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Sammanfattning 

 
Examensarbetet handlar om förskollärarens förhållningssätt och kunskap kring 

användandet av lärplattan i förskolan. Syftet med arbetet är att undersöka vad som finns 

tillgängligt för förskollärare att ta del av för att få ökad kunskap kring lärplattan som 

verktyg för barns språkutveckling. I arbetet undersöks hur Litteraturhuset Trampolins 

ryggsäckar påverkar barns möjligheter till språkutveckling genom lärplattan samt 

kommunens fortbildning och dess utformning. Genom en innehållsanalys av 

Litteraturhuset Trampolins ryggsäckar, intervjuer med förskollärare som lånat en sådan 

ryggsäck samt genom en observation av kommunens fortbildning har empiri samlats in 

och analyserats utifrån ett multimodalt perspektiv.  

 

I arbetets resultat belyses förskollärares upplevelse om att det är värdefullt att kunna ta 

del av de olika möjligheter som finns tillgängliga genom Trampolin och fortbildning i 

kommunen. Det blir meningsfullt dels för förskollärare som får möjlighet att utveckla 

sina egna kunskaper och inspireras till att integrera lärplattan i förskolan dels för barnen 

när förskollärarens kunskap och förståelse för barns lärande med IT som verktyg 

förbättras. Detta skapar en diskussion om didaktik kring hur Litteraturhuset Trampolins 

ryggsäckar och dess färdiga koncept påverkar barns språkutveckling samt hur 

utformningen av fortbildning inom området bidrar till förskollärares kunskap och 

engagemang kring lärplattan som pedagogiskt verktyg. Arbetets empiriska del visar att 

förskollärare önskar mer kunskap om integrering av lärplattan i förskolan vilket stöds av 

forskning inom området. 

 

 

 

Nyckelord: barn, berättande, didaktik, förskola, förskollärare, litteracitet, Litteraturhuset 

Trampolin, lärplatta, meningsskapande, multimodal, språkutveckling 

 

  



 

 

Innehåll 

Inledning ........................................................................................................ 1 

Bakgrund ...................................................................................................................... 2 
Barns litteracitet ...................................................................................................... 3 
Symboler .................................................................................................................. 3 
Lekens betydelse ..................................................................................................... 3 

Berättande ............................................................................................................... 4 
IT med barn .................................................................................................................. 5 

Synsätt på barn och användandet av IT................................................................... 5 
Lärplattan och små barn .......................................................................................... 5 
Applikationer för små barn ..................................................................................... 7 

Barns självständighet och lärplattan ....................................................................... 7 
Litteracitet med IT som verktyg .................................................................................. 8 

Positionering ........................................................................................................... 8 
Litteracitet och lärplattan ........................................................................................ 9 
Barns delaktighet i användningen av lärplattan .................................................... 10 

Förskollärarens kunskap och ansvar .......................................................................... 10 

Förskollärarens förhållningssätt ................................................................................. 11 
Meningsskapande ....................................................................................................... 13 

Multimodalt perspektiv .............................................................................................. 13 
Litteraturhuset Trampolin .......................................................................................... 14 
Sammanfattning ......................................................................................................... 16 

Syfte och frågeställning ............................................................................................. 16 

Metod ........................................................................................................... 17 

Planering .................................................................................................................... 17 
Innehållsanalys ........................................................................................................... 18 

Intervjuer .................................................................................................................... 18 
Observation ................................................................................................................ 18 

Urval .......................................................................................................................... 19 
Genomförande ........................................................................................................... 20 

Trampolins ryggsäckar .......................................................................................... 21 
Intervjuer ............................................................................................................... 21 

Kommunens fortbildning om lärplattor ................................................................ 22 

Bearbetning av empiri ................................................................................................ 22 

Resultat ........................................................................................................ 24 

Ryggsäcken och dess innehåll ................................................................................... 24 

Stöd för ett multimodalt arbetssätt ........................................................................ 25 
Ryggsäcken ute i verksamheten ................................................................................. 26 

Förskollärarens organisering av aktiviteten .......................................................... 26 
Förskollärarens roll ............................................................................................... 26 
Förskollärarens kunskap........................................................................................ 27 

Tillgången ............................................................................................................. 28 
Materialets roll ...................................................................................................... 28 

Läraplattan som stöd för ett multimodalt arbetssätt .............................................. 29 

Förskollärares kunskapsutveckling ............................................................................ 30 
Fortbildning inom kommunen............................................................................... 30 
Förskollärares fortbildning genom ett multimodalt perspektiv ............................. 30 

Sammanfattning ......................................................................................................... 31 



 

 

Diskussion ................................................................................................... 32 

Metoddiskussion ........................................................................................................ 32 
Lärplattan som stöd för barns språkutveckling i förskolan ........................................ 32 
Ryggsäckens påverkan på det språkutvecklande arbetet i förskolan ......................... 34 
Förskollärarens fortbildning kring lärplattan i förskolan ........................................... 36 
Slutsats ....................................................................................................................... 37 

Referenser .................................................................................................... 39 

Bilagor ......................................................................................................... 41 

Bilaga 1. Intervjufrågor .............................................................................................. 41 
Bilaga 2. Trampolins ryggsäck .................................................................................. 42 

Bilaga 3. Hemskärm .................................................................................................. 43 
Bilaga 4. Skapa böcker .............................................................................................. 44 
Bilaga 5. Skriva/rita ................................................................................................... 45 

Bilaga 6. Fotografi ..................................................................................................... 46 
Bilaga 7. Skapa film ................................................................................................... 47 
Bilaga 8. Musik .......................................................................................................... 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 

 

Inledning 

Barn börjar utveckla sin språkkunskap genom bland annat berättande redan i de yngre 

åldrarna. Språkutveckling främjas främst av det sociala samspelet med omgivningen 

(Björklund, 2008). Redan när barnet ger en vuxen en bok och vill att den ska läsas 

påbörjar barnet en lärprocess. Genom denna handling har barnet skapat en förståelse för 

att boken innehåller tecken som förmedlar någonting som är underhållande att lyssna på 

(Fast, 2001). Barn titulerar sig som läsare tidigt när de sitter och bläddrar i böcker och 

“läser” en saga med omgjorda röster, vilket ses som en tidig grund i barns 

språkutveckling (a.a.). Dahlgren, Gustafsson, Mellgren och Olsson (2013) beskriver att 

barnet som avkodar skriftspråket, det vill säga tolkar symboler, intar en aktiv roll i den 

egna lärprocessen för att förstå budskapet (Dahlgren et al., 2013). Med andra ord är 

barnets egen roll i språkutvecklingen viktig eftersom barnet själv tolkar och analyserar 

ett innehåll utifrån tidigare erfarenheter. Fast menar att kulturen och det sociala 

samhället vi lever i har betydelse för barns språkutveckling. Allt vardagligt som sker 

kring barn, exempelvis sagor, sånger, texter på saker i hemmet, ger stöd att möta och gå 

in i skriftspråkets värld (a.a.). Detta visar att lärande sker ifrån olika håll och på olika 

sätt.  
 

Då IT används av barn skall detta enligt Walldén Hillström (2014) inte enbart ses som 

en digital aktivitet. Lärandesituationer är inte beroende av vilket material som används. 

Istället bör fokus ligga på det sociala samspel som sker mellan deltagarna då materialet 

används. Författaren belyser även vikten av att se lärplattans roll i samspelet. Barnet 

påverkas av lärplattan genom dess utformning. Beschorner och Hutchison (2013) menar 

att lärplattan och dess pekskärm är bättre lämpad än datorer för barns språkutveckling 

på grund av att barnet ges möjlighet till fysisk interaktion med tekniken, vilket skapar 

utrymme för mer utforskande. Eftersom många olika situationer och aktiviteter i barns 

sociala samspel med sin omgivning positivt påverkar deras språkutveckling kan även 

lärplattan integreras för detta lärande. Detta för att ge ytterligare nyanser i barns 

språkutveckling. 

 

Användandet av lärplattan som verktyg i förskolan har kraftigt ökat under det senaste 

decenniet. Myndigheten för skolutveckling (2007) menar att lärplattan är ett digitalt 

verktyg som många barn möter dagligen både i hemmet, i förskolan och även på andra 

platser på olika sätt i dagens samhälle som blir mer och mer digitalt. Därför bör 

lärplattan och även andra IT - verktyg integreras och användas i förskolan dels för att 

det tillhör barnets vardag och dels för att IT som verktyg kan skapa flera möjligheter till 

en aktiv och kreativ utveckling inom flera områden i barns läroprocesser (Myndigheten 

för skolutveckling, 2007). Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) beskriver att 

förskolan skall vara en verksamhet med en levande social och kulturell miljö. Denna 

levande sociala och kulturella miljö skall väcka ett initiativtagande hos barnen och skall 

bidra till barnens sociala och kommunikativa utveckling. Läroplanen för förskolan 

belyser även ett lärande med alla sinnen (Skolverket), vilket gör att lärplattan som 

verktyg är en resurs som ger möjlighet till ett lärande med olika sinnen och kan 

användas till alla mål som finns i läroplanen. 
 

För att lärplattan skall kunna integreras i förskolans verksamhet bör förskolläraren ha 

tillräcklig kunskap och ett intresse och engagemang kring lärplattans funktioner och 

möjligheter för att det ska bli meningsfullt för barnen och deras lärande. Det finns en 

studie av Saude, et al. (2005) som visar att förskollärare i olika länder, bland annat 

Sverige, anser att de saknar tillräcklig kompetens kring IT i förskolan och uttrycker en 
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önskan om att få ta del av fortbildning och önskar mer kunskap för att kunna integrera 

IT i förskolans verksamhet. En annan studie (Sheridan & Pramling Samuelsson, 2003) 

lyfter även en av de viktigaste delarna för att barn ska få möjlighet att möta IT på ett 

meningsfullt sätt i verksamheten och det menar studien är förskollärarna. Det är 

förskollärarnas ansvar, engagemang och kunskap som påverkar barnets lärande 

(Sheridan & Pramling Samuelsson).  

 

I en kommun i Mellansverige erbjuds förskollärarna möjlighet till att utveckla sina 

kunskaper och intresse kring lärplattan i förskolans verksamhet genom att ha 

kurstillfällen där förskollärare och förskolechefer träffas och diskuterar och ger tips till 

varandra om hur de kan arbeta med lärplattan och vilka applikationer som kan 

användas. Dessa tillfällen fungerar som en workshop med aktivt deltagande av 

deltagarna. Dessa nätverksträffar har kommunen valt att starta för att stödja och främja 

förskollärares utveckling inom IT i förskolan. I kommunen finns även Litteraturhuset 

Trampolin. Här arbetar de med barns språkutveckling i form av berättande på olika sätt 

där barn får använda sina olika sinnen i en varierad arbetsmiljö. Ett av de verktyg som 

används är lärplattan. Verksamheten välkomnar barn och ungdomar från 0-18 år och 

erbjuder alla möjligheten att delta i olika aktiviteter som stödjer språkutvecklingen. 

Lokalerna består av olika rum som bjuder in barn och ungdomar till olika aktiviteter. 

Det finns bland annat ett rum som inspirerar till att skapa berättelser där möjligheten till 

att bygga upp en teater finns. Det finns även en Studio som inbjuder till kreativt 

skapande. Litteraturhuset Trampolin lånar ut ryggsäckar till bland annat förskolor 

innehållande fem lärplattor och handledning avsedd för förskollärare om applikationer 

som finns tillgängliga i ryggsäckens lärplattor. Litteraturhuset Trampolin erbjuder 

förskollärare att vid behov delta vid kurstillfällen med syfte att öka förskollärarens 

kunskap om lärplattan som verktyg till att arbeta med berättande med barnen. Fokus 

ligger på de applikationer som i förväg har installerats av Litteraturhuset Trampolin för 

att ge förskollärare möjlighet att bekanta sig med materialet och i och med detta öka 

chansen att lärplattan används i förskolan. Vid kurstillfället träffas flera förskollärare 

och får en genomgång av materialet för att sedan prova själva.  
 

Som nämnts ovan upplever många förskollärare sina egna kunskaper kring IT i 

förskolan som otillräckliga. De beskriver hur barn ofta har mer kunskap än 

förskolläraren själv och beskriver en ökad kunskap som värdefull. Detta arbete syftar till 

att visa på vilka möjligheter som finns att ta del av som förskollärare för att utveckla sitt 

eget intresse och kunskap gällande IT och användandet av lärplattan i förskolan. Arbetet 

kan bidra till diskussioner kring hur förskollärarens kunskap kan höjas och användas på 

ett meningsfullt sätt för barnen. För att kunna bidra till en diskussion kring 

förskollärarnas kunskap kring IT i förskolan ställde vi oss frågan vad förskollärarna gör 

med det material de har möjlighet att låna ifrån Litteraturhuset Trampolin.  

 

Bakgrund 

Här redovisas den vetenskapliga grund som arbetet vilar på tillsammans med litteratur 

om litteracitet och IT. Arbetet är indelat i sex huvudrubriker som är Barns litteracitet, IT 

med barn, Litteracitet med IT som verktyg, Förskollärarens kunskap och ansvar och 

Förskollärarens förhållningssätt. Vidare förklaras begreppet meningsskapande och det 

multimodala perspektivet som är det valda tolkningsverktyget för detta arbete. Kapitlet 

avslutas med en kort beskrivning av verksamheten vid Litteraturhuset Trampolin innan 

kapitlet sammanfattas tillsammans med en förklaring till arbetets syfte. Vetenskapliga 
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artiklar har sökts i databasen ERIC med följande sökord: Computer, Early childhood 

education, ICT, Learning, Preschool, Tablet och Technology. Valda kriterier för 

artiklarna var att de skulle vara i full text och peer rewieved samt kopplas till arbetets 

frågeställning om barns språkutveckling och/eller lärplattan/IT som pedagogiskt 

verktyg. 

 

Barns litteracitet 

Symboler 

Literacy är ett engelskt begrepp som används av flertalet författare och forskare. 

Begreppet benämns i detta arbete som litteracitet och berör enligt Fast (2001) alla 

situationer där läsning och skrivning uppstår och ofta praktiseras i vardagens rutiner. 

Begreppet kopplas även till den kultur man lever eller vistas i. Alla gör inte på samma 

sätt och det ser inte alltid likadant ut. Det gemensamma är att vi använder oss av 

symboler för att göra oss förstådda och för att kunna förmedla egna tankar och åsikter 

(Fast). Kulturen och det sociala samhället vi lever i har alltså en viktig betydelse för 

barns möten, utveckling och förståelse av litteracitet. Allt vardagligt som sker kring 

barn, exempelvis sagor, sånger, texter på saker i hemmet, ger stöd att möta och gå in i 

skriftspråkets värld (a.a.). Björklund (2008) beskriver berättande som en aktivitet 

barnen börjar med i tidig ålder och de utvecklar sina kunskaper om berättande i sociala 

miljöer. 

 

Dahlgren et al. (2013) belyser hur ett av de första stegen i skriftspråksutvecklingen är att 

förstå vad symboler är, vad de används till och vad de betyder. Vissa symboler har ett 

tydligt budskap och andra symboler ger större tolkningsfrihet. Exempel på dessa är 

bokstäver och siffror vilka enbart har en grundbetydelse. Visserligen kan symbolens 

innebörd komma att påverkas beroende på vilken kontext den sätts i. Men bokstaven A 

är alltid bokstaven A. De symboler som tillåter en friare tolkning kan hittas i bilder som 

exempelvis bilder i böcker, loggor och andra bilder barn möter i vardagen. Dessa 

symboler kommer att tolkas något olika hos olika individer beroende på tidigare 

erfarenheter (Dahlgren et al). Detta visar att tidig exponering för symboler och då även 

skriftspråket ger fler tidiga erfarenheter att bygga vidare på i det framtida lärandet. 

Författarna beskriver att barnet som avkodar skriftspråket intar en aktiv roll i den egna 

lärprocessen för att förstå budskapet och vad som förväntas (Dahlgren et al). 

 

Lekens betydelse 

Lekens betydelse beskrivs av Berg (2009) ur en kognitiv utgångspunkt där nyanser av 

språket som används i lekfulla situationer ger en fördjupad förståelse för skeenden. 

Författaren beskriver begreppet bisociation, vilket förkunnar att något kan tolkas och 

beskrivas på olika sätt. Detta blir tydligt i jämförelse med begreppet association där ett 

uttalande enbart kan förklaras och förstås på ett sätt. Förmågan att tolka en sak på olika 

sätt tenderar att bringa humor åt aktiviteten vilket i sin tur bidrar till att situationen 

upplevs lustfylld och därmed meningsfull. Dessa situationer beskrivs uppstå exempelvis 

då det förekommer fler än ett objekt som barnet kan interagera med (Berg). Till 

exempel ett barn och en lärplatta med inbyggda instruktioner. Fast (2001) beskriver att 

när barn leker skapar de också berättelser. Barn går in i olika roller och det blir ett slags 

skådespel. Vissa barn kan gå ur rollen de har i leken och tar en roll som regissör och 

styra upp leken. Exempelvis berätta vem som är pappa, vem som är mamma, var huset 
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är och så vidare. Barn leker ofta lekar som baseras på verkligheten. Ofta sådant som de 

själva har varit med om, för att kunna hantera och förstå den. Barn leker även berättelser 

de har hört. Fast menar att när förskollärare berättar många berättelser för barnen kan 

det ge stimulans till barns fantasi.  

 

Berättande 

Fast (2001) anser att berättelser har stor betydelse för språkutvecklingen. Även 

Björklund (2008) förklarar med hänvisning till Vygotskij (1999, refererad i Björklund, 

2008) att när barn får möjligheten att ta del av berättelser och sagor och när de själv är 

berättare utvecklar barn språket som är en av de viktigaste delarna i litteracitet. Fast 

beskriver att barn som har fått tagit del av många berättelser och sagor oftast hanterar 

sitt språk bättre än de barn som inte har fått samma möjlighet att ta del av sagor och 

berättelser. Författaren menar att barn lär sig hur språket låter, hur det är uppbyggt och 

de lär sig nya ord och begrepp genom att lyssna och ta del av många sagor och 

berättelser och det sker ofta omedvetet (Fast). Bruner (1990, refererad i Björklund, 

2008) anser enligt Björklund att berättandesituationer som sker i samspel med 

omgivningen, exempelvis sagostunder på förskolan, ger barn erfarenheter och verktyg 

för att kunna utveckla sitt eget berättande. Berättande beskrivs av Fast som värdefullt 

för gemenskapen och den personliga utvecklingen. Efter att en grupp barn har lyssnat på 

en berättelse så kan de gemensamt diskutera och samtala kring det de nyligen hört eller 

även återkomma till en berättelse som berättades för en längre tid sedan (Fast). Barn 

visar intresse för olika delar av litteracitet. Något som Björklund hänvisar till Vygotskijs 

(1999, refererad i Björklund, 2008) teorier om att det kan vara en anledning till barns 

olika erfarenheter av att hantera berättandet. 

 

Fast (2001) belyser hur berättelser och sagor kan ge ett bra stöd till barns förståelse av 

sin omvärld. Genom att få möjligheten att tidigt i livet höra sagor och berättelser i olika 

sociala förhållanden kan barn påverka varandra och lära sig förstå sitt eget och andras 

tänkande kring deras omvärld (Fast). Sagor innehåller ofta två sidor som är motsats till 

varandra som kan ge barn stöd att få förståelse kring viktiga villkor i livet. Exempelvis 

kan sagor innehålla förhållandet mellan god och ond, rik och fattig, levande och död, 

naturlig och övernaturlig och så vidare. Berättelser kan även innehålla svagheter och 

styrkor som kan väcka känslor som förskollärare kan samtala med barnen om (Fast). 

Redan under de tidiga åren berättar barn för varandra när de vill dela med sig av 

exempelvis egna upplevelser. Om lyssnaren är engagerad och ställer frågor till den som 

berättar skapar lyssnaren och berättaren tillsammans en berättelse. Det kan vara dagliga 

händelser som barn omformar och skapar berättelser av. Denna typ av berättelse är en 

viktig del i barns språkutveckling och identitet (Fast). 

 

Bearbetning och ett vidare arbete av berättelser ger möjlighet till dela med sig av sina 

egna tankar och upplevelser och även ta del av vad de andra upplevde och tänkte kring 

berättelsen. Men detta bör ske när det är meningsfullt för barnet. Bearbetningen kan se 

ut på olika sätt. Exempelvis genom samtal, att skriva, måla eller dramatisera (Fast, 

2001). I bearbetningen av en berättelse fördjupar barnet sin förståelse av både den 

berättelse de hört och även sin förståelse av världen (a.a.). Det är viktigt att berättaren är 

medveten om att varje individ förstår en berättelse utifrån sina egna erfarenheter. 

Lyssnaren skapar bilder utifrån egna upplevelser och erfarenheter och det ser inte alltid 

likadant ut. Exempelvis om berättelsen utspelar sig i en stad föreställer sig lyssnaren 

olika städer beroende på om och vilken stad de bor i själv eller städer som de har besökt 

(Fast, 2001). Eftersom lyssnaren skapar bilder utifrån egna upplevelser och erfarenheter 
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kan det i vissa berättelser vara svårare än andra att förstå berättelsen. Detta är beroende 

på vilka erfarenheter och upplevelser lyssnaren har. Fast menar att den som berättar bör 

kunna beskriva utseende och funktioner på saker i berättelsen på ett bra sätt så alla får 

möjligheten att skapa en förståelse och kunna föreställa sig det som sker i berättelsen. 

 

IT med barn 

Synsätt på barn och användandet av IT 

IT har länge varit en del av förskolans pedagogiska verksamhet. Något som både har 

skapat positiva och negativa åsikter och aspekter hos förskollärare och föräldrar. Även 

forskare har kritiserat den teknologiska utvecklingen i förskolor och barns ökade 

användning av digitala medier. Det har länge funnits en oro kring vad digitala medier 

kan göra med barnen och hur mycket tid digitala medier tar av barns fritid (Øksnes, 

2011). Øksnes förklarar genom hänvisning till Hagen och Wold (2009, refererad i 

Øksnes, 2011) att digitala medier vid stor användning kan vara en hälsorisk som kan 

bidra till hälso- och beteendeproblem. Hörfattaren refererar vidare till Frost (2010, 

refererad i Øksnes, 2011) och påpekar att datoranvändandet är den dominerande 

aktiviteten i hemmet och att digitala medier fungerar som en barnvakt. 

 

Föräldrar anser att det spenderas för mycket tid vid digitala medier och uttrycker 

önskemål om att deras barn istället skulle använda sin fritid till mer givande aktiviteter 

och att digitala medier borde begränsas (Øksnes, 2011). Øksnes beskriver en studie av 

Hartmann och Brougères (2004, refererad i Øksnes, 2011) som visar att digitala medier 

och elektroniska leksaker blir avvisade av förskollärare precis som leksaker som 

kopplas till våld, när de gör nya inköp till förskolan. Förskollärare argumenterar för att 

leksaker som köps in ska vara pedagogiskt meningsfulla, vara roliga och de ska erbjuda 

barnen fler möjligheter till lek som gärna stimulerar barnets motoriska, emotionella och 

sociala färdigheter.  

 

Förskollärare strukturerar gärna upp aktiviteter med digitala medier och skapar regler 

vid användandet av digitala medier. Det kan exempelvis vara regler som att bara en får 

sitta vid datorn/lärplattan åt gången, hur länge varje barn får sitta och hur turtagningen 

ser ut. Dessa regler som förskolläraren bestämmer begränsar möjligheterna till ett 

socialt samspel vid aktiviteter med digitala medier (Øksnes, 2011). Som nämnts ovan 

anser vissa att det ökade användandet av digitala medier tar tid av barnens fritid och lek, 

men genom hänvisning till Hagen och Wold (2009, refererad i Øksnes, 2011) menar 

Øksnes att leken har bara förflyttats från uteleken till skärmen och ser digitala medier 

som en virtuell lekplats. Precis som en lek ute kan en aktivitet vid en dator eller lärplatta 

ge barn möjlighet till upplevelser och erfarenheter. Øksnes hänvisar till Trageton (2010, 

refererad i Øksnes, 2011) som är pedagog och lärarutbildare och förklarar att aktiviteter 

med IT som verktyg är effektivt i barns lärande. Författaren menar att förskollärare kan 

bjuda in barnen till lärande på ett roligt sätt med digitala medier som verktyg. 

Exempelvis skriv- eller ritprogram som ger barnen möjlighet att fritt skapa det de vill 

och utan att tänka på pedagogiska mål som förskollärare kan se i aktiviteten. 
 

Lärplattan och små barn 

Walldén Hillström (2014) lyfter fram att då IT används av barn skall detta inte enbart 

ses som en digital aktivitet. Lärandesituationer bör vara oberoende av vilket material 
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som används för att istället ge utrymme för fokus på det sociala samspel som sker 

mellan deltagarna då materialet används. En nyans av samspelet är även då materialet 

ses som subjekt. Alltså ett objekt som påverkar deltagaren genom dess utformning. 

Exempelvis påverkar lärplattans applikationer användaren genom dess mål. Eftersom 

applikationer är uppbyggda på olika sätt, exempelvis skaparapplikationer där 

användaren skapar fritt och spelapplikationer som ofta innehåller svårighetsgrader och 

nivåer med belöningssystem, påverkar det användarens engagemang i arbetet med 

lärplattan (Walldén Hillström). 

 

Beschorner och Hutchison (2013) beskriver hur användandet av teknik har gått ifrån att 

vara en diskussionsfråga kring huruvida det skall användas eller inte till att vara en fråga 

om hur det skall användas. Författarna menar att barn idag har en tidig förståelse av det 

datorskrivna språkets betydelse genom att detta frekvent används i hemmet. Författarna 

skriver om att lärplattan bidrar till att barn lär sig samarbeta och på så sätt utvecklar de 

sina sociala och kognitiva kunskaper. Hur materialet används påverkar graden av barns 

lärande. De beskriver rekommendationer om att applikationer som används ger barnet 

tillfälle att upptäcka, göra val och förstå konsekvenserna av dessa, utforska, låtsas och 

lösa problem. Även barns känslor, tankar och fysiska välmående skall beaktas 

(Beschorner & Hutchison). Lärplattan och då i synnerhet dess pekskärm är enligt 

författarna bättre lämpad än datorer för barns litteracitet på grund av att barnen ges 

möjlighet till fysisk interaktion som i sin tur ger större möjlighet till utforskande och 

personlig prägel (Beschorner & Hutchison). 

 

Neumann och Neumann (2014) beskriver hur lärplattans utformning påminner om den 

fysiska boken i form och storlek. Lärplattan erbjuder inte bara applikationer avsedda för 

språkinlärning och litteracitet utan även en skärm som anpassas och formas efter 

barnens önskemål. Författarna menar att lärplattans roterande skärm ger barnen en 

korrekt uppfattning om händelser i applikationen då det kan visas utifrån olika 

synvinklar. Författarna beskriver även hur pekskärmen uppfattar olika kommandon 

såsom enkelklick, dubbelklick, scroll, dra ihop eller isär fingrarna med mera. Detta 

menar Neumann och Neumann  innebär att även mycket små barn kan börja använda 

tekniken tidigt då applikationer anpassas efter målgrupp. Författarna hänvisar till en 

studie gjord i USA av Michael Cohen Group och USDOE (2012, refererad i Neumann 

& Neumann, 2014) där man observerat barn i åldrarna 2-8 år då de använt lärplattan och 

sett att redan från 2 års ålder kan barn genom sin nyfikenhet utveckla sin språkliga 

kunskap då lärplattans applikationer är utformade på ett lekfullt sätt som tillåter barnen 

att utforska innehållet. Studien visar hur små barn användander lärplattan i olika åldrar. 

De yngsta barnen i studien, 2-3 åringarna, använder lärplattan med stora gester. 

Neumann och Neumann lyfter fram att studien beskriver detta som att barnen ser 

innehållet och bilderna i lärplattan som om de vore i 3D. Dessa bilder klickar barnen på 

med sitt finger och genom upprepning utvecklar de sina gester till att kunna manövrera 

sig med mer avancerad fingerteknik såsom att scrolla eller dra åt sidan. På detta sätt lär 

sig barnet tekniken genom upprepning och utforskande. Studien visar att denna 

åldergrupp föredrar applikationer som har färgstarka karaktärer som är fina eller 

intressanta samt kan kännas igen. Barn mellan fyra och fem år uppvisade under studien 

en mer utvecklad motorisk kunskap vid användandet av lärplattan. Barnen använder en 

fingerteknik som kräver en djupare förståelse. Exempelvis att dra åt sidan eller nypa 

ihop eller dra isär bilder. Barnen visar förmågan att dra paralleller med applikationens 

karaktärer och händelser med sin vardag i en tidigare lek eller vid jämförelser med 

andra spel. Vid 6-8 års ålder beskriver Neumann och Neumann (2014) hur barnen 

snabbt förstår applikationen och spelens krav. Barnen löser problem genom att använda 
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sina tidigare erfarenheter av andra spel och applikationer. Barnen löser mer och mer 

avancerade problem och förstår innehållet djupare.  

 

Applikationer för små barn 

Neumann och Neumann (2014) fortsätter att hänvisa till studien av Michael Cohen 

Group & USDOE (2012, refererad i Neumann & Neumann, 2014) vilka har 

kategoriserat applikationerna utifrån dess utformning. De visar upp tre olika kategorier 

skaparapplikationer, spelapplikationer och bokapplikationer. I skaparapplikationer är 

barnen mer fria att skapa utifrån applikationens ramar. Här finns sällan risk att 

misslyckas. Istället ges barnet möjlighet att testa olika saker och se vad resultatet blir. 

Applikationen kan vara helt fri eller innehålla ett flertal möjliga sätt att tänka och utföra 

aktiviteten. Spelapplikationer går oftast ut på att nå ett mål. Svårighetsgraden höjs i takt 

med att spelet fortgår för att hålla barnets intresse kvar. Spelapplikationerna handlar om 

att lyda någon annans uppmaning om vad som skall uppnås och är oftast relativt enkla 

att förstå. Bokapplikationer (e-böcker) innehåller sagor och berättelser berättade på 

olika sätt. Antingen som en bok med eller utan text och ibland med tillhörande ljudfil 

som läser upp sagan (Michael Cohen Group & USDOE, 2012, refererad i Neumann & 

Neumann). 

 

Den studie som Neumann och Neumann (2014) refererar till visar att barn i förskolan 

föredrar spelapplikationer och skaparapplikationer. Dock menar författarna att detta inte 

skall ses som ett alltid vinnande och enkelt koncept då barn lätt tröttnar på spel som inte 

ger rätt utmaning. Författarna menar att det inte enbart räcker att använda en sådan typ 

av applikation och tro att barnen skall lära och utvecklas. Det är viktigt att spelets eller 

applikationens nivå ligger rätt, och rätt nivå är beroende på barnets tidigare erfarenheter 

och utveckling (Neumann & Neumann). 

 

Barns självständighet och lärplattan 

Geist (2012) har studerat barn som i en naturlig situation använder en lärplatta utan 

tidigare introduktion från förskolläraren. Förskolläraren var inte delaktig i aktiviteten 

men fanns tillgänglig om barnet behövde hjälp. Förskollärarens hjälp bestod till största 

delen av att uppmuntra barnen till att lösa problem själva. Författaren belyser att barnen 

idag har vuxit upp med tekniken och att den är en naturlig del i vardagen för dem. 

Därför är det viktigt att förskollärare lär sig att arbeta med detta och förstår hur barnen 

använder tekniken. Geist beskriver datorn som ett problem för de yngre barnen då dess 

utformning kräver en viss motorik. Lärplattans utformning däremot tillåter även de barn 

som har enbart mycket begränsad motorik att arbeta med materialet. I studien beskrivs 

hur Mike, 2 år, sitter själv med lärplattan och vill spela ett spel. Spelet är utformat så att 

det talar till spelaren. I detta fall ger spelet Mike uppmaningar som Mike följer och 

sedan ger spelet feedback till Mike i direkt anslutning. Genom denna interaktion och 

kommunikation menar Geist att Mike övar sin förmåga att förstå symboler samt övar sin 

kognitiva förmåga då han tar instruktioner ifrån spelet (Geist). Utvecklingen har gått 

från datorer som har peka-och-klicka-funktioner med muspekare och tangentbord till 

lärplattor där finger eller en så kallad Tablet PC penna används. Lärplattan ger enligt 

Couse och Chen (2010) barnen möjligheter i exempelvis program för att rita som 

muspekaren på datorn inte kan ge. Ett exempel är utformning av linjer och strukturer i 

sina teckningar och även andra funktioner där fingret ritar direkt på skärmen, vilket gör 

att barnen väljer lärplattan före datorn (Couse & Chen, 2010). 
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Studien innehåller även barnintervjuer som visade att det var 64 % av de deltagande 

barnen som hellre valde lärplattan än traditionella material och 33 % valde hellre 

traditionella material än lärplattan. Barnens motiveringar för att välja lärplattan var 

mestadels ”Jag gillar det” eller ”Jag vill”. Men vissa barn uttryckte sin motivering mer 

specifik ”Det finns massor av ljusa färger”, ”Den kan radera bättre”, "Du kan köra slut 

på bläck med pennan, men på lärplattan tar det inte slut" eller "Det är mycket lättare, 

och du behöver inte skölja ren din pensel” (Couse & Chen, 2010). Couses och Chens 

studie visar en relativt snabb utveckling när det gäller barns användande av lärplattan. 

När barnen använde lärplattan i den inledande delen av studien där barnen fick lära sig 

förstå och använda lärplattan och utforska dess funktioner i den aktuella applikationen 

var det 75 % av barnen som nådde den högsta nivån av att hantera lärplattan. I den 

andra delen av studien där barnen målade ett varsitt självporträtt på lärplattan var det 98 

% av barnen som nådde den högsta nivån av att hantera lärplattan (Couse & Chen). När 

barnen blev mer vana användare av lärplattan blev de mer oberoende och behövde inte 

lika mycket hjälp och stöd av förskolläraren. Den oberoende användningen av lärplattan 

leder till mer experimenterande och utforskande av verktyget och det ökar barnens 

förmåga att använda lärplattan (Couse & Chen). 

 

Litteracitet med IT som verktyg 

Positionering 

Litteracitet förekommer inte enbart i aktiviteter avsedda för språklig utveckling utan kan 

ses som en del i det pedagogiska arbetet vid exempelvis spel vid en lärplatta med ett 

spel vars grundsyfte är något annat. Då en grupp barn samspelar kring lärplattan 

uppkommer förhandlingar mellan deltagarna. Detta visar Walldén Hillström (2014) via 

en observation av två barn som spelar Pettssons Uppfinningar vid lärplattan. Barnen 

löser tillsammans problem genom att tolka symboler och förklara dess betydelse i 

sammanhanget. Då konflikter uppstår löses dessa snabbt av förskollärarens 

förtydligande och förhandling om lärplattans position. Lärplattans lätta förflyttning 

visar sig vara en positiv egenskap då dess position symboliserar samarbete, trots att 

möjligheten till snabb förflyttning ibland skapar konflikt (a.a). IT som verktyg vid 

arbete med litteracitet kan vara ett positivt hjälpmedel för att fånga barns intresse och 

för att ge ett multimodalt lärande. Dock finns det frågetecken om hur arbetet med dessa 

tekniker skall ske samt vilka konsekvenser detta för med sig (Walldén Hillström). 

Konflikter mellan deltagare under dessa aktiviteter kan försvåra arbetet på så sätt att 

syftet med aktiviteten inte längre kan ses. För att utvärdera aktiviteten krävs förståelse 

om vad som sker genom tid. Maktspelets inverkan och deltagarnas inflytande i 

samspelet kan behöva vägledas av en förskollärare (Walldén Hillström).  

 

Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) grundas på en barnsyn där det nyfikna och 

utforskande barnet lär i samspel med andra individer. Utifrån denna utgångspunkt har 

Walldén Hillström (2014) studerat barns digitala kunskaper i form av samspel kring 

lärplattor vid pedagogiska aktiviteter. Författaren har studerat barngrupper och deras 

förskollärare i olika aktiviteter kring det digitala verktyget där aktivitetens syfte bland 

annat har varit språkutveckling. Ett betydande begrepp i diskussionen kring litteracitet 

med IT som verktyg är graden av tillträde till tekniken. Vid aktiviteter kring lärplattan 

observerar författaren tydliga markeringar av det egna interaktionsutrymmet, vilket 

innebär att barnet verbalt eller med sitt kroppsspråk tydliggör att den egna placeringen 
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vid tekniken inte får hotas av andra deltagare. Interaktionen mellan barnen går ut på att 

behålla positioner för att inte förlora den egna placeringen. Alternativt för att klättra sig 

upp i den hierarkiska positioneringen. Exempelvis beskrivs hur ett barn som sitter 

framför lärplattan med barn bredvid sig tar ett tag om lärplattan och riktar sin arm så att 

de andra barnen inte ges möjlighet att röra på skärmen. De språkutvecklande 

applikationer som vid tillfället används visar sig inte gynna samtliga deltagare då 

konflikter och uteslutning resulterar i att vissa tvingas delta passivt. Denna aktivitet 

utspelar sig utan deltagande förskollärare och är en del i varför man på förskolan väljer 

att prova ett annat arbetssätt (Walldén Hillström, 2014). 

 

Enligt Myndigheten för skolutveckling (2007) är grunden i både förskolans och 

grundskolans läroplaner att vårt lärande sker med alla sinnen och därmed är vi både 

multimodala och dialogiska i vårt lärande. Därför är en varierande miljö viktig i 

undervisningen eftersom det kan ge möjlighet till lärande på många olika sätt. Det 

multimodala lärandet är inte bara viktigt för att vi lär oss med alla sinnen. Utan det är 

även viktigt för att varje individ lär sig på det sätt som passar en själv vilket innebär att 

olika individer föredrar olika metoder i lärandesituationer (Myndigheten för 

skolutveckling).  
 

Litteracitet och lärplattan 

Neumann och Neumann (2014) påpekar att det finns för få studier gjorda inom området, 

men hävdar att man ser fördelar med att använda lärplattor för att utveckla barns 

litteracitet. Man beskriver hur studier gjorts på barn 3-7 år där framför allt 3-åringarna 

har uppvisat en utvecklad litteracitet efter att under en tid ha arbetat med applikationer 

med ett pedagogiskt språkutvecklande syfte. Man kunde se att denna åldersgrupp visade 

en utvecklad kunskap om rim, ramsor och bokstäver. Vidare beskriver författarna hur 

bokapplikationerna är utformade på ett sätt som ska föra barnens uppmärksamhet mot 

bokstäverna och orden i sagan. Med en vuxens handledning ökar bokapplikationerna 

barnens fonologiska förståelse av de bokstäver och ord som finns i sagan. Det vill säga 

en förståelse av symbolens läte. Författarna är dock noggranna med att förklara att dessa 

studier gjorts på en dator och efterlyser liknande studier på lärplattor. Symbolförståelsen 

som kommer i takt med att barnen lär sig skriva på datorn menar författarna kommer 

kunna utvecklas ännu mer med hjälp av lärplattan eftersom pekskärmen kan erbjuda 

barnen att själv forma bokstäver med fingret på ett mer lättförståeligt sätt än vad en 

dator kan erbjuda.  

 

Neumann och Neumann(2014) beskriver vad en applikation med ett syfte att stödja 

barns litteracitet bör uppnå. Enligt författarna bör applikationen vara åldersanpassad och 

kopplad till förskolans styrdokument. Den skall ha en hög interaktivitet som stimulerar 

alla sinnen, bygga på tidigare erfarenheter och uppmuntra till barns kreativitet, 

problemlösande förmåga och kritiskt tänkande. Dessutom skall applikationen skapa 

meningsfulhet genom att barnen lär sig tryckta symboler. Tydliga mål och uppgifter 

beskrivs som viktiga för att barnen skall veta vad som förväntas av dem. Applikationen 

bör låta barnen prova sig fram, ge regelbunden feedback samt guida barnet under 

processen istället för att fokusera på ett uppnått eller misslyckat resultat (Neumann & 

Neumann). 

 
 

Barns litteracitet grundas enligt Beschorner och Hutchison (2013) på barns förmåga att 

se mening i skrivande, läsande och kommunikation Genom att använda lärplattan 
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förklarar författarna att barnet ges möjlighet att använda dessa grundläggande delar 

samtidigt. Meningsfullheten finns redan tidigt hos barnen. Då de tidigt sett föräldrar i 

hemmet använda tekniken vet barnen att de själva i framtiden kommer använda 

tekniken på liknande sätt (a.a.). Bechorner och Hutchison förklarar barns litteracitet vid 

lärplattan genom olika steg. Genom att lära sig i första hand bilder som symboler för 

genvägar till applikationer lär sig barnet att hitta det spel det vill på lärplattan. I ett 

senare skede lär barnet sig förstå och läsa texten under bilden. På så sätt skapas en 

kunskap om lärplattans tekniska miljö. Lärplattan lockar även till ett tidigt skrivande 

med tekniken. Barnet väljer ofta applikationer där det tillåts skriva. Flera olika former 

av skrivande förekommer. Datatecken som bokstäver som är handskrivna eller ritade 

som symboler. Barn pratar hela tiden om vad de gör på lärplattan. I takt med att barnet 

använder tekniken mer och mer blir dess användande av bokstäver och symboler mer 

avancerat. Tekniken tillåter barnet att koppla samman läsa, skriva, lyssna och prata. En 

lärplatta erbjuder applikationer såsom olika sätt att skapa egna böcker. Detta är ett sätt 

att koppla samman litteracitetens byggstenar. Lärplattan skapar möjligheter till lärande i 

en social samvaro. Till och med när barn arbetar individuellt med lärplattan uppstår 

enligt studien meningsfulla diskussioner. Barnet vid lärplattan kunde visa vad det gjorde 

samtidigt som det pratar med andra barn och förklarar eller får förslag (Beschorner & 

Hutchison). 
 

Barns delaktighet i användningen av lärplattan 

Neumann och Neumann (2014) belyser att då barn i tidig ålder börjar bekanta sig med 

pekskärmar lär sig barnet de grundläggande betydelser som finns i teknikens symboler. 

Tekniken erbjuds ofta första gången från föräldrar i form av deras smartphone och blir 

därför en tidig del av barnets förståelse av verktyg i samhället. Författarna menar att 

denna synvinkel i samband med applikationen och den fysiska pekskärmen och 

förståelsen av meningen med användandet av applikationen tillsammans styr hur det 

påverkar barns litteracitet. Samtidigt efterlyser de ytterligare forskning för att hitta den 

bästa metoden av handledning och hjälp ifrån förskolläraren under spelets gång. Man 

diskuterar huruvida barnets delaktighet påverkar litteraciteten positivt eller negativt vid 

bokapplikationer. Neumann och Neumann beskriver hur lärare uppfattar att barns 

delaktighet under sagostunden med lärplattan tog barnets fokus bort ifrån sagan och 

riktades istället till det fysiska pekandet på skärmen. Syftet att barnen skulle få upptäcka 

orden uppnåddes ej då barnens fokus inte var på själva orden just då. För att stödja 

barns litteracitet med lärplattan som verktyg krävs alltså enligt Neumann och Neumann 

att marknaden tillhandahåller lämpliga applikationer och att dessa i sin tur kan köpas 

och användas av förskolan. Till detta krävs en förskollärare som hjälper och handleder 

barnen under aktiviteten (Neumann & Neumann). 

 

Förskollärarens kunskap och ansvar 

Förskolläraren påverkar barnets möjligheter att lära sig använda IT som verktyg i olika 

aktiviteter genom sina olika kompetenser och lärarutbildningens innehåll (Sheridan & 

Pramling Samuelsson, 2003). Sveriges regering har haft som mål att Sverige ska bli en 

ledande IT-nation och har därför lagt stort fokus på utbildningssystemet. Genom en 

omfattande kompetensutveckling i början av 2000-talet som hette IT i skolan (ITiS) 

skulle alla elever och lärare få en egen e-postadress och tillgång till Internet och mer än 

hälften av Sveriges lärare utvecklade sin IT-kompetens. ITiS gällde dock inte barn och 

lärare i förskolan.  Idag är IT en del av barns vardag i förskolan. Dock i en mindre skala 
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än vad skolorna fick tillgång till i början (Sheridan & Pramling Samuelsson, 2003). I en 

annan studie som är skriven som en empirisk grund inför ett pilotprojekt fokuserar 

Saude et al. (2005) på att identifiera och förstå de teoretiska och praktiska behoven hos 

förskollärare gällande IT-utbildning i fem olika länder som är Sverige, Spanien, 

Bulgarien, England och Portugal. Samtliga länder anser att det pedagogiska 

användandet av IT i förskolan är viktigt. Men studien visar även att värdesättningen av 

IT skiljer mellan länderna. På grund av en senare installation av datorer och Internet i 

svenska förskolor visar Sverige, enligt studien, en lägre integration av IT i förskolan än 

andra länder i studien (Saude et al.). 

 

Det är förskollärarens ansvar att barn får möjlighet att använda IT i förskolan och få 

möjlighet att uppleva tekniken som ett verktyg med många möjligheter och motivera 

barnen att utforska och skapa utmaningar med IT. Förskolläraren bör ha en positiv 

inställning, kunskap och erfarenhet om IT och även ha en förståelse för hur IT kan 

användas i barns läroprocesser (Sheridan & Pramling Samuelsson, 2003). De flesta 

förskollärare som deltagit i studien av Saude et al. (2005) anser att de har lite eller inga 

kunskaper kring användandet av IT i förskolans verksamhet. Dock visar sig en kraftig 

variation länderna emellan. England visade sig vara det land där fler lärare ansåg sig ha 

lite (43%) eller ingen (16%) kunskap, medan Spanien var det land där över hälften av 

lärarna (58%) ansåg att de hade tillräcklig kunskap kring användande av IT i förskolan 

(Saude et al., 2005). Förskollärare i Spanien uppvisade även en högre nivå av 

deltagande i fortbildningskurser kring IT i jämförelse med de andra länderna. Portugal 

och Bulgarien visade en lägre nivå av deltagande. De förskollärare som inte deltagit i 

fortbildningskurser förklarade detta med att det var på grund av olika brister. Dessa 

brister handlar om ekonomiskt stöd, tekniska hjälpmedel, tillgänglig information och tid 

som behövs för att kunna delta (a.a.). Det är lärarens ansvar hur lärplattan introduceras 

och hur de väljer att använda lärplattan i verksamheten och detta påverkar även barnens 

lärande med IT som verktyg. Genom att integrera lärplattan i verksamheten får 

förskollärare även ett annat verktyg att använda för att nå målen i läroplanen och de 

förbereder barnen för att vara digitala medborgare (Couse & Chen, 2010). 

 

Förskollärarens förhållningssätt 

IT har i förskolan uppfattats som ett hot mot barndomen och har inte använts som ett 

pedagogiskt verktyg i verksamheten särskilt länge. Detta motstånd mot IT i förskolan 

kan dels bero på förskollärares upplevelser och värderingar från sina egna 

barndomsminnen som kan anses vara bäst ur deras perspektiv och dels kan det bero på 

låg erfarenhet och kunskap hos de äldre förskollärarna som inte har fått samma 

förutsättningar till att utveckla sin IT-kompetens som nyexaminerade förskollärare har 

fått. Genom att ge förskollärare stöd till att lära sig använda IT och ge dem möjlighet att 

själva uppleva fördelarna med IT i förskolan och även vilka begränsningar som skapas 

om de inte lär sig använda IT kan det bidra till mer positiva tankar om IT i förskolan 

(Sheridan & Pramling Samuelsson, 2003). 

 

Utvecklingskvaliteten gällande IT i förskolan beskrivs av Sheridan och Pramling 

Samuelsson, (2003) som bestående av tre olika nivåer och i tre olika perspektiv. Det är 

ett strukturellt perspektiv, barnets perspektiv och ett didaktiskt perspektiv. Det 

strukturella perspektivet berör de fysiska och materiella resurser som finns i 

verksamheten gällande IT. Barnets perspektiv berör barnens egna upplevelser kring IT 

och det didaktiska perspektivet handlar om hur förskollärare integrerar och främjar 
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barns lärandeprocesser. Förskollärares pedagogiska medvetenhet, utbildning och 

förmåga att möta varje barns intresse påverkar barns lärande kring IT. Förskollärare bör 

kunna ge barnen stimulans och utmaningar i sitt lärande med IT som verktyg (Sheridan 

& Pramling Samuelsson, 2003). Författarna menar att ett exempel på en låg 

kvalitetsnivå kan vara när IT-verktyget är dåligt placerat i rummet. Exempelvis avsides i 

ett hörn eller i ett eget rum vilket gör att den inte lockar till sig barnens uppmärksamhet 

och nyfikenhet och finns inte lika tillgänglig för barnen. Innehållet i datorn eller annat 

IT-verktyg kan vara begränsat med få program och förskolläraren uppmuntrar inte 

barnen att använda sig av IT-verktyget som finns i förskolan. När förskolan har en god 

kvalitetsnivå gällande IT kommunicerar och diskuterar barnen med varandra. De löser 

problem och har roligt tillsammans när de använder IT och barnens beteende visar att de 

funnit meningsskapande i användandet av IT (Sheridan & Pramling Samuelsson). 

 

En hög utvecklingskvalitet  anser Sheridan och Pramling Samuelsson, (2003) innebär 

att barnen spenderar större delen av dagen med IT och använder det som ett 

multiverktyg i integration med olika aktiviteter och teman i verksamheten. Barnen ska 

även ha utvecklat ett kritiskt förhållningssätt samt en förmåga att utvärdera programmen 

de använder och den information som programmen presenterar. Förskolläraren 

interagerar med barnen och ger dem vägledning i användandet av IT och skapar 

möjligheter med IT som stöd i barns utvecklingsprocess. Förskolläraren bör även ha 

förmågan att på ett kreativt sätt integrera IT som verktyg i förskolans olika aktiviteter 

(Sheridan & Pramling Samuelsson, 2003). Författarna menar att om barnen ska utveckla 

sitt användande av IT och förmåga att använda IT är det flera viktiga delar som spelar 

in. Det handlar om god placering och därmed tillgängligheten av IT-verktyget i rummet 

så den lockar till sig barnens uppmärksamhet och intresse. Varje förskola bör ha en 

varsin dator med många olika program som finns tillgängliga för barnen eftersom det 

krävs mycket tid med datorn för att få kunskap om den. Mångfalden av program i 

datorn främjar även många olika erfarenheter hos barn. Exempel på detta är 

språkutveckling, hand-öga-koordination, problemlösning och beslutsfattande. Till sist 

den allra viktigaste delen som enligt författarna påverkar barns utveckling av IT vilket 

är förskolläraren. Förskolläraren måste vara engagerad och uppmuntra barnen till att 

använda IT och även själv vara delaktig och samarbeta med barnen. Förskolläraren 

måste se och förstå möjligheterna med att använda IT som verktyg i aktiviteter med 

barnen (Sheridan & Pramling Samuelsson). 
 

IT skall i första hand betraktas som ett verktyg som används på många olika sätt i olika 

aktiviteter enligt pedagogiska perspektiv. IT skall inte ses som en separat aktivitet utan 

det skall integreras med andra vardagliga aktiviteter i förskolan (Sheridan & Pramling 

Samuelsson, 2003). Mer än häften (55-60%) av förskollärarna som deltog i studien av 

Saude et al. (2005) hade önskemål och intresse att öka sin kunskap kring IT i förskolan. 

Det som förskollärarna ansåg var viktigast att lära sig var att använda datorn som stöd i 

verksamheten. Att använda Internet i ett pedagogiskt syfte som till exempel att beställa 

böcker och få tillgång till online-bibliotek. Förskollärarna önskade även en didaktisk 

användning av Microsoft Office-program, att se läroplanens koppling till IT och lära sig 

olika tekniker för att utvärdera pedagogiska program som barnen använder (Saude et 

al). Förskollärarna hade en stark önskan om att utveckla sina kunskaper kring 

användning, funktion, roll och form av läroplanens integration av IT i verksamheten. 

Det är viktigt att förse förskollärare med den utbildning de önskar för att de skall kunna 

utveckla sin kompetens. Det är även viktigt att varje land lokalt utvecklar 

fortbildningskurser så att det blir meningsfullt och fyller det behov som finns i just det 

området (Saude et al, 2005). 
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Meningsskapande 

För att ett lärande skall ske krävs mer än bara exponering. Meningsfullhet och 

upplevelsen av sammanhang är individuellt och behöver anpassas för att nå varje enskilt 

barn. Det gemensamma för varje lärprocess är att allt detta skall ske på ett lekfullt sätt 

för att locka till nyfikenhet och lust att lära (Dahlgren et al., 2013). Myndigheten för 

skolutveckling (2007) beskriver meningsskapande som en social process som sker i 

mötet med andra individer och i varje möte bygger meningsskapandet på tidigare 

erfarenheter i andra situationer. Meningsskapande kan ske på olika sätt. Bland annat kan 

meningsskapande ske genom alla sinnen och ger en mängd intryck som står i interaktion 

med varandra och påverkar hur varje individ upplever olika situationer. 

Meningsskapande påverkas även av kroppsspråk, klädsel och känslostämningar 

(Myndigheten för skolutveckling). På detta sätt kan meningsskapande kombineras på en 

mängd olika sätt. Fantasi och kreativitet blir därför centrala egenskaper i 

meningsskapande som ger möjlighet till att vara kreativa i användandet av språket och 

prova nya och olika sätt att uttrycka sig på (a.a.). 

 

Meningsskapande på det sätt som beskrivits ovan som inbegriper både verbalt och icke 

verbalt språk är ett vidgat språkbegrepp och även ett vidgat textbegrepp eftersom att 

kommunikationen kan överföras på ett annat sätt än genom skriven text. Med dessa 

vidgade språk- och textbegrepp som Myndigheten för skolutveckling (2007) beskriver 

menar de även att det skall inkludera digitala medier som numera är vanligt i förskolans 

verksamhet. Myndigheten för skolutveckling beskriver införandet av nya medier i 

förskola och skola som en stor och krävande förändring eftersom det har präglats av en 

negativ syn på digitala medier i barns skolvistelse. Digitala medier har upplevts som ett 

hot mot den traditionella läs- och skrivundervisningen. Men Myndigheten för 

skolutveckling menar att digitala medier kan erbjuda möjlighet till aktivt, kreativt och 

varierande meningsskapande och bör därför ses som en resurs som används mer i 

verksamheten. En resurs som dessutom kommer ha en stor betydelse i barns livsvärldar 

i dagens samhälle. 

 

Myndigheten för skolutveckling (2007) beskriver digitala medier som både multimodala 

och multimediala eftersom det är en kombination av text, bild och ljud. Dessa 

kombinationer kännetecknas speciellt av film men även information på Internet som är 

lätt att söka efter med hjälp av olika länkar. Det finns även forskare som menar att olika 

medier är viktiga delar i barns och ungdomars identitetsskapande och socialisation i 

dagens samhälle eftersom de olika medierna förmedlar ideal, värderingar och förebilder. 

Myndigheten för skolutveckling hänvisar till Thavenius (1995, refererad i Myndigheten 

för skolutveckling, 2007) och lyfter fram att digitala mediers påverkan på barns och 

ungdomars identitetsskapande bör tas på allvar av lärare eftersom det även har inverkan 

på deras tankar och känslor och det är inget som barn och ungdomar kan koppla bort i 

förskolans och skolans verksamheter. Användandet av digitala medier i verksamheten 

handlar om den kommunikativa kompetensen där olika medier skall ge möjlighet till en 

bred utveckling inom läs- och skrivutvecklingen (Myndigheten för skolutveckling). 

 

Multimodalt perspektiv 

Ett multimodalt perspektiv är ett perspektiv som ser det teoretiska i det kreativa arbetet 

som dagligen sker i barns olika aktiviteter. Ett didaktiskt perspektiv är en del i det 

multimodala perspektivet där lärande påverkas av socialt samspel, kommunikation och 

teckenskapande aktiviteter och används för att få förståelse kring barns lärande och 
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meningsskapande (Elm Fristorp & Lindstrand, 2012). Med detta menar författarna att 

lärande sker genom att skapa något eget för att förstå skeenden på nya sätt.  Didaktik i 

förskolan innebär enligt Skolverket (2012) ett fokus på hur lärandesituationer 

organiseras. Här beaktas varje variabel och faktor som påverkande på lärandets effekt. 

Organiseringen av lärandesituationer i förskolan problematiseras utifrån didaktikens 

grundfrågor. Dessa frågor kan beskrivas utgå ifrån orden vem, vad, när, med vem, var, 

hur, genom vad, varför, för vad. Didaktik behandlar faktorer som inte tar hänsyn till 

deltagare, mål eller objekt. Istället diskuteras undervisningens innehåll, metod för 

lärandet samt i vilket syfte detta sker. Skolverket beskriver hur lärandet därför är 

beroende av deltagare. En bred syn på deltagare vid lärande förklaras innefatta 

exempelvis läroplaner, och därmed politiker, litteraturens författare samt lärare och 

eleven. Därför kan de didaktiska frågorna förstås som sökande efter deltagarnas 

erfarenheter och åsikter om lärandet. Olika faktorer påverkar alltså lärandet. Skolverket 

belyser hur samhället påverkar didaktiken genom att ständigt förändras. Lärandet som 

sker i skola, liksom metoden för lärandet och innehållet som skall läras ut i förskolan 

förändras utifrån det som för tillfället är aktuellt i samhället. Genom den didaktiska 

pyramiden förtydligas hur deltagaren också påverkas av samhället. De deltagare som 

läraren möter idag kan därför inte ge en bild av morgondagens deltagare vid 

lärandesituationer. De didaktiska frågorna blir därför ett hjälpmedel vid utformandet av 

lärandesituationer (Skolverket, 2012). 

 

Selander och Kress (2010) lyfter fram hur tecken, symboler och föremål får mening och 

betydelse i de situationer och de sociala sammanhang de ingår i. Lärande sett ur ett 

didaktiskt perspektiv sker genom kommunikation där information förs vidare mellan 

individer på olika sätt (Elm Fristorp & Lindstrand, 2012). Selander och Kress styrker 

vikten av den multimodala kommunikationen. De beskriver hur kommunikationen 

förstärks genom att använda en kombination av olika metoder. Exempelvis kroppsspråk 

tillsammans med verbalt språk.  

 

I det multimodala perspektivet ses barn som teckenskapande individer när de använder 

tillgängliga resurser för att skapa egna tolkningar kring det som de själva är intresserade 

av och engagerade i. Elm Fristorp och Lindstand (2012) beskriver även det sociala 

samspelet som en avgörande del i det multimodala perspektivet eftersom det sociala 

samspelet möjliggör vilken mening som skapas för barnen. På detta sätt belyser det 

multimodala perspektivet de olika skiftningar som sker i barns och vuxnas skapande 

arbeten. Alla komponenter i en skapande process består av skillnader, likheter och 

olikheter som vävs samman i skapelsen. Olika sätt att se på och förstå vardagen ger en 

djupare förståelse för de erfarenheter som individen hela tiden skapar och använder i 

nya situationer och skapelser. 

 

Litteraturhuset Trampolin 

Det multimodala perspektivet ligger till grund för verksamheten vid Litteraturhuset 

Trampolin som består av tre delar de har valt att benämna: Våra lokaler - lär och 

upplevelsemiljön, Kunskapscentret - den kompetensutvecklande delen samt 

Forskningsresursen. Man bedriver dessa tre delar som kopplas samman med varandra 

för att bilda en unik helhet (Sandvikens kommun, 2015). I en text utgiven av kommunen 

beskrivs hur Litteraturhuset Trampolin startades år 2014 med kommunen som 

huvudman och finansieras av Region Gävleborg för att verksamheten skall kunna verka 

i samtliga kommuner i länet. Verksamhetens huvudsakliga syfte är att genom ett 
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multimodalt arbetssätt främja barns språkutveckling med ett fokus på barns berättande 

(Sandvikens kommun). I kommande delar av detta arbete kommer Litteraturhuset 

Trampolin att benämns med namnet Trampolin. 

 

Våra lokaler - lär och upplevelsemiljön 

Sandvikens kommun (2015) beskriver i texten "Litteraturhuset Trampolins tre delar" 

hur Trampolins lokaler är utformade genom ett samarbete mellan en barnkulturdesigner, 

personal från kommunens Kulturcentrum samt barn som har bidragit med idéer till 

utformandet. Lokalerna är en mötesplats där barn och ungdomar samlas för att genom 

olika estetiska uttrycksformer skapa och förmedla berättelser. Barnen vistas i lokalerna 

och deltar vid Trampolins aktiviteter eller kurser ensamma eller tillsammans med 

exempelvis föräldrar eller förskollärare. Trampolin utformar olika teman att arbeta kring 

och barnen bjuds på fika i en caféliknande miljö i samband med den skapande 

verksamheten (Sandvikens kommun, 2015).  

 

Kunskapscentret - den kompetensutvecklande delen 

Trampolins andra del har ett syfte att utveckla metoder och sprida kunskap inom länet. 

Detta görs till bland annat förskollärare men även andra yrkesgrupper genom 

seminarier, workshops och föreläsningar inom området kring barns språkutveckling. 

Trampolins metoder är baserade på en vetenskaplig grund och för att inneha största 

möjliga aktuella kunskap håller Trampolin nära kontakt med forskning via bland annat 

högskolor och universitet. För största möjliga spridning av innehåll och händelser har 

Trampolin valt att använda sig av en blogg samt sociala medier. Från våren 2016 

erbjudes även en databas som innehåller material kring tidigare projekt och metoder 

(Sandvikens kommun, 2015). 

 

Forskningsresursen 

Eftersom Trampolin baserar sin verksamhet på en vetenskaplig grund vill man lägga 

stor vikt på relevant forskning. För att den forskning som finns inom området kring 

barns språkutveckling skall få spridning erbjuder Trampolin bland annat seminarier som 

ger kunskap om relevant forskning som finns tillgänglig. Detta på grund av att 

Trampolin eftersträvar ökad kvalitet och kunskap kring språkutveckling hos exempelvis 

förskollärare vilket i sin tur gynnar barnen. Trampolin bidrar även med kunskap om 

exempelvis metoder för att gynna ny forskning (Sandvikens kommun, 2015). 
 

Utlåning av lärplattor 

Som en del i arbetet med språkutveckling och berättande använder Trampolin lärplattan 

som ett pedagogiskt verktyg. Man har utformat en ryggsäck som innehåller fem 

lärplattor med tillhörande laddare. Lärplattorna innehåller applikationer som har laddats 

ned av Trampolin med syfte att arbeta med berättande. I varje lärplatta finns även en 

handledning till hur applikationerna kan användas i samband med barns berättande. 

Syftet med dessa ryggsäckar är att ge förskollärare ett verktyg anpassat för 

språkutveckling genom berättande. Antalet lärplattor som ingår i ryggsäcken möjliggör 

att förskollärarna kan arbeta med minskad känsla av att materialet inte räcker till. Fler 

barn kan arbeta med lärplattor samtidigt. För att nå ut till förskolor med informationen 

om ryggsäckarna har Trampolin skickat ut informationsbrev till förskollärare via mail 

och kommunens intranät. Förskolechefer har förmedlat informationen till avdelningarna 

och för att låna en ryggsäck besöker en förskollärare Trampolin och skriver på ett 

lånekontrakt. Ryggsäcken får därefter lånas under en månads tid innan den skall lämnas 

tillbaka (Sandvikens kommun, 2015). 
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Sammanfattning 

 

Barns språkutveckling är komplext och beroende av flera variabler. För att berika 

innehållet i undervisningen och erbjuda en multimodal arbetsmiljö kan förskolläraren 

organisera aktiviteter med hjälp av lärplattan som verktyg i arbetet med barns 

språkutveckling. Forskning visar att förskollärare önskar mer kunskap och kompetens 

kring användandet av lärplattan som pedagogiskt verktyg för att kunna organisera 

aktiviteter och göra didaktiska ställningstaganden som gynnar barnens lärande. 

För att bidra till diskussionen kring hur lärplattan skall integreras i större utsträckning i 

förskolan är därför förskollärares möjligheter till kunskapsutveckling intressant att 

undersöka. 

 

Syfte och frågeställning 

Förskollärarens ansvar enligt läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) är att ge varje 

barn möjlighet till utveckling och lärande genom att inspirera varje barn att använda sin 

fullständiga förmåga. Enligt läroplanen för förskolan ansvarar förskolläraren även för 

att väcka ett intresse och utmana varje barn i sin språkutveckling. En möjlig metod för 

att nå dessa mål är att använda lärplattan som pedagogiskt verktyg. Detta kräver 

kunskap och engagemang av förskolläraren. Vetenskaplig forskning visar att 

förskollärare upplever sin egen kunskap som bristfällig.  

 

Syftet med detta arbete är att undersöka hur lärplattan kan användas som verktyg i 

arbetet med barns språkutveckling genom Litteraturhuset Trampolins färdiga koncept 

med en ryggsäck med lärplattor och en handledning.  Syftet är också att undersöka hur 

kommunens fortbildning och dess utformning kan stödja förskollärares 

kunskapsutveckling. Detta gör att arbetet kan förstås som didaktiskt och kommer att 

bidra till diskussionen kring hur olika metoder kan öka förskollärares kompetens kring 

användandet av lärplattan i förskolan vilket bidrar till ett utvecklat användande av 

lärplattan som verktyg vid barns språkutveckling.  

 

Arbetet utgår ifrån följande frågeställningar: 

 

- Hur kan lärplattan användas som stöd för barns språkutveckling i förskolan? 

- Hur upplever förskollärarna att ryggsäckarna påverkar ett språkutvecklande 

arbete? 

- Hur kan fortbildningens utformning bidra till en meningsfull 

kunskapsutveckling hos förskollärare?  
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Metod 

Planering 

I planeringsstadiet av arbetet uppstod ett intresse för att undersöka hur lärplattan 

används i förskolan. Enligt Bryman (2008) börjar planeringen av ett arbete ofta utifrån 

ett eget intresse för en fråga. Detta intresse räcker dock inte att grunda ett arbete på. 

Därför krävs ytterligare steg i avgränsningen av ett arbete för att uppnå 

frågeformuleringar som går att arbeta med. För att skapa en avgränsning inom området 

fokuseras detta arbete på barns språkutveckling och barns litteracitet för att ta del av hur 

lärplattan kan användas som verktyg i förskolan. Detta dels på grund av eget intresse för 

språkliga lärprocesser och dess betydelse för yngre barn och dels på grund av 

samarbetet med Trampolin vars grundsyfte är att arbeta på olika sätt med barns 

berättande (Sandvikens kommun, 2015). Utifrån denna planering utformades 

frågeställningar som i sin tur ledde till en bakgrund bestående av en 

litteraturgenomgång och vetenskaplig forskning. Vetenskapliga artiklar har sökts i 

databasen ERIC med följande sökord: Computer, Early childhood education, ICT, 

Learning, Preschool, Tablet och Technology. Valda kriterier för artiklarna var att de 

skulle vara i full text och peer rewieved samt kopplas till arbetets frågeställning om 

barns språkutveckling och/eller lärplattan/IT som pedagogiskt verktyg. Genom att gå 

igenom metodlitteratur har arbetet fått en struktur och arbetsgång som är lämplig för att 

studera didaktiska frågor i förskolans organisation. Genom planeringen av hur det 

empiriska materialet skall samlas in tillsammas med den uppbyggda bakgrunden i 

arbetet har ett multimodalt perspektiv valts som tolkningsverktyg. 

 

För att besvara arbetets syfte och frågeställningar krävs en fördjupad förståelse för såväl 

materialets innehåll, förskollärares upplevelser samt vilka kunskaper som finns och 

förmedlas om lärplattan i kommunen. Därför är en kvalitativ studie lämplig. Enligt 

Bryman (2008) är undersökningens karaktär avgörande för forskningsstrategins 

utformning. Författaren beskriver en kvalitativ strategi som karaktäristisk för 

undersökningar med syfte att belysa frågor på en mer individuell nivå. Här läggs störst 

vikt på individens egna tolkningar och uppfattningar rörande den aktuella frågan eller 

företeelsen. 

 

Empirin består av tre delar. Den första delen är innehållet i den ryggsäck Trampolin 

tillhandahåller. En innehållsanalys har valts för att ge en förståelse för vad lärplattorna i 

ryggsäckarna innehåller och förmedlar. I arbetet strävar vi även efter att förstå den 

individuella uppfattningen hos förskollärare kring barns språkutveckling genom 

lärplattan. Empirins andra del består därför av intervjuer av två förskollärare. Till sist 

består det insamlade empiriska materialet av en observation av kommunens fortbildning 

av personal i förskolan om hur lärplattan kan användas i verksamheten och vilket 

lärande olika aktiviteter kan bidra till. Till skillnad från den kvantitativa 

forskningsstrategin är den kvalitativa strategin inte ämnad för generalisering (Bryman). 

För att besvara arbetes syfte och frågeställningar krävs undersökningar av specifika 

objekt och individers uppfattningar. Trampolins ryggsäckar är speciella och skulle 

därför heller inte gynnas av en generaliserande diskussion. Förskollärarnas uppfattning 

och beskrivning i intervjuerna kring användandet av lärplattorna kommer vara 

individuella och relativa samt öppna för tolkning. Fortbildningens didaktiska 

utformning är lämplig att undersöka genom en observation eftersom den egna 

uppfattningen vid deltagandet ger en bild av vad metoden, syftet och innehållet ger.  

 



 

18 

 

Innehållsanalys 

För att få förståelse för vad Trampolin erbjuder för utbud gällande lärplattor utfördes en 

innehållsanalys av materialet. Förutbestämda kategorier för att uppfylla ett syfte styr 

vad som eftersöks i innehållsanalysen (Bryman, 2008). Undersökandet av lärplattans 

innehåll skedde genom en visning av den fysiska ryggsäcken på plats i Trampolins 

lokaler samt en genomgång av de lärplattor och applikationer som ingår i ryggsäcken. 

Där utfördes även fältanteckningar för att notera viktiga detaljer. Dessutom lånade vi 

själva hem varsin lärplatta för djupare förståelse av innehållet. Efter intervjuer med 

förskollärare gjordes ännu ett studiebesök för att ytterligare analysera ryggsäckens 

innehåll utifrån de applikationer som visat sig vara fokus hos förskollärarna som använt 

ryggsäckarna. Bryman beskriver hur innehållsanalysen är känslig inför kontext vilket 

kan förklaras genom att innehållsanalysen är relationell och kommer att visa olika 

resultat beroende på vad forskaren önskar undersöka. Var analysen sker och i vilket 

sammanhang kommer att påverka utgången genom de kategorier som i förväg bestämts 

eller genom vad som av forskaren har bestämts skall studeras. Att återgå till materialet 

vid ett senare tillfälle kan alltså visa nya resultat. Detta visar enligt författaren hur 

historien och sammanhanget är viktigt att redovisa vid denna typ av analys (Bryman, 

2008).  

 

Intervjuer 

Föremålet i detta arbete är Trampolins ryggsäckar som är ämnet i intervjuerna. 

Intervjuerna är något strukturerade med nedskrivna intervjufrågor (Bilaga 1) som är 

medtagna till intervjutillfällena. Bryman (2008) problematiserar den kvalitativa 

forskningsstrategin då den utgår ifrån en mer öppen diskussion under intervjun. 

Konkreta och tydliga intervjufrågor krävs, men för att uppnå en öppenhet kring 

förloppet och svaren under intervjuerna krävs en tydlig frågeställning för att intervjun 

skall hållas relevant för arbetet (Bryman).  Frågorna som användes vid intervjuerna 

handlar om hur förskollärarna har valt att arbeta med materialet, varför de har lånat 

ryggsäckarna, hur de upplevde barnens reaktioner och handlingar i aktiviteten med 

ryggsäckens innehåll samt hur förskollärarna upplevde att arbeta med materialet. 

Bjørndals (2005) beskriver detta som en form av intervjuer där den som intervjuar har 

en intervjuguide med sig där mer eller mindre detaljerade frågor är nedskriva som ska 

beröras någon gång under intervjun. Denna form av intervju är något strukturerad tack 

vare intervjuguiden men är ändå en flexibel och öppen intervju eftersom frågorna inte 

behöver komma i ordningsföljd utan kan anpassas efter vad den som blir intervjuad 

svarar (Bjørndal). De typer av intervjufrågor som är relevanta i detta arbete kan 

beskrivas utifrån Bjørndal som frågor om beteende, frågor om attityder och värderingar, 

frågor om känslor och frågor om kunskap.  

 

Observation 

I detta arbete utförs en observation för att skapa en djupare förståelse för kommunens 

fortbildning kring användandet av lärplattan i förskolan och därigenom få en inblick i 

vilken kunskap som förmedlas till personalen. Under observationen gjordes 

fältanteckningar för att minnas det som är viktigt. Syftet med att göra en observation av 

kommunens fortbildning om lärplattan i förskolan är att undersöka fortbildningens 

innehåll och att få en förståelse för hur utbildningen förmedlas till deltagarna. För att få 

en inblick i hur utbildningen förmedlas och hur den mottas av deltagarna utförde vi 
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observationen genom ett aktivt deltagande vid ett av fortbildningens kurstillfällen. 

Enligt Bryman (2008) kan ett aktivit deltagande vid en observation ge observatören en 

tydligare förståelse för observationens innehåll eftersom observatören gör mer än att 

bara observera.  

 

Urval 

För att kunna samtala om innehållet i Trampolins ryggsäckar i en intervju startades 

urvalet medvetet genom kontakt med vår kontaktperson på Trampolin. En lista av 

förskollärare som tidigare lånat ryggsäckarna skickades via mail till oss. Totalt sex 

förskollärares namn och telefonnummer fanns med på listan varav två av dessa inte 

kunde medverka i arbetet på grund av vår relation till dessa. Vetenskapsrådet (2015) 

beskriver forskarens ansvar och regler att förhålla sig till under en intervju. Forskaren 

skall förhålla sig opartisk till forskningsresultatet samt processen som leder till 

resultatet. Ett problem som tas upp är när forskning sker på den egna arbetsplatsen eller 

om en deltagare har en relation till forskaren vilket Vetenskapsrådet menar kan medföra 

en påverkan på resultatet då forskningen riskerar bedrivas till fördel för egen nytta. 

Resterande fyra förskollärare på listan kontaktades. Två av dessa hade lånat ryggsäckar 

men inte använt dem av olika anledningar och nekade till deltagande vilket innebär att 

detta arbete innehåller två intervjuer med vardera en förskollärare som har lånat 

Trampolins ryggsäckar. 

Efter att genom vår kontaktperson på Trampolin fått namn på förskollärare som lånat 

deras ryggsäckar kunde urval göras som resulterade två möjliga medverkande till 

arbetets intervjuer. Förskolechefer på förskollärarnas arbetsplatser kontaktades via mail 

för att få tillåtelse att kontakta och intervjua förskollärarna. I mailet förklarades arbetets 

syfte, kort om vilka vi som intervjuar är och varför de utvalda förskollärarna var av 

intresse för arbetet samt hur förskolan kunde kontakta oss på olika sätt. Efter 

förskolechefernas godkännande kontaktades aktuella förskollärare via telefon för att 

informera om arbetet och dess syfte, deltagarens rättighet att när som helst avbryta och 

rätt att även efter intervjun kontakta oss för att avbryta sitt deltagande i arbetet. Ett 

muntligt avtal om datum, tid och plats för intervju ingicks. 

Medarbetare på Trampolin har godkänt att deras namn offentliggörs i arbetet och har 

fått ta del av arbetets innehåll innan publicering. Ledarna vid den fortbildning som 

observerats har informerats om att Trampolins namn exponeras och har godkänt sin 

medverkan. I och med att känsliga personuppgifter riskerar kränkas har hänsyn till 

deltagarnas önskemål styrt empirin genom att arbetet enbart redovisar de delar som 

deltagarna ville bidra med.Vetenskapsrådet (2015) framhåller att etikprövningslagen 

kräver ett informerat samtycke med deltagaren. Detta skall ske i all forskning där 

människor är med. Samtycke kan endast ges då tillräcklig bakgrund har delgivits 

deltagaren. Bakgrunden skall behandla forskningens syfte och relevant innehåll samt ge 

information om deltagarens rättigheter och möjlighet att avbryta (Vetenskapsrådet). 

 

Ett återkommande dilemma som tas upp i den inledande bakgrunden till arbetet är 

förskollärares syn på den egna kunskapen om lärplattan i förskolan. För att få en 

förståelse för vilken bredd som finns i kommunens förskolor samt för att förstå vad 

kommunen har att erbjuda för att bistå med lösning till detta problem och även se vilken 

kunskap som förmedlas av kommunen observerades den fortbildning som erbjuds 

förskollärare av kommunen. Utbudet av fortbildning inom användandet av lärplattor i 

förskolan är begränsad i kommunen eftersom enbart en form av fortbildningen inom 
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området finns att tillgå. Utbildningens kurstillfällen sker i genomsnitt två gånger per 

månad och för att möta ledarnas önskemål och därmed ingå ett muntligt samtycke till 

deltagande fick utbildningsledarna välja ett kurstillfälle. Observationen skedde därmed 

vid det tillfälle som tilldelades oss. Liksom vid intervjuer kräver observationer enligt 

Vetenskapsrådet (2015) deltagarnas frivilliga godkännande och observationen skall ske 

utifrån deltagarnas krav och förutsättningar (Vetenskapsrådet). Deltagarna vid 

fortbildningen tillfrågades om godkännande att vi deltog och observerade vid det 

aktuella kurstillfället innan den startade. Deltagarna informerades av oss samt av en 

ledare vilka vi var och vad syftet med vår observation var. Dessutom informerades 

deltagarna om arbetes syfte samt vad i fortbildningen som skulle användas i arbetet och 

deltagarnas rätt att när som helst avbryta deltagandet trots att det inte var deltagarna som 

observerades. 

 

Genomförande  

 Intervjuerna dokumenterades med hjälp av ljudinspelning genom mobiltelefon samt 

fältanteckningar för att förstärka det ljudinspelade materialet. Deltagarna vid 

intervjuerna hade tagit del av arbetets innehåll genom mail och telefonkontakt för att ha 

tillräcklig bakgrund till samtycke under hela arbetets process. Detta möjliggjorde att 

deltagarna vid intervjuerna har haft total möjlighet att se arbetets riktning och vad som 

redovisas och analyseras. På så sätt fick deltagarna kontinuerligt under arbetets gång 

möjlighet att avbryta sitt deltagande. Löfgren (2014) beskriver ljudupptagning vid 

intervjuer som positivt. Detta ger forskaren möjlighet att återgå till intervjun vid flera 

senare tillfällen och kan därför fokusera på att delta i samspelet runt intervjun då det 

sker (a.a.). Bjørndal (2005) beskriver ljudinspelning som positiv i jämförelse med 

anteckningar. Författaren menar att en ljudinspelning garanterar en mer fullständig och 

noggrann information av intervjun än vad anteckningar gör. Genom att använda sig av 

ljudinspelning under en intervju får också den som intervjuar möjligheten att vara mer 

närvarande under hela samtalet eftersom den som intervjuar inte behöver anteckna hela 

tiden (Bjørndal, 2005). 

För att ha möjlighet att komplettera varandra med följdfrågor utfördes intervjuerna av 

två intervjuare där den ena har huvudansvaret för intervjun och den andre finns med för 

att ställa följdfrågor vid behov samt vid behov föra anteckningar. Detta förklarades för 

deltagarna vid telefonsamtalet när intervjuerna bokades för att ge deltagarna möjlighet 

att påverka antalet intervjuare om det för deltagaren är önskvärt att endast en intervjuare 

finns med under intervjun.  

I enlighet med Personuppgiftslagen (SFS 1998:204) används fingerade namn på 

deltagare vid intervjuer för att skydda dessa människor mot att deras personliga 

integritet kränks. Vi valde att använda namnen Anna och Lisa under rubriken Resultat 

för att skydda deltagarnas integritet. Att använda sig av namn belyser att resultatet 

består av material ifrån olika intervjuer. Förskolläraren informerades om detta vid det 

inledande telefonsamtalet samt innan intervjuns start för att säkerställa att förskolläraren 

uppfattat att det insamlade materialet anonymiseras och enbart hanteras av personer som 

ingår i studiens process. Förskolläraren informerades dessutom om att det färdiga 

arbetet publiceras i en databas tillgänglig för allmänheten. För att återigen upplysa om 

deltagandets frivillighet och de rättigheter som ingår i deltagandet samt arbetets och 

intervjuns syfte började de båda intervjusessionerna med en genomgång av detta. 
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Deltagarna vid kommunens fortbildning fick vid fortbildningens start information om 

arbetets syfte och innehåll samt frågan om de godkänner att vi deltar i kursen trots att 

deltagarna vid detta kurstillfälle inte observerades individuellt. Ledare och kursdeltagare 

informerades om rättigheten att avböja deltagande vilket i detta fall skulle innebära att 

delar då deltagaren är med i kursen bortses i arbetet. Trampolin har tagit del av arbetets 

innehåll och godkänt användandet av deras namn och beskrivning av verksamhet samt 

att kommun och region går att spåra i referenser 

 

Trampolins ryggsäckar 

För att studera innehållet av materialet i Trampolins ryggsäckar med lärplattor utfördes 

en innehållsanalys i tre steg. Vid analysens inledningsskede gjordes ett studiebesök i 

Trampolins lokaler ledd av vår kontaktperson på Trampolin. Vid detta tillfälle ingick en 

genomgång av Trampolins verksamhet samt en visning av deras lärplattor och dess 

innehåll. I nästa steg lånade vi hem varsin lärplatta. Detta gav möjlighet till att själva 

studera innehållet djupare och gav en förståelse för vilket material som fanns tillgängligt 

på lärplattan i form av nedladdade applikationer samt gav oss möjlighet att själva prova 

dessa applikationer. För att ta del av vad Trampolin förmedlar för handledning till 

applikationerna kunde vi även analysera den handledning som fanns installerad på varje 

lärplatta.  

 

Intervjuer 

Den första intervjun ägde rum en onsdag klockan 10. Förskolläraren lämnade 

barngruppen för att delta och intervjun skedde i ett personalrum i direkt anslutning till 

avdelningen där det går 22 barn i åldrarna 3-5 år och arbetar tre förskollärare. 

Personalrummet avgränsas ifrån avdelningen med en glasdörr där ljudet ifrån barnen 

och personalen på avdelningen hördes igenom. Men med dörren stängd kunde intervjun 

ske avskilt från övriga avdelningen.  

 

Den andra intervjun ägde rum en torsdag klockan 10, även den i ett personalrum i direkt 

anslutning till avdelningen. På avdelningen går det 18 barn i åldrarna 1-5 år och där 

arbetar 4 förskollärare fördelat på 3,75 tjänster. Detta på grund av att förskollärarna har 

lite kökstjänst i sina arbetsuppgifter. Ljud ifrån barn och vuxna på avdelningen hördes 

vid intervjutillfället. Men i och med den stängda dörren till personalrummet kunde 

intervjun ske utan avbrott. Bjørndal (2005) beskriver miljön som en viktig del av hur 

lyckad en intervju blir. Samtalet skall präglas av ett lugn och en bra kontakt med den 

som intervjuas. Ljud som stör, exempelvis mobiltelefoner eller annat ljud från 

omgivningen, kan störa intervjun så det blir ett dåligt samtal. Därför rekommenderas en 

så lugn och avskärmad miljö som möjligt för att genomföra en bra intervju (Bjørndal). 

Intervjuerna resulterade i material som består av en ljudfil på 8 minuter och 18 sekunder 

och en ljudfil på 8 minuter och 9 sekunder. 

För att intervjuerna ska bli likvärdiga och kopplade till arbetets syfte utformades ett 

ramverk till intervjufrågorna (Bryman, 2008). Frågornas utformning är kopplade till 

arbetets frågeställningar och handlar om hur förskollärare utformar pedagogisk aktivitet 

med barnen med lärplattan som verktyg samt hur Trampolins koncept med 

ryggsäckarna upplevts då de använts. Samtidigt var frågorna öppna nog för att 

förskolläraren skulle ges utrymme att framföra sin egen uppfattning om användandet 

(bilaga 1). 
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Kommunens fortbildning om lärplattor 

För att få en god uppfattning av fortbildningen gjordes en observationen baserad på ett 

aktivt deltagande under kurstillfället genom att delta i de uppgifter deltagarna får. Den 

form av fältanteckningar som skrevs under observationen var preliminära anteckningar 

som Bryman (2008) beskriver som en form där den som antecknar snabbt skriver ner 

citat, korta meningar eller stödord som bör kommas ihåg när en mer detaljerad och 

beskrivande text utarbetas vid ett senare tillfälle. Denna form av anteckningar skrivs ned 

så diskret som möjligt för att inte påverka de människor som är omkring en på ett 

besvärande sätt (Bryman). Eftersom detta arbete inte lägger vikt vid vilken förskollärare 

som säger vad utan fokuserar på helheten vad kursen erbjuder förskollärarna läggs inget 

intresse i vilka som deltog utan anteckningar gjordes enbart kring innehållet i och 

struktureringen av kursen, vilket även deltagarna informerades om vid kurstillfällets 

start. Observationen ägde rum vid ett av kommunens tillfällen för fortbildning för 

förskolans personal om att använda lärplattan i förskolan. Kursen leddes av två ledare 

och den här gången 19 deltagare bestående av främst förskollärare men även 

förskolechefer och hemspråkslärare samt vi som observerar, för anteckningar och deltar 

aktivt i kursen. Det kurstillfälle som observerades hade ett tema som handlar om barns 

språkutveckling. Vid kurstillfället fick deltagarna möjlighet att prova olika applikationer 

med syfte att stödja barns språkutveckling samt ställa frågor och få förslag om hur 

lärplattan kan användas som verktyg i förskolan. 

 

Bearbetning av empiri 

Anteckningar som gjorts under innehållsanalysen av Trampolins ryggsäckar bearbetades 

för att sedan skrivas ihop till en mer utarbetad och detaljerad text som är relevant för 

arbetet.  
 

Efter genomförandet av intervjuerna gjordes utskrifter av ljudfilerna och de utskrivna 

intervjuerna kompletterades med de fältanteckningar som gjorts under 

intervjutillfällena. Enligt Bryman (2008) skall processen då en inspelad intervju skrivs 

ut ses som känslig och viktig. Bryman framhåller att risken att det talade språket skrivs 

ut fel på grund av exempelvis bristande uppmärksamhet eller intresse är stor att valet av 

person som skriver ut innehållet från intervjun bör vara väl genomtänkt. Önskvärt är att 

personen som skriver ut innehållet från inspelningen har samma utbildning och intresse 

som intervjuaren. Genom att även vara väl insatt i arbetet skapas en förståelse för vad 

det inspelade materialet kan komma att behandla. Det medför en minskad risk för att 

personen som skriver ut innehållet hör fel eller tolkat delar på ett sätt som inte stämmer 

överens med vad deltagaren förmedlade vid intervjun (Bryman, 2008). Utskrifterna av 

de två intervjuerna som ingår i detta arbete har därför gjorts av personen som 

intervjuade deltagaren. Av materialet som sedan återfinns i de utskrivna texterna gjordes 

ett urval som anses relevant för arbetets syfte. Dessa urval resulterade i följande 

kategorier: Förskollärarens organisering av aktiviteten, förskollärarens roll, 

Förskollärarens kunskap, Tillgången samt Materialets roll. 
 

Slutligen bearbetades de fältanteckningar som gjorts under kommunens fortbildning och 

utifrån dessa skapades en relevant och mer detaljerad text.  
 

Insamlat material har tolkats utifrån ett multimodalt perspektiv. Ett tolkningsverktyg 

bestående av ett valt perspektiv behövs enligt Bryman (2008) vid studier som rör 

människor och sociala sammanhang. Det komplexa i att studera människor är att det 
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kräver en djupare förståelse mellan olika variabler. Olika variabler och relationer mellan 

variabler ger olika resultat i studien av människan. Därför menar Bryman att ett 

tolkningsverktyg eller tolkningsperspektiv hjälper till genom att förtydliga vad som 

studerats och i vilka situationer människan studeras. Denna typ av studie kräver ett 

tolkningsverktyg för att förklara att resultatet som samlats in tolkas utifrån ett visst 

perspektiv. Skulle samma empiriska material tolkas genom ett annat perspektiv kan det 

antas att resultatet kommer bli annorlunda (Bryman).  
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Resultat 

Resultatet är indelat i tre delar. Inledningsvis beskrivs resultatet av innehållsanalysen 

som gjorts av Trampolins ryggsäckar. Under den andra rubriken redogör vi för de 

intervjuer som utförts och till sist redogör vi för resultat från en observation av ett 

fortbildningstillfälle för förskollärare. 

 

Ryggsäcken och dess innehåll 

Denna del av resultatet redovisar den innehållsanalys som gjorts av Trampolins 

ryggsäckar. Innehållsanalysen beskriver såväl ryggsäcken som lärplattorna som ingår i 

den. Dessutom redovisas lärplattans innehåll. 

 

Trampolin lånar ut ryggsäckar innehållande vardera fem lärplattor som innehåller 

applikationer som förinstallerats av Trampolin och tillhörande laddare (bilaga 2). De 

förinstallerade applikationernas syfte är att vara ett verktyg vid barns berättande. 

Lärplattorna används i Trampolins egna fasta lokaler men finns även tillgängliga för 

förskollärare att låna. Utlåningen av lärplattorna sker genom att exempelvis 

förskolläraren kontaktar Trampolin, bokar in sin avdelning under en låneperiod som är 

fyra veckor lång. Efter ett skriftligt låneavtal med Trampolin får förskolläraren ta med 

sig en ryggsäck till sin förskola. Varje lärplatta är förberedd genom att applikationer 

avsedda för att arbeta med barns språkutveckling finns nedladdade. En elektronisk 

handledning till hur applikationerna kan användas finns även installerad. Den som lånar 

ryggsäcken med lärplattor får enbart använda de applikationer som installerats av 

Trampolin. Det är alltså inte tillåtet att ladda ned egna applikationer.  
 

Samtliga applikationer är så kallade skaparapplikationer som baseras på barns 

kreativitet. Applikationerna berör barns berättande på olika sätt. Lärplattan innehåller 

mappar fyllda med applikationer avsedda för barns berättande på olika sätt (bilaga 3). 

Följande applikationer finns i Trampolins lärplattor:  
 

• Skapa böcker (bilaga 4). Applikationer för att skapa böcker tillåter användaren att göra 

egna böcker med hjälp av fotografier som tagits själv eller laddats ned på lärplattan 

genom Internet. Bilder ifrån rit- eller musikapplikationerna kan också användas. Till 

detta kan text läggas till och även ljud som kan bestå av inspelade röster. Dessa 

applikationer ingår i mappen för för att skapa böcker: Book creator, iBooks, Book writer 

och Scribble press 

 

• Skriva/rita (bilaga 5). Applikationer för att skriva tillåter användaren att skriva texter 

och symboler på olika sätt. Texten skrivs främst genom datorsymboler. Applikationer 

för att rita låter barnet rita och skapa bilder med fingret. Dessa applikationer innehåller 

olika färger och möjligheter att skapa bilder på varierade sätt. En applikation skapar 

även serier. Bilderna kan sparas på lärplattan. Några av dessa applikationer är även 

utformade som instruktioner eller ritningar. Det kan vara instruktioner om hur man kan 

vika ett djur med ett pappersark. 
 

Dessa applikationer ingår i denna grupp:Ritplatta, Kids canvas, PagesFoldity, Foldity zoo, 

Strip design, Anteckningar, Skolstil. 
 

• Skapa foton (bilaga 6). Fotoapplikationer skapar möjligheter att fotografera på olika 

sätt och bearbeta fotografierna genom exempelvis filter och ramar. Även dessa färdiga 
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bilder kan sparas på lärplattan. Följande applikationer ingår i denna mapp: Kamera, 

Bilder, Photo booth. 
 

• Skapa film (bilaga 7). Applikationer avsedda för att skapa filmer innebär att 

användaren kan spela in filmer på olika sätt med hjälp av applikationen eller använda en 

redan befintlig film för att sedan redigera den. Applikationer i denna mapp syftar även 

till att skapa animationer eller titta på andras filmer. Dessa applikationer finns för att 

skapa film: Action movie, StoMo, YouTube, Litte story maker, iMotion, Vimeo, Easy 

animate, Toontastic, Camstar. 
 

• Skapa musik (bilaga 8). I dessa applikationer skapar användaren musik genom att 

kombinera olika ljud och rytmer. Applikationerna möjlighör även till lyssnande på 

annans musik. Följande applikationer behandlar musik: iTunes store, Musik, 

Garageband, MadPad HD. 
 

Vid återlämnandet begär Trampolin en utvärdering ifrån förskolläraren som lånat 

ryggsäcken i kvalitetsuppföljningssyfte på den egna verksamheten. För att utbilda 

personal i exempelvis förskola ytterligare i användandet av ryggsäckarnas material 

erbjuder Trampolin även kurstillfällen då applikationerna som finns installerade i 

lärplattan gås igenom och testas av förskollärarna som deltar vid kursen. De förskolor 

som har deltagit i detta arbete har arbetat med två av lärplattornas applikationer. 

Ritprogrammet Ritplatta låter barnen skapa genom att rita och färglägga bilder och 

sedan spara dessa. Flera olika färger och metoder för att rita finns att välja i 

applikationen. Den andra applikationen som använts är Book Creator. Denna 

applikation skapar böcker av bilder som exempelvis kan ha skapats i Ritplatta. Till 

bilderna som läggs in kan text inkluderas samt ljudinspelningar där barnen berättar 

bokens handling. 

 

Stöd för ett multimodalt arbetssätt 

Syftet med Trampolins ryggsäckar är att de skall fungera som en resurs i arbetet med 

barns språkutveckling genom berättande. Detta visar ett multimodalt arbetssätt där man 

vill att barnen skall utveckla sin språkkunskap genom olika medier. De applikationer 

som har installerats på lärplattorna av Trampolin är så kallade skapandeapplikationer. 

Det som karaktäriserar denna typ av applikationer är att det sällan finns något rätt och 

fel och det bygger på eget skapande av användaren. Applikationerna är relativt fria i sin 

utformning även om en del begränsningar finns. De begränsningar som finns är endast 

vilket syfte applikationen har. Exempelvis skapa bilder, skapa bok eller skapa film. För 

att möta dessa begränsningar har Trampolin valt att installera flera applikationer som 

kan komplettera varandra. Många av de installerade applikationerna som exempelvis 

Book Creator och Ritplatta erbjuder möjligheten att kombinera olika tecken vilket 

beskrivs i det multimodala perspektivet (Elm Fristorp & Lindstrand, 2012). Exempelvis 

som att ljud, bild och text kan kombineras i en och samma applikation. I dessa 

applikationer har barnen skrivit och spelat in ljud, skapat bilder och fotograferat och 

genom detta skapat en digital bok som kan skrivas ut eller ses på dator eller lärplatta. 

Elm Fristorp och Lindstrand beskrivet det skapande barnet och hur mening hittas i det 

som barnen själv skapar.  
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Ryggsäcken ute i verksamheten 

Denna del av resultatet består av två intervjuer med förskollärare som har lånat 

ryggsäcken till sin verksamhet.  

Förskollärarens organisering av aktiviteten 

Båda förskolorna som deltagit i intervjuerna till detta arbete lånade Trampolins 

ryggsäckar hade pågående tema på sina avdelningar med fokus på barnens 

språkutveckling. Eftersom Trampolin fokuserar på barns berättande och språkutveckling 

uttrycker förskollärarna att Trampolins ryggsäckar som innehåller lärplattor med 

applikationer avsedda för att stödja barns språkutveckling var ett material som gav 

möjlighet att berika det aktuella temat i verksamheterna. Båda förskolorna valde att 

använda sig av applikationen Book Creator på grund av att det ansågs vara ett lämpligt 

material att arbeta med kopplat till avdelningarnas teman. Materialet introducerades på 

olika sätt. Anna valde att tillsammans med sina kollegor introducera lärplattan för 

barngruppen i en samling. Anna och Lisa berättar hur lärplattan kan användas och hur 

de har planerat att använda lärplattan i deras temaarbete. Lisa beskriver att hon 

introducerade aktiviteten genom att bjuda in ett mindre antal barn till att arbeta med 

applikationen Ritplatta. Intresset för applikationen spred sig till resterande barn i 

barngruppen som själva tog initiativ till deltagande. Det ökade deltagandet bidrog till att 

barnen lärde varandra hur materialet fungerade. 

 

Ritplatta användes av hela barngruppen. Det vill säga barn i åldrarna 1-5 år. Barnen fick 

friheten att prova sig fram och använda applikationen när de uttryckte en önskan om 

det. Detta gjorde barnen tills de kände sig trygga med att hantera materialet. I nästa steg 

började Lisa att arbeta mer aktivt i sagotemat. Här deltog samtliga barn i åldrarna 3-5 år. 

Nu tog förskolläraren med sig barnen i grupper om två där de lade in bilderna som 

skapats i Ritplatta i applikationen Book Creator. Anna valde däremot att strukturera upp 

uppgiften om att skapa en saga så att samtliga 22 barn kunde vara delaktiga samtidigt 

under hela aktiviteten. Både Lisa och Anna beskriver att de arbetade intensivt med 

materialet på grund av ryggsäckarnas lånetid. Annas lånetid av ryggsäcken var två 

veckor och Lisas lånade ryggsäcken i fyra veckor.  

 

Förskollärarens roll 

Anna och Lisa beskriver att de var strukturerande i sina roller som förskollärare under 

arbetet med Book Creator. Anna säger: 
 

Vi såg till att det fanns en början och att alla fick synas och höras naturligtvis. 

Och sen den röda tråden att det fanns en början och en handling och ett slut. 

Lite så där att man var med och vägledde lite och så och att alla får synas och 

höras för det var ju kanske det som var viktigt som vuxen. Att man, som du 

säger, begränsar dom som tar för mycket och släpper in dom andra så där. 

 

Detta menar Anna är viktigt i rollen som förskollärare. Att vara delaktig, medveten om 

vad som sker och att vara lyhörd för att ge varje barn samma möjligheter till att synas 

och höras i arbetet. Även Lisa säger:  

 

[…] när de gjorde sagorna då lär man ju försöka så att sagan har en början och 

att det händer någonting och sedan kanske att det blir något slut. Så man 

försöker ju vara med och leda dem litegrann. 
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Anna och Lisa ser den vuxna rollen som strukturerande och beskriver vikten av att 

finnas som stöd för att lyfta fram varje barn i arbetet. Även struktureringen anses vara 

en betydande del i förskollärarnas roll. Detta för att arbetet skulle hålla sig till sagans 

innehåll och sträva efter att följa en sagas uppbyggnad med början, handling och slut. 

Förskollärarna intog vid arbetet med barnen en deltagande roll under hela arbetet med 

Book Creator.  

 

Introduktionen och förskollärarnas deltagande roll genom arbetet med Book Creator 

menar Anna var ett fungerande arbetssätt eftersom hon upplever att det nådde barnen 

och att Anna och hennes kollegor gjorde sig förstådda med hur arbetet med lärplattan 

och Book Creator var planerat. Anna säger: 

 

Ja, sen så flöt det bara på så där. Och så är det ju oftast med barn. De är ju 

nyfikna och tycker att det är kul. Vi introducerade det på en samling och talade 

om lite, strukturerade [...] eller talade om att så här kan man använda det och 

så här tänker vi prova att göra och så, ja. Sen föll bitarna på plats. 

 

Anna upplevde att barnen blev nyfikna och intresserade av att skapa en saga med 

lärplattan som verktyg och med stöd från de övriga förskollärarna genomfördes 

aktiviteten intensivt och de fick ett slutresultat. 

 

Förskollärarens kunskap 

Förskollärarna beskriver att Trampolin erbjuder förskollärare en fortbildning bestående 

av två kurstillfällen på vardera två timmar. De som deltar träffas på biblioteket där 

Trampolin har en genomgång och visar materialet som finns i ryggsäckarna. Här får 

deltagarna en genomgång av hur applikationerna fungerar och får prova dem själva. 

Efter genomgången finns det tid för förskollärare att ställa frågor om de har några 

funderingar. Anna beskriver sin egen kunskap och erfarenheter kring lärplattan i 

förskolan som icke fullt utvecklad och upplever att Trampolins handledning och 

genomgång av deras ryggsäckar är bra och givande.  

 

Bra. Det fanns tid att fråga upplevde jag och [...] Jag är inte jätteduktigt men vi 

klarade oss med det här materialet och ja. Men det blev jättelyckat för oss tycker 

jag. 

 

Anna menar att handledningen de fick möjlighet att ta del av bidrog till ett lyckat arbete 

med lärplattorna på förskolan. Lisa säger: 

 

De tycker ju om den här nya tekniken. De är mer duktig än en annan. 

 

Med detta menar Lisa att hon upplever sin egen kunskap kring användandet av 

lärplattan som mer begränsad än barnens erfarenheter av att använda tekniken. Lisa 

beskriver att det är svårt att hitta tiden till att själv lära sig nya applikationer tillsammans 

med barnen: 

 

Det är ju då man lär sig själv. För annars har man inte tid i barngruppen och 

sätta sig in i saker. Då är det väldigt bra att åka iväg och få den där 

utbildningen och sen kommer man tillbaka och är väldigt inspirerad. 
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Tillgången 

Förskollärarna beskriver materialet som finns i Trampolins ryggsäckar och berättar att 

det finns fem lärplattor i en ryggsäck som är laddade med flera applikationer som ska ge 

barnen stöd i deras språkutveckling. Förskollärarna menar att tillgången till flera 

lärplattor bidrar positivt till verksamheten. Det skapar en möjlighet att fler barn kan 

arbeta med lärplattan samtidigt och det upplever förskollärarna är mer meningsfullt för 

barnen. Lisa menar att antalet lärplattor ökar möjligheten till att skapa samspel barnen 

emellan: 

 

Nej men man börjar ju med ett barn kan man säga. Och sedan visar man det där 

programmet och hur man gör och sedan kommer ju resten. Många barn kommer 

ju då och blir intresserade. Ja men titta vi har ju flera liksom. Vill ni också 

prova? 

 

Lånet av Trampolins ryggsäck är dessutom kostnadsfritt och det gör att förskolan utan 

hinder kan få ta del av denna tillgång av material. Anna säger: 

 

Vi har ju begränsningar. Vi har ju inte tillgång till så mycket. Oftast har man ju 

en lärplatta per avdelning och då är det ju 1 på 22. Och då ger det inte så 

mycket. Så det är ju jättevärdefullt när man får fem stycken. Det var ju 

fantastiskt. 

 

Anna menar att det är betydelsefullt för verksamheten och främjar arbetet med lärplattan 

i förskolan när denna möjlighet att kostnadsfritt låna fem lärplattor finns. Lisa beskriver 

även att det faktum att förskolläraren tillåts åka ifrån avdelningen för att delta medför att 

den egna utbildningen blir av. 

 

Materialets roll 

Genom att använda lärplattan på olika sätt i temat om sagoberättande menar Lisa att 

lärplattan har blivit tillgänglig för fler antal barn då fler grupper med barn kan sitta vid 

en lärplatta samtidigt. Dessutom har de yngsta barnen möjlighet att delta mer 

självständigt med tekniken genom lärplattans pekskärm och på grund av att barnen lär 

varandra hur tekniken fungerar. Hon säger: 

 

För de ritar ju med fingret liksom och klistrar in så det kunde ju även de yngre. 

 

Applikationen Ritplatta tillgängliggjorde lärplattan som verktyg i avdelningens 

sagotema även för de minsta barnen (1-åringarna). Även dessa barn kunde mer 

självständigt arbeta med lärplattan och vara delaktiga i temat. Lisa säger: 

 

De är mer van med en lärplatta än med en dator. Alltså det är lite svårt att röra 

musen men med fingret går det ju jättebra. 

 

Applikationerna har givit en del självständighet i aktiviteten. Barnen har utforskat 

innehållet själva till viss del och detta har bidragit till att barnen har samarbetat med 

varandra. Antalet lärplattor har minskat köbildningen till dessa och Lisa upplever att de 

oftast inte behöver skynda på barnen att lämna ifrån sig lärplattan till nästa barn i kö. 

Anna menar att applikationens utformning är lätt att anpassa och därmed inte utesluter 

någon åldersgrupp. Hon beskriver skillnaden mellan barn i åldrarna fem och tre år. 
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Barnen upplevs förstå handling och syfte med aktiviteten på olika sätt. Femåringarna 

tycks ha en djupare förståelse kring aktiviteten. Men hon menar även att det är en 

aktivitet som är nära alla barns vardag. Med detta menar Anna att man som 

förskollärare har möjlighet att forma aktiviteten för att göra det meningsfullt för alla 

åldrar. Förskollärarna upplever att de använda applikationerna passar bra till 

avdelningens sagotema och är bra för temaarbete. 

 

Läraplattan som stöd för ett multimodalt arbetssätt 

Förskollärarna valde att arbeta med Trampolins ryggsäckar för att berika ett pågående 

tema kring språkutveckling. Sett ur ett multimodalt perspektiv beskrivet av Elm Fristorp 

och Lindstrand (2012) har förskollärarna skapat en miljö där lärplattan blir ett 

kompletterande verktyg i temaarbetet genom att temat berörs med ännu en metod via de 

valda applikationerna Ritplatta och Book Creator. En introduktion baserad på samspel 

och samarbete mellan barnen när barnen lärde varandra applikationen Ritplatta kan 

förstås ur ett multimodalt perspektiv som meningskapande eftersom det sociala 

samspelet mellan barmen enligt Elm Fristorp och Lindstrand är en grundläggande faktor 

för vad som blir meningsfullt för barnen i aktiviteten. Detta kan jämföras med en 

introduktion vid en samling på avdelningen där hela barngruppen är närvarande. Barnen 

får först höra och se hur aktiviteten fungerar för att vid ett senare tillfälle själv utföra 

aktiviteten med lärplattan. 

 

Elm Fristorp och Lindstrand (2012) beskriver att barn, sett ur ett multimodalt 

perspektiv, ses som teckenskapande individer som utgår ifrån sitt eget intresse i sitt 

skapande. Genom att barnen får prova sig fram och skapa bilder i applikationen 

Ritplatta eller skapa egna karaktärer i förskolans ateljé som sedan fotograferas med 

lärplattan fångas deras intresse när karaktärerna och bilderna integreras i sagan de 

skapar i Book Creator. Barn som samarbetar och lär varandra en teknik som är 

intressant för dem ger en mer fördjupad förståelse för aktiviteten. Detta kan jämföras 

med Elm Fristorp och Lindstrands tolkning av skapandet som en process bestående av 

ständiga skiftningar i vardagen. Det är de olika komponenterna och de olika sätt att se 

på en aktivitet som bidrar till den djupa förståelsen. Barnen som samarbetar vid 

lärplattan kan ses som skiftningar i skapandet då deras olika erfarenheter och olika sätt 

att se på aktiviteten bidrar till ett skapande baserad på en berikad förståelse. Förståelsen 

och intresset ger barnen engagemang i aktiviteten vilket kan antas vara en anledning till 

att förskollärarna upplever låga nivåer av maktutövande inom barngruppen under 

aktiviteten. 

 

Selanders och Kress (2010) beskrivning av den multimodala kommunikationen visar 

hur en varierad kombination av förmedlingsmetoder skapar mening. Därför är 

kommunikation och sättet kommunikationen sker på en viktig del i lärandet. Resultatet 

av intervjuerna visar att förskollärarna har en skiftande roll. I deras roll ses en variation 

av aktivt och passivt deltagande men de var hela tiden närvarande för att skapa struktur 

och finnas som stöd vid skapandet under aktiviteten. Förskollärarnas möjlighet att 

utveckla sina kunskaper kring lärplattan och Trampolins utvalda applikationer genom 

handledning och kurstillfällen kan även det ses som ett multimodalt lärande. 

Förskollärarna får vid kurstillfällena möjlighet att se och höra om materialet för att 

sedan själva prova på sin egen lärplatta. Dessa kurstillfällen upplevdes av förskollärarna 

som positiva och lärorika. Något som förstärks av Elm Fristorp och Lindstrand (2012) 

som beskriver hur olika infallsvinklar på en aktivitet ger meningsskapande och 

engagemang. Att ha fem lärplattor istället för en visade sig ge en ökad möjlighet till 
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samspel mellan barnen när fler barn kunde delta aktivt i aktiviteten samtidigt, vilket kan 

ses som en bra metod för lärande och förstås genom det multimodala perspektivets syn 

på samspelets betydelse för lärande. Valet av applikationer till aktiviteten har 

tillgängliggjort samspelet även för de minsta barnen eftersom barnen kunde delta 

självständigt i delar av aktiviteten. 

 

Förskollärares kunskapsutveckling 

Denna del av resultatet består av en observation av kommunens fortbildning kring 

lärplattan i förskolan. 

 

Fortbildning inom kommunen 

Kommunen erbjuder personal, som verkar inom förskolan, fortbildning i form av 

iPadkurser. Dessa äger rum 1-2 gånger per månad på eftermiddagar klockan 16-18.  

Syftet med fortbildningen är att öka kommunens förskolors kompetens i arbetet med IT 

i förskolan. Kursen startades genom ett initiativ av kommunens högsta skolformschef 

för förskola och har arbetats vidare genom intresserade förskolechefer, förskollärare och 

IT-ansvariga i kommunen. Kursen leds av två personer varav en är en förskollärare med 

intresse för IT i förskolan som har givits internutbildning inom området samt en strateg 

med tidigare erfarenhet av att sälja liknande tjänster till bland annat kommunen. 
 

Fortbildningen är utformad som en workshop där deltagarna arbetar och diskuterar i 

grupper och får därmed möjlighet att både ställa frågor och ge tips till varandra. 

Fortbildningens innehåll varierar mellan kurstillfällena. Gemensamt för samtliga 

kurstillfällen är ett syfte att inspirera och öka personalens kunskap kring arbete med 

lärplattan i förskolan. 

 

Vid det tillfället då observationen utförs är temat språkutveckling. Deltagarna ges en 

genomgång av applikationer som är lämpliga i arbetet med förskolans minsta barn 

kopplat till språkutveckling. Dessutom ges en enklare förklaring till lärplattans 

inställningsmöjligheter där fokus ligger på att kunna låsa lärplattan så att barnen inte 

själva skall ha samma möjlighet att växla mellan, ladda ned eller ta bort applikationer. 

En praktisk övning genomförs där deltagarna får arbeta i grupp. Alla ombeds att ladda 

ned applikationen Air Planes som innehåller enkla instruktioner och manualer till att 

vika pappersflygplan. Varje grupp skall sedan komma överens om vilka egenskaper 

flygplanen skall ha. Vill man vika ett flygplan som flyger långt eller ett med hög 

precision. Utifrån detta väljer gruppen en manual för ett flygplan och samtliga 

medlemmar i gruppen viker varsitt plan. Aktiviteten avslutas med en tävling om vilket 

plan som flyger längst och träffar målet bäst. 

 

Förskollärares fortbildning genom ett multimodalt perspektiv 

Fortbildningen är uppbyggd som en workshop där deltagarna får möjlighet att ta del av 

kunskap ifrån en ledare som förmedlar kunskapen via olika medier. Denna form av 

lärande kan ses i det didaktiska synsättet i det multimodala perspektivet. Workshopen är 

uppbyggt på ett aktivt deltagande med syfte att deltagarna skall samarbeta, diskutera 

och dela erfarenheter kring användandet av lärplattan i förskolan. För att deltagarna 

skall kunna vara aktivt deltagande under hela kurstillfället har de med sig egna lärplattor 

som används för att söka nya och prova på olika applikationer. 
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Samarbetsövningar som förkommer under kurstillfället bidrar till socialt samspel mellan 

deltagarna. En av övningarna går ut på att samarbeta för att följa ritningar och en visuell 

beskrivning utifrån en applikation om hur ett pappersflygplan skall vikas. Flygplanet 

viks för hand med ett pappersark för att slutligen användas vid en tävling om vilket 

flygplan som flyger längst och med bäst precision. Övningen förmedlas med ett 

multimodalt tillvägagångssätt där olika metoder kombineras för att i enlighet med det 

multimodala perspektivet bidra till en djupare förståelse kring lärplattans 

användningsområden. Den kommunikation som sker under kurstillfället består dels av 

att deltagarna delger varandra sina erfarenheter och tankar och dels av att en ledare med 

bredare kunskap förmedlar och skapar övningar som lockar till förståelse och 

diskussion. Selander och Kress (2010) belyser vikten av att kommunikation sker på 

olika sätt där tecken såsom gester eller verbalt språkval i kombination med andra tecken 

används för att berika det som förmedlas. Kurstillfällets variation bidrar därför sett 

utifrån det multimodala perspektivet till en fördjupad förståelse ifrån olika synvinklar 

vilket i sin tur ökar meningsfullheten i aktiviteten och därmed ger ökat intresse och 

engagemang hos deltagarna. 

 

Sammanfattning 

Ett multimodalt perspektiv belyser ett varierat arbetssätt som bidrar till skapande. 

Skapandet genomförs utifrån deltagarens egna intressen vilket förklarar varför 

skapandet är en meningsfull aktivitet. Elm Fristorp och Lindstrand (2012) beskriver hur 

miljön och uppbyggnaden av aktiviteter och materialets tillgång ger förutsättningar för 

skapande. En tillåtande miljö som erbjuder ett fritt arbetssätt där olika metoder kan 

kombineras ger möjlighet till ett nyanserat lärande. Trampolins ryggsäckar ger 

förskolorna möjlighet att arbeta med fler lärplattor samtidigt. Förskollärarna som 

deltagit i intervjuerna beskriver konsekvensen av detta som positiv eftersom barnen i 

större utsträckning hade tillgång till en lärplatta när de ville. Det vill säga att barnen 

kunde använda lärplattan när barnet upplevde det som meningsfullt utan att behöva 

nekas tillträde. Applikationerna i lärplattorna inbjuder till fritt skapande vilket 

underlättar arbetet med barns egna intressen. Eftersom kommunens fortbildning är 

utformad som en workshop där deltagarnas intressen tas tillvara får deltagarna skapa sitt 

lärande utifrån det egna behovet. 

 

Det multimodala perspektivet fokuserar lärandet på det sociala samspelet mellan 

individer. Något som förklaras genom att meningsskapandet sker i samspel med andra. 

Att utforma en aktivitet med lärplattan efter ett tema ger förskollärarna ett tydligt syfte 

med aktiviteten. Därför kan förskolläraren organisera aktiviteten på ett sätt som bidrar 

till samarbete mellan barnen där barnen bland annat lär varandra applikationerna. 

Samspelets roll i meningsskapandet kan även ses i kommunens fortbildning där 

deltagarna får samarbeta i aktiviteter och gemensamma gruppdiskussioner. Resultatet 

visar även hur variationer av kommunikation och samspel påverkar aktivitetens 

lärandenivå. Ett exempel är hur förskollärarna förhåller sig till att ha tillgång till fler 

lärplattor jämfört med när de vanligen bara har en lärplatta per avdelning eftersom de 

upplever ett ökat samspel och kommunikation barnen emellan. 
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Diskussion 

Diskussionen inleds med en kritisk granskning av metod och perspektiv. Därefter 

diskuteras resultatet i relation till den teoretiska bakgrund som arbetet grundas på.  

Metoddiskussion 

Eftersom syftet och frågeställningen för detta arbete är att ta del av förskollärares 

upplevelser av arbetet med Trampolins ryggsäckar valdes intervjuer som en relevant 

metod för att få en uppfattning om deras upplevelser. Att vara två intervjuare vid en 

intervju samt att använda ljudinspelning kan påverka intervjun eftersom 

intervjupersonen hamnar i en lägre position när denne ställs inför uppgiften att svara 

gentemot två individer. Ljudinspelningen kan enligt Bjørndal (2005) skapa en hotfullt 

stämning under intervjun vilket kan bidra till osäkerhet eftersom rädsla för att säga fel 

kan begränsa vad intervjupersonen återger i intervjun. Vi var medvetna om detta och 

kunde därigenom motverka en sådan upplevelse. 

 

Valet av det multimodala perspektivet som tolkningsverktyg skulle kunna ifrågasättas i 

och med att Trampolins valda perspektiv för sin verksamhet är multimodalt. Ett annat 

perspektiv vid analysen hade således kunnat påvisa ett resultat som inte var lika 

förenligt med Trampolins grundperspektiv, vilket skulle kunna skapa frågetecken eller 

diskussioner kring Trampolins val av applikationer som inte kommer upp i detta arbete.  

 
Att exponera Trampolins namn innebär en exponering som kan härledas till den region 

som de deltagande förskollärarna är verksamma i. Om tillräcklig information om 

förutsättningarna för deltagande har givits är individuellt beroende på deltagarens 

uppfattning om den information som ges och kan därför diskuteras. Deltagarna i detta 

arbete har kontinuerligt fått uppdateringar och information om arbetets utveckling och 

har fått möjligheten att avböja delaktighet flertalet gånger.  

 

Lärplattan som stöd för barns språkutveckling i förskolan 

Berättelser är enligt Björklund (2008) en viktig del i barns språkutveckling. Dels genom 

att ta del av sagor som berättas men även att få berätta själv. Oavsett form av berättande 

förklarar Björklund att berättandet är en social process där en berättelse förmedlas från 

en individ till en annan direkt eller indirekt och att en aktivitet som innehåller en 

berättelse ofta sker i grupp. Detta kan vara en sagostund, skapandet av en saga eller 

efterarbetet av en saga. Trampolins ryggsäck innehåller skaparapplikationer med syfte 

att bidra till barns språkutveckling. Neumann och Neumann (2014) beskriver 

skaparapplikationens fördelar och egenskaper som att de är utformade för att inbjuda till 

utforskande. I skaparapplikationerna finns ofta flera olika möjliga utgångar vilket 

minskar risken för misslyckande. Øksnes (2011) förstärker detta genom att hänvisa till 

Trageton (2001, refererad i Øksnes, 2011) där användandet av IT som pedagogiskt 

verktyg beskrivs som positivt i förskolan på grund av möjligheten till det fria skapande 

som möjliggörs. Friheten och det minskade prestationskravet bidrar till att aktiviteten 

upplevs vara rolig (Øksnes). 

 

Applikationerna och handledningen till dessa inbjuder till samarbete eftersom skapandet 

av exempelvis böcker i Book Creator är en process som kräver många olika steg och 

gynnas av att arbetet sker i grupp. De olika skaparapplikationerna berör språkutveckling 

genom olika arbetssätt. Att skapa filmer, böcker, fotografier eller rita egna bilder kräver 
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olika former av teknisk manövrering och olika grad av erfarenhet av användaren. I och 

med detta har Trampolins lärplattor möjlighet att anpassas efter barns olika kunskap och 

erfarenhet av att använda lärplattor och förstå symboler i skriftspråket. Eftersom att 

meningsskapande är individuellt och förklaras av Dahlgren et al. (2013) endast ske då 

en aktivitet anpassats efter individens behov och intressen kan Trampolins lärplattor 

antas vara lämpliga för en förskola oavsett åldersindelning. Att finna möjligheter till att 

integrera lärplattan i arbetet även med förskolans yngsta barn är positivt enligt Dahlgren 

et al. då den tidiga exponeringen av skriftspråkets symboler gynnar det framtida 

lärandet genom de erfarenheter som skapas. I och med att lärplattan i sig är utformad på 

ett sätt som tillåter fysisk interaktion genom sin pekskärm och även på grund av 

lärplattans innehåll exponeras barn för flertalet olika symboler genom att arbeta med 

lärplattorna. Utbudet av applikationer som återfinns i Trampolins lärplattor rättfärdigas 

utifrån Myndigheten för skolutveckling (2007) som beskriver hur fantasi och kreativitet 

är centrala begrepp i meningsskapandet eftersom att det ger möjlighet att utforska nya 

och olika sätt att uttrycka sig på. Innehållet i Trampolins ryggsäckar erbjuder därför ett 

färdigt koncept till förskollärare som är utformat för att skapa mening och därmed en 

djupare lärprocess.  
 

Neumann och Neumann (2014) förklarar att applikationer med syfte att bidra till 

språkutveckling bland annat bör vara åldersanpassat och kopplat till förskolans 

styrdokument. Applikationen behöver ha en hög interaktivitet som stimulerar alla 

sinnen, bygga på tidigare erfarenhet samt uppmuntra till barns kreativitet. Applikationen 

behöver skapa meningsfulhet genom att barnen lär sig tryckta symboler och ha tydliga 

mål och uppgifter. Barnen skall veta vad som förväntas av dem. Barnen skall få prova 

sig fram. Applikationen bör guida barnet under processen istället för att fokusera på ett 

uppnått eller misslyckat resultat (Neumann & Neumann). 
 

Förskolläraren ska enligt läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) ge varje barn 

möjlighet till utveckling och lärande genom att inspirera varje barn att använda sin 

fullständiga förmåga. Förskolläraren ansvarar även för att väcka ett intresse och utmana 

varje barn i sin språkutveckling. Genom strävansmål i läroplanen kan lärplattan förstås 

som ett viktigt komplement i förskolan. Arbetet med språkutveckling skall ske i ett 

forum som är intressant för barnen. Detta förstärks av Fast (2001) som belyser vikten av 

att finna lärprocesser i barnens vardag. Lärande sker enligt författaren på olika sätt 

beroende på barnets intressen. Det gemensamma för lärandesituationerna är 

förekomsten av symboler (Fast). Lärplattan kan därför ses som ett lämpligt verktyg i 

och med att barnen intresserar sig av tekniken. Dahlgren et al. (2013) menar att barn 

som avkodar skriftspråket själv har en aktiv roll i den egna lärprocessen.  

 

Skaparapplikationerna i Trampolins lärplattor går att anpassa efter ålder, kunskap och 

erfarenhet. Innehållet i aktiviteten är fri och bestäms av barnets intresse och byggs upp 

av kreativitet. Fast (2001) beskriver hur berättelser bidrar till barnens förståelse och 

uppfattning av omvärlden. Genom att barnen i applikationen Book Creator i grupp får 

skapa en egen berättelse skapas inte bara mening genom intresset i själva skapandet 

utan även meningsfullhet i den erfarenhet och bearbetning som skapandet av berättelsen 

ger. Enligt Beschorner och Hutchison (2013) bidrar lärplattan till barns språkutveckling 

genom det varierade arbetssättet. Trampolins applikationer inbjuder till arbete med flera 

olika sinnen vilket låter barnen möta skriftspråket ifrån olika håll. Genom att 

applikationerna kan användas för att berika varandra såsom Ritplatta och Book Creator 

kan kopplas ihop förs skriftspråkets olika delar ihop. Symboler och tecken som 

bokstäver ihop med bilder och inspelat ljud i samband med samtal vid samarbetet med 
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applikationerna ger en kombinerad grund som enligt det multimodala perspektivet är 

viktigt för lärande. 

 

Genom att studera Trampolins ryggsäckar utifrån ett didaktiskt perspektiv synliggörs de 

bakomliggande didaktiska överväganden som gjorts vid utformandet av lärplattorna i 

ryggsäcken. För att arbeta med ett innehåll bestående av barns berättande med syfte att 

främja meningsskapande genom ett multimodalt arbetssätt med lärplattan har Trampolin 

utformat ett koncept som innehåller didaktiska överväganden gentemot såväl barn som 

deras förskollärare. Det färdiga konceptet är utformat för att vägleda förskolläraren på 

ett sätt där förskolläraren ändå behåller den undervisande frihet som krävs för att kunna 

individanpassa lärandet i förskolan. Samtidigt har Trampolin utformat en handledning 

och gjort aktiva val för att styra användandet av ryggsäckarna för att uppnå Trampolins 

syfte med barns berättande. Applikationerna är fria och åldersanpassas enkelt då de 

styrs utifrån eget skapande och på så vis användarens erfarenhet och kunskapsnivå.  

Ryggsäckens påverkan på det språkutvecklande arbetet i förskolan 

Barn utvecklar sitt berättande redan i tidig ålder där de utvecklar sina kunskaper i 

sociala miljöer som förskolan (Björklund, 2008). Förskollärare lånar ryggsäckar ifrån 

Trampolin och organiserar aktiviteter med lärplattorna vilka skapar sociala möten i 

barngruppen. Geist (2012) beskriver att lärplattans utformning med pekskärm och att 

den lätt kan förflyttas bidrar till att barnen kan använda den mer självständigt. Genom 

att förskollärarna i sitt temaarbete valde att låna ryggsäckar och använda sig av 

lärplattor i lärprocessen skapas en multimodal kommunikation som främjar barns 

samspel eftersom det självständiga användandet av lärplattorna bidrar till att barnen 

kommunicerar och samarbetar med varandra. Genom att berika förskolans temaarbete 

med lärplattor berörs språkutvecklingen på ett kreativt och lekfullt sätt. Berg (2009) 

beskriver lekfulla situationer som en möjlighet att tolka en sak på olika sätt, vilket 

bidrar till meningsskapande. Författaren menar att barnet kan interagera med lärplattan 

vilken skapar utvidgade sociala situationer. 

 

Förskollärarna introducerade aktiviteten genom att låta barnen bekanta sig med 

materialet på egen hand eller genom att förklara materialet och aktiviteten vid en 

samling. I introduktionen där barnen själva fick bekanta sig med lärplattan och dess 

funktion uppstod samspel mellan barnen när de tillsammans utforskade applikationen 

och lärde sig av varandra. Även för de yngsta barnen kunde aktiviteten anpassas så att 

den blev meningsfull för dem. Neumann och Neumann (2014) belyser att lärplattan är 

lämplig att använda i förskolan eftersom innehållet kan anpassas till olika åldrar. De 

yngsta barnen använder sig enligt författarna av enklare manövreringar på pekskärmen 

medan äldre barn hanterar mer avancerad teknik på pekskärmen. Detta styrker även 

Couse och Chen (2010) som beskriver att en ökad vana av att använda lärplattan leder 

till ett oberoende, vilken i sin tur minskar behovet av förskollärarens stöd. Detta menar 

författarna leder till en mer experimenterande och utforskande användning av lärplattan. 

Genom att förskollärarna som blivit intervjuade låter barnen prova och använda 

lärplattan ofta skapas en trygghet i hanteringen av materialet. 

 

I läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) står det att förskollärare har ett ansvar för 

att varje barn får lära sig nya saker på ett lekfullt och meningsskapande sätt. 

Integreringen av lärplattan i förskolornas teman har skapat mening för barn i alla åldrar i 

deras skapande av berättelser. Myndigheten för skolutveckling (2007) beskriver 

meningsskapande som en social process som bygger på tidigare erfarenheter i mötet 
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med andra. Integrering av och meningsskapande med digitala medier i förskolan berör 

kommunikation där kombinationen av olika medier ger möjlighet till en bred läs- och 

skrivutveckling (Myndigheten för skolutveckling). De intervjuade förskollärarna 

berättar om hur de tillsammans med barnen skapade en saga i Book Creator. Barnen 

fick samarbeta och skapa karaktärer som samtliga ingick i sagan. Den färdiga sagan 

kunde skrivas ut eller ses på datorn. Denna typ av vidarearbete av berättelser bekräftas 

genom det multimodala perspektivet där olika kombinationer av skapande tillsammans 

berikar läroprocessen. Eftersom det är ett arbetssätt som är nära barnens vardag 

kombinerat med att de får berätta sin egen saga blir det en meningsfull aktivitet för 

barnen (Elm Fristorp & Lindstrand, 2012).  

 

Det är enligt Sheridan och Pramling Samuelsson (2003) förskollärarens ansvar att 

uppmuntra barnen till användande av IT. Detta kan ses hos förskollärarna som deltagit i 

arbetet genom att de först tog steget att integrera lärplattor i förskolans temaarbete om 

berättande. Introduktionen av aktiviteten uppmuntrade barnen att prova materialet och 

förskollärarens förhållningssätt bidrog till att de antog en aktivt deltagande roll då 

huvudaktiviteten utfördes. Förskollärarnas ansvar och kunskap är en viktig del i 

integreringen av lärplattan i förskolan. Men i studien av Saude et al. (2005) upplever 

förskollärare det vara problematiskt att ta del av ny kunskap genom utbildningar på 

grund av bland annat ekonomiska skäl eller tidsbrist. I detta arbete syns det tydligt att 

Trampolin har gått runt problematiken genom att erbjuda kostnadsfri utbildning i 

Trampolins lokaler och även ett kostnadsfritt lån av ryggsäckarna, vilket även de 

intervjuade förskollärarna i detta arbete uttrycker som en värdefull möjlighet. 
 

Den multimodala synen på en skapande individ kan förstås genom att uppmärksamma 

barnens intresse att skapa sagor i applikationen Book Creator. Enligt Fast (2001) skapar 

berättelser fantasi. Genom att bearbeta och vidarearbeta berättelser på ett varierat sätt 

ökar fantasin, vilket kan ses i intresset som barnen visar genom beskrivningen av 

förskollärarna vid intervjuerna.  
 

Walldén Hillström (2014) beskriver det interaktionsutrymme som barn agerar i vid 

användandet av lärplattan. Författaren menar att barnens beskyddande av det egna 

interaktionsutrymmet kan skapa konflikter. I aktiviteten som förskollärarna 

organiserade upplevdes inga konflikter. Detta kan förklaras genom att tillgången till fler 

lärplattor bidrog till att barnen inte behövde beskydda det egna interaktionsutrymmet i 

samma grad. De vardagliga reglerna som exempelvis köbildning och tidbegränsad 

användning som av Øksnes (2011) beskrivs begränsa möjligheterna till socialt samspel 

minskar i de organiserade aktiviteterna som förskollärarna i detta arbete beskriver på 

grund av ökad tillgång av materialet. 

 

Lärplattans innehåll har mötts av engagerade och intresserade barn och förskollärare. 

Förskollärarna har utifrån Trampolins koncept organiserat en rad aktiviteter baserade på 

en önskan om att berika ett pågående arbete med barns språkutveckling. De didaktiska 

frågorna om bland annat vad, för vem, hur, när och varför blir oberoende av individ och 

objekt i och med möjligheten till anpassning. Meningsskapandet i aktiviteten blir 

möjligt då aktiviteten intresserar barnet. Möjligheten att anpassa aktiviteten efter barns 

behov och erfarenheter gör det möjligt att inkludera varje barn i aktiviteten och uppnå 

ett meningsfullt lärande. Detta har medfört att förskollärarnas organisering av aktiviteter 

med Trampolins lärplattor har inkluderat samtliga barn i barngruppen. Den handledning 

och fortbildning som förskollärarna har fått ifrån Trampolin har varit av varierad och 
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visat didaktiska exempel vid användandet då metoder har visats och provats, ett syfte 

har förmedlats och förklarats i ett innehåll som behandlar barns berättande. 

 

Förskollärarens fortbildning kring lärplattan i förskolan 

Øksnes (2011) beskriver att förskollärare har avvisat digitala medier i förskolans 

verksamhet på grund av att de inte har uppfattat digitala medier som pedagogsikt 

meningsfulla resurser. Digitala medier får i vissa situationer även benämningen 

barnvakt (a.a.). Detta kan tolkas som åsikter och handlingar som bygger på okunskap. 

Geist (2012) beskriver tekniken som en del av barns vardag. Författaren menar därför 

att det är viktigt att som förskollärare ta del av tekniken, lära sig att arbeta med den och 

skapa en förståelse för hur barn använder den. Genom att kommunen ger förskollärare 

och förskolechefer möjlighet att ta del av den fortbildning som erbjuds skapas en 

möjlighet att utveckla sina kunskaper och förståelse kring användandet av lärplattan i 

förskolan. 

 

Sheridan och Pramling Samuelsson (2003) beskriver att den lägre kunskapen hos 

förskollärare kan bero på att förskolan inte ingick i projektet IT i förskolan (ITiS) där 

övriga lärare fick stöd för sin kunskapsutveckling kring IT i skolan. Saude et al. (2005) 

styrker detta och beskriver att denna segregering av förskolan i ITiS-projektet kan ha 

påverkat den lägre integrationen av IT i förskolan. Förskollärare har inte haft samma 

möjligheter till att utveckla sina kunskaper kring IT i förskolan och hur det kan 

användas på ett meningsfullt sätt i verksamheten som finns idag. Eftersom att denna 

fortbildning finns ökar möjligheten för förskollärare att inspireras och engageras både i 

sin egen utveckling och i integreringen av lärplattan i förskolan. Sheridan och Pramling 

Samuelsson menar att förskollärare bör ha en positiv inställning till och kunskap och 

erfarenhet om IT i förskolan. Förskollärare bör även skapa en förståelse för hur IT kan 

användas i barns läroprocesser. Genom att förskollärare själv provar att använda det 

digitala verktyget och när de får stöd i sin egna kunskapsutveckling kring IT i förskolan 

kan det bidra till en mer positiv upplevelse kring att använda det digitala verktyget i 

verksamheten (Sheridan & Pramling Samuelsson). Detta syns i fortbildningen där det 

uppstår en upplevelse av en positiv stämning i rummet. Dels på grund av att 

fortbildningens innehåll utformas efter de funderingar deltagarna har och dels för att 

deltagarna får prova på olika applikationer både individuellt och i små grupper, vilket 

bidrar till engagerade deltagare där en positiv stämningen skapas i samarbetet med 

varandra. 

 

När fortbildning utformar innehållet efter deltagarnas intresse beskriver Saude et al. 

(2005) det som mer meningsfullt och att det bidrar till ett större engagemang än att ha 

en färdig utformning som inte är aktuell för deltagarna. Synen på det multimodala 

perspektivet och dess fördelar i arbetet med barn återspeglas tydligt i fortbildningen. 

Vid en workshops som förmedlar kunskap genom en multimodal kommunikation tas 

synen på lärande med olika sinnen på olika sätt tillvara även i utbildning för vuxna, 

vilket bidrar till att det blir en meningsfull utveckling för förskollärare. Myndigheten för 

skolutveckling (2007) beskriver meningskapande som en social process som bygger på 

tidigare erfarenheter i mötet med andra. Meningsskapande på detta sätt kan ses i 

kommunens fortbildningar där deltagarna får diskutera med varandra båda i hela 

gruppen och i mindre grupper. I dessa diskussioner får deltagarna möjlighet att ställa 

frågor och ge förslag på vilka applikationer som kan användas i förskolans verksamhet, 

vilket visar hur erfarenheter byts mellan varandra och hur kunskap berikas på ett 
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meningsfullt sätt.  

 

I studien av Saude et al. (2005) syns en önskan från förskollärare i flera länder att de vill 

ha större möjlighet till att utveckla sina kunskaper kring användandet av IT i förskolan. 

Genom att kommunen erbjuder förskollärare denna möjlighet att utveckla sina 

kunskaper kan det ses som en utveckling i rätt rikting i samhället med att skapa 

möjligheter till en ökad kunskap och integrering av lärplattan i förskolan. Detta skapar 

även en fundering kring hur möjligheterna till kunskapsutveckling kring användandet av 

lärplattan i förskolan har utvecklats i andra delar av världen, om de har liknande 

möjligheter som detta arbete visar att öka sina kunskaper om lärplattan. Digitala medier 

ses enligt Myndigheten för skolutveckling (2007) som en god resurs som bör integreras 

i förskolans verksamhet eftersom digitala medier erbjuder möjligheten till ett aktivt, 

kreativt och varierande meningsskapande. Därför är det av stor vikt att förskollärare får 

möjligheten att utveckla sina kunskaper och sin förståelse för hur digitala medier kan 

användas på ett meningsfullt sätt i förskolan, vilket bland annat denna fortbildning 

skapar möjlighet till genom att ge förskollärare möjligheten att förnya och utveckla sina 

kunskaper tillsammans. 

 

Även här synliggörs de didaktiska överväganden som tagits i utformandet av 

fortbildningen. Eftersom fortbildningen är utformad som en workshop anpassas 

innehållet efter deltagarens behov och erfarenheter i ett meningsfullt lärande när 

deltagarens intressen tas tillvara. Ledarnas organisering av det lärande som förmedlas 

präglas av det innehåll som har önskats ifrån initiativtagaren. Detta innehåll kan ses som 

beroende av samhället i övrigt då lärplattan i förskolan är ett aktuellt ämne. Metod och 

syfte för den organiserade undervisningen som sker i fortbildningen är relativ eftersom 

deltagarnas intresse och erfarenheter styr utbildningens form och syfte. 

 

Slutsats 

Genom den utformning som Trampolin har valt i lärplattornas innehåll får barnen en 

möjlighet till en bredare språkinlärning. Applikationerna möjliggör ett arbete där olika 

sinnen uppmuntras att användas. Eftersom det är skaparapplikationer som är installerade 

i lärplattorna ger det förskollärarna möjligheten att skapa aktiviteter som grundar sig på 

samspel. Skaparapplikationerna kan anpassas till ålder, kunskap och erfarenheter och 

det skapar möjlighet för alla barn att arbeta med lärplattor. 
 

Aktiviteter baserade på Trampolins applikationer upplevs av förskollärarna engagera 

barnen. Barnen får arbeta med språkutveckling på olika sätt vilket gör att förskolläraren 

lätt kan inkludera alla barn vid en aktivitet oavsett tidigare kunskap. Antalet lärplattor i 

Trampolins ryggsäckar har av förskollärarna upplevts som värdefullt eftersom de har 

kunnat utforma en aktivitet där tidsbegränsningar och regler inte påverkar användandet 

av lärplattan på samma sätt som när det bara finns en lärplatta att tillgå. Detta bidrar 

positivt till läroprocessen eftersom aktiviteten flyter på bättre utan avbrott.  
 

Fortbildningens utformning bidrar till att deltagarnas intressen tas tillvara. Detta skapar 

ett meningsskapande i deltagarnas kunskapsutveckling eftersom det berör de områden 

som deltagarna vill lära sig mer om. Fortbildningen innehåller aktiviteter som utnyttjar 

betydelsen av samarbete för lärande. Aktiviteterna utförs på ett sätt som berör olika 

sinnen och visar hur lärplattan kan användas i praktiken.  
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Arbetet visar att ett multimodalt lärande gynnar förskollärarens kunskapsutveckling som 

i sin tur skapar förutsättningar till ett multimodalt lärande som gynnar barns 

språkutveckling. En förbättrad satsning på lärplattans integrering i förskolan skulle 

kunna innebära en ökad tillgång av och ökad kunskap om lärplattan hos förskolläraren. 

Här väcks tankar till intressanta frågor. Hurvida denna kunskapsutveckling ger en 

ihållande integrering av lärplattan eller om den bara är tillfällig i samband med de 

resurser som tillhandahålls kan undersökas vidare.  
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Bilagor 

 

Bilaga 1. Intervjufrågor 

 

Intervjufrågor 
Reviderat efter handledarens förslag 19/10-15 
 
1. Varför har er avdelning valt att låna en ryggsäck av Trampolin? 
2. Vad innehåller ryggsäcken? 
3. Hur arbetar du med materialet? 
- barngrupp -storlek, ålder 
- hur ofta använder ni ryggsäcken? 
- hur introducerar du materialet? 
- vad gör barnen? 
- vilka applikationer valde du, varför? 
- vilken roll tog du som förskollärare? Deltagande eller icke deltagande? Aktiv/passiv? 
4. Vad upplever du att materialet bidrar med/ger?  
5. Vilken respons fick du av barnen? 
6. Vilken handledning har du fått för att arbeta med ryggsäcken? 

- hur upplevde du handledningen? 
7. Vad tycker du om materialet och arbetssättet? 
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Bilaga 2. Trampolins ryggsäck 
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Bilaga 3. Hemskärm 
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Bilaga 4. Skapa böcker 

 

 

 
  



 

45 

 

Bilaga 5. Skriva/rita 
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Bilaga 6. Fotografi 
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Bilaga 7. Skapa film 

 

 

 
  



 

48 

 

Bilaga 8. Musik 

 

 

 
 


