undersökning om förskolepedagogers kompetenser inom 

IT, vilket visade att hälften av verksamma förskollärare fortfarande är i behov av vidare 
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kompetensutveckling. Resultatet av föreliggande studie påvisar också att det 

förekommer att personal inom förskolan fortfarande är behov av kompetensutveckling. 

Eftersom kunskapen en person besitter i sin tur påverkar inställningen och 

förhållningssättet till digital teknik (Chen & Chang, 2006; Ljung-Djärf, 2008), blir 

därför diskussionen angående hur pedagoger kan utveckla sin kompetens inom IKT 

intressant och aktuell. 

 

4.3 Vidare forskning 
Det som framgår i resultatet av föreliggande studie är att det förekommer olika sätt att 

se på och arbeta med lärplattan i förskolans verksamhet. Därför tillgängliggörs 

lärplattan för barnen i olika grader i förskolan och således ser barns möjlighet att erhålla 

teknisk kunskap med hjälp av lärplattan i förskolan olika ut. Förslag till vidare 

forskning utifrån denna insikt skulle kunna vara att undersöka förskolechefers syn på 

kompetensutveckling vad gäller IKT, då det förefaller vara så att pedagogernas 

kunskaper om IKT styr hur de arbetar med lärplattan i förskolans verksamhet. Förslag 

till vidare forskning kan också vara att undersöka hur pedagogerna erbjuds 

kompetensutveckling inom IKT och eventuellt hur kompetensutvecklingen i IKT kan 

skilja sig mellan olika förskolor. 

 

4.4 Slutsats 
Föreliggande studie har undersökt pedagogernas förhållningssätt till barns användning 

av lärplattan och hur pedagogerna tillgängliggör lärplattan för barnen i förskolan. 

Resultatet visar att det förekommer olika förhållningssätt till lärplattan i förskolan. 

Dessa förhållningssätt tycks bottna i den kunskapen pedagogerna besitter inom IKT och 

lärplattan, samt huruvida de anser redskapet vara i huvudsak till för pedagogerna eller 

för barnen. Majoriteten av pedagogerna anser lärplattan vara ett redskap i huvudsak till 

för pedagogerna men de strävar också efter att tillgängliggöra lärplattan för barnen 

under varierande stunder. Samtliga pedagoger anser att lärplattan har potential att gynna 

barnens lärande- och utvecklingsprocess om lärplattan används på ”rätt” sätt. Det 

förefaller vara så att vissa aktiviteter vid barns användning av lärplattan inte är 

önskvärda. 

 

När pedagogerna tillgängliggör lärplattan för barnen skiljer sig delvis. Flera av 

pedagogerna förklarar att lärplattan tillgängliggörs om pedagogen har möjlighet att vara 

närvarande och aktivt deltagande i aktiviteten tillsammans med barnet och om lärplattan 

inte används av pedagogerna just då. Andra pedagoger uttrycker att tiden barnen 

spenderar vid lärplattan bör regleras vilket en anledning är att barnen inte ska få för 

mycket skärmtid. Majoriteten av pedagogerna framhåller att de strävar efter att arbeta 

pedagogiskt med lärplattan för att stimulera barnens lärande- och utvecklingsprocess 

och att de arbetar aktivt med att utveckla barnets aktivitet vid lärplattan för att 

kontinuerligt utmana dem. Gemensamt mellan samtliga pedagoger är att lärplattan inte 

finns åtkomlig för barnen närhelst de vill använda den. Vilka applikationer barnen får 

använda och när lärplattan får användas av barnen bestämmer pedagogerna. Resultatet 

av föreliggande studie visar att barns möjlighet till digitalt lärande ter sig vara beroende 

på hur pedagogerna förhåller sig till digital teknik och hur de tillgängliggör digitala 

redskap såsom lärplattan för barnen. Barns möjlighet till digitalt lärande är således 

beroende av pedagogernas kunskaper inom IKT, deras inställning och förhållningssätt 

till lärplattan och deras sätt att tillgängliggöra lärplattan. 
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Bilagor  
 

Bilaga 1: Informationsbrevet som skickades ut till Förskolorna. 
 

 
 

Hej!  

Vi är två studenter som studerar vår sista termin på förskollärarprogrammet vid 

högskolan i xxx. Båda har vi ett stort intresse för IKT och enligt vår uppfattning är 

oftast lärplattan det främsta redskapet som används när man talar om digital teknik i 

förskolan just nu. Därav vill vi undersöka hur lärplattan används i förskolans 

verksamhet som grund för vårt examensarbete. Vi kommer att undersöka när lärplattan 

används, i vilka aktiviteter och i vilken mån lärplattan finns tillgänglig i barngruppen 

såväl som i arbetslaget. Detta kommer vi att undersöka genom observationer med hjälp 

av fältanteckningar.  

 

Som komplement till observationerna vill vi även intervjua en av förskollärarna på er 

förskola angående lärplattan. Intervjufrågorna kommer att beröra när lärplattan används, 

i vilka aktiviteter lärplattan används och hur ni tillgängliggör lärplattan i barngruppen 

samt hur lärplattan finns tillgänglig i arbetslaget.  

 

För att genomföra denna undersökning vill vi besöka er förskola och vistas där under 

några dagar. Det är helt frivilligt att medverka i undersökningen och ni kan när som 

helst avsluta ert medverkande. Fokus i observationerna är hur lärplattan används och 

därav kommer inte några personer att vara i fokus för observationerna. Alla identiteter 

kommer dock att hållas anonyma och den information som inhämtas kommer att 

bearbetas endast i studiens syfte. Denna studie kommer att avrapporteras som ett 

examensarbete och kan komma att bli offentlig.  

 

Kontakta oss för ytterligare information eller vid frågor eller funderingar  

 

Elin Andersson  

Tlfn: xxx-xxxxxxx  

E-post: xxxxxxx@hotmail.com 

 

Madeleine Jansson  

Tlfn: xxx-xxxxxxx 

E-post: xxxxxxx@hotmail.com 

Med vänliga hälsningar, Madeleine Jansson och Elin Andersson.  
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Bilaga 2: Samtyckesblankett som pedagogerna fick skriva under för 

medverkan i studien. 
 

 

 

Samtyckesblankett 

 
Till förskolans pedagoger 

 

De platser där undersökningen genomförs kommer att avidentifieras och samtliga 

deltagares namn kommer att fingeras och därmed hållas anonyma i ett forskningsetiskt 

syfte. Det är frivilligt att medverka i undersökningen och deltagare kan avsluta sin 

medverkan när som helst. Materialet kommer endast att bearbetas i studiens syfte. 

Denna studie kan komma att bli offentlig.  

 

Härmed har blivit informerad om studiens syfte: 

Namn:…………………………………………………… 

 

                 Ja, jag vill medverka i intervjun.  

                      

  Ja,           Ja, jag vill medverka i observationerna. 

 

 

                 Nej, jag vill inte medverka i intervjun. 

 

                 Nej, jag vill inte medverka i observationerna. 
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Bilaga 3: Information till vårdnadshavare. 
 

 
Informationsbrev 

Till vårdnadshavare 

 

Hej! 

Under denna vecka kommer vi, Madeleine Jansson och Elin Andersson, att vistas på er 

förskola i syfte att göra observationer till vårt examensarbete. Vi går vår sista termin på 

förskollärarutbildningen vid högskolan i xxx och har ett stort intresse för IKT och 

digital teknik. I vår uppfattning är det oftast lärplattan som är det främsta redskapet som 

används när man talar om digital teknik i förskolan just nu. Därav vill vi undersöka hur 

lärplattan används i förskolans verksamhet som grund för vårtexamensarbete. Vi 

kommer att undersöka när lärplattan används, i vilka aktiviteter och i vilken mån 

lärplattan finns tillgänglig i barngruppen såväl som i arbetslaget. Detta kommer vi att 

undersöka genom observationer med hjälp av fältanteckningar. 

Fokus i observationerna är hur lärplattan används och därav kommer inga barn vara i 

fokus för observationerna. Alla identiteter kommer dock att hållas anonyma och 

informationen som upphämtas genom observationerna kommer att bearbetas endast i 

studiens syfte  

 

Om ni har några frågor eller funderingar så kontakta gärna oss 

 

Elin Andersson  

Tlfn: xxx-xxxxxxx  

E-post: xxxxxx@hotmail.com 

 

Madeleine Jansson  

Tlfn: xxx-xxxxxxx 

E-post: xxxxxx@hotmail.com 

 

 

Ha en fortsatt trevlig dag! 
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Bilaga 4: Intervjuguiden.  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 


