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Detta är en kvalitativ studie där syftet är att presentera och bidra till kunskap om det 

didaktiska och pedagogiska värdet av sex förskollärares arbete med lärplattan i förskolans 

verksamhet.  

Studien frågeställningar är;  

• Hur beskriver förskollärare sitt arbete med lärplattan tillsammans med barn i 

förskolans verksamhet?  

• På vilka sätt erbjuder förskollärare barn lärplattan i förskolans verksamhet? 

Studien utgår från ett sociokulturellt perspektiv där Vygotskijs tankar om samspel och lärande 

är centrala. För att få svar på frågeställningarna används observationer och semiinformella 

intervjuer. Resultat visade bland annat att lärplattan ska vara ett tillgängligt material, används 

som ett komplement i verksamheten samt att förskollärare ska var medforskande tillsammans 

med barn. 
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1. Inledning 

I läroplanen för förskolan, Lpfö98 (Skolverket, 2016) står det att barn ska få arbeta med 

multimedia och informationsteknik som kan användas för att utveckla barns kreativitet och 

kommunikativa färdigheter. Läroplanen är tolkningsbar och beskriver inte hur barn ska få 

möjlighet att arbeta med multimedia och informationsteknik, dock under 2018 kommer 

läroplanen revideras och förtydliga digitalisering och därmed går det inte välja bort 

(Skolverket, 2018). Därför vill vi belysa några förskollärares beskrivningar om hur de arbetar 

med lärplattan i förskolans verksamhet samt på vilket sätt lärplattan erbjuds. 

Vi har upplevt att kunskapen om att använda lärplattan skiljer sig mellan förskollärare. 

Forskning visar att många förskollärare upplever en oro över att använda digital teknik ihop 

med små barn eftersom förskollärare uppfattar digital teknik som olämplig, det vill säga 

exempelvis lärplattan. Vilket kan bero på förskollärares kunskapssyn och tidigare 

erfarenheter, eftersom kunskap och erfarenhet skiljer sig mellan förskollärare beroende på 

intresse och fortbildning (Heldin & Gunnarsson, 2014; Nikopoulou & Gialamas, 2015; 

Shifflet, Toledo & Mattoon, 2012). 

Heldin och Gunnarsson (2014) menar att på grund av oron behövs mer forskning om 

förskollärares personliga attityd till lärplattan i förskolan och varför vissa förskollärare känner 

en otrygghet kring området. Författaren skriver att vissa förskollärare inte tycker att den 

digitala tekniken har en given plats i förskolan, vilket vi upplever att den har. Samhället blir 

allt mer digitaliserat och därmed behöver också förskolan utvecklas i takt med det och 

använda de digitala medel som erbjuds. Vi upplever att lärplattan är ett centralt verktyg i 

förskolan och ser ett behov av att ge förskollärare exempel på det didaktiska och pedagogiska 

värdet av förskollärares arbete med lärplattan i förskolans verksamhet.  
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2. Syfte 

Syftet med denna studie är att presentera och bidra till kunskap om det didaktiska och 

pedagogiska värdet av sex förskollärares arbete med lärplattan i förskolans verksamhet.  

3. Frågeställningar 

• Hur beskriver förskollärare sitt arbete med lärplattan tillsammans med barn i 

förskolans verksamhet?  

• På vilka sätt erbjuder förskollärare barn lärplattan i förskolans verksamhet? 
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4. Bakgrund 

Lärplattan är en beteckning som används genom hela studien och med det menas surfplattor 

som styrs av operativsystemen IOS och Android. Digital teknik, digitala verktyg och 

information och kommunikationsteknologi [IKT] är i denna studie ett annat begrepp för 

lärplattan.  

I detta kapitel beskrivs lärplattan i förhållande till läroplanen samt tidigare forskning. I slutet 

av bakgrunden presenteras studiens vetenskapliga perspektiv, det sociokulturella perspektivet.  

 

4.1 Lärplattan i förhållande till läroplanen 

Läroplanen för förskolan, Lpfö98 (Skolverket, 2016) är ett styrdokument som förskollärare i 

förskolan ska arbeta utefter. I läroplanen står inte begreppet lärplattan med dock står det att 

"Multimedia och informationsteknik kan i förskolan användas såväl i skapande processer som 

i tillämpning" (s.7). Läroplanen förmedlar att förskollärare kan arbeta med digital teknik 

vilket betyder att förskollärare inte måste. Lärplattan måste därför inte användas i den dagliga 

verksamheten.  

Den nuvarande läroplanen nämner olika delar av media och teknik, bland annat att barn ska få 

möjlighet att söka ny kunskap och utvecklas med hjälp av olika medier. Arbetslaget ska skapa 

nyfikenhet och utveckla ett intresse kring naturvetenskap och teknik samt i förskolan ska barn 

även få urskilja enkel teknik i vardagen och se hur tekniken fungerar (Skolverket, 2016). 

Under 2018 kommer en reviderad upplaga av förskolans läroplan som förtydligar delen om 

digitalisering och det blir då ett krav, inte en möjlighet att välja bort digitalisering i förskolans 

verksamhet (Skolverket, 2018). 

 

4.2 Lärplattan som arbetsverktyg 

Shifflet, Toledo och Mattoon (2012) och Stigsdotter (2014) menar att lärplattan ska vara ett 

tillgängligt material på förskolan. Lärplattan ska inte ersätta något material utan användas som 

ett komplement för det som redan finns i verksamheten, exempelvis kan barn rita, pussla, 

pärla på lärplattan lika väl som att göra det med fysiskt material som penna och papper. 

Författarna menar att samhället utvecklas och därmed måste förskolan införa digital teknik så 

att exempelvis lärplattan blir en naturlig del av verksamheten. Genom att göra lärplattan 

tillgänglig för barn blir den en naturlig del av förskolans verksamhet. Med tillgänglighet 
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menas att lärplattan inte ligger otillgänglig för barn på exempelvis höga hyllor eller i en låst 

låda. Kyrk Seger (2014) menar att när hennes arbetslag tog fram lärplattan ur lådan blev det 

kaos eftersom alla barn ville ha den eftersom den inte var tillgänglig. När förskollärare sedan 

reflekterat kring situationen och gjorde lärplattan tillgänglig för barn minskade frustrationen 

och problematiken.  

 

4.3 Barns utveckling med hjälp av lärplattan 

Olowe och Kutelu (2014) och Nikopoulou och Gialamas (2015) konstaterar att den IKT som 

är mest tillgängligt för små barn är exempelvis dator, digitalkamera, videor, internet, 

mobiltelefoner, lärplattan och programmerbara leksaker. Användningen av lärplattan går 

längre och längre ner i åldrarna (Internetstiftelsen I Sverige [IIS], 2017). I underökningen som 

IIS har gjort framgår det att redan vid två års ålder använder en stor majoritet av barn internet 

via lärplattan. Undersökningen visade även att lärplattan är det vanligaste tekniska verktyget 

bland yngre barn. Det barn använder lärplattan till är att titta på tv och internet eller för att 

spela spel och använda lärappar. Appar är en förkortning för applikationer som består av 

valbara programvaror i lärplattan. Eftersom konsumtionen av tekniska verktyg har ökat har 

det även skett en ökning bland barns internetvanor. År 2013 visade IIS statistik att barn i två 

års åldern som använder internet var 45 procent, 2017 har statistiken ökat till 79 procent. Från 

tre års ålder använder 80 procent lärplattan och 35 procent av dessa barn använder sig 

dagligen av internet. Detta visar en tydlig ökning på barns användning av lärplattan. 

I och med ökningen av barns användande av IKT har Olowe och Kutelu (2014) kommit fram 

till att det är viktigt att vara en medforskande pedagog, vilket innebär att förskolläraren ska 

vara nyfiken, närvarande och lyssna på barn samt intressera sig för barns tankar, teorier och 

frågor. Det handlar om att utmana barn vidare för att bidra till lärande (Lundgren Öhman, 

2014). Olowe och Kutelu (2014) menar att med hjälp av lärplattan utvecklas barn inom tre 

områden; det kognitiva, fysiska och socioemotionella.  

Genom att vara en medforskande pedagog kan förskollärare stötta barns kognitiva utveckling 

genom användandet av lärplattan. Barn utvecklar nya kunskaper i att föra resonemang, 

förutsägelser och lösa problem samt barns språk och läskunnighet. Barn utvecklar också 

exempelvis bokstavsigenkänning samt större förståelse för ljud och begrepp när förskollärare 

är medforskande. ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, 
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ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa 

frågor, argumentera och kommunicera med andra” (Skolverket, 2016, s.10).  

När lärplattan nämns kan den förknippas med stillasittande och stela nackar men tvärtom kan 

fysiska aktiviteter också ske med hjälp av lärplattan, vilket kan ske genom att barn rör sig till 

det material som finns på lärplattan exempelvis skattjakt eller danslekar utvecklas barns 

grovmotorik. Finmotoriken utvecklas genom knapptryckning/skärmtryckning på lärplattan 

exempelvis genom att flytta saker på skärmen eller skriva på lärplattans tangentbord 

(Askebäck Diaz & Gällhagen, 2015; Olowe & Kutelu, 2014). ”Förskolan ska sträva efter att 

varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning" (Skolverket, 

2016, s. 9). 

Olowe och Kutelu (2014) menar att det sociala och emotionella kan utvecklas med hjälp av 

lärplattan. Detta genom att barn samarbetar och övar på turtagning i lekfulla situationer samt 

att barn gör uppgifter på lärplattan. Nilsson och Larsson (2014) menar att lärplattan har gett 

ett mer lockande och lustfyllt undersökande hos barn genom den stora skärmen på lärplattan, 

vilket har skapat mer delaktighet på grund av att fler barn kan se vad som sker. Om barn får 

vara delaktiga i lärprocessen bidrar det till nyfikenhet hos barn samt att de hittar nya sätt att 

söka information på för att sedan kunna upptäcka på egen hand samt att barn får lärdomar och 

kunskaper. Barn har rätt till inflytande och delaktighet i förskolans verksamhet vilket är ett av 

arbetslagets uppdrag från läroplanen. Barn är medskapande tillsammans med förskollärare 

och ska få påverka sin miljö på förskolan samt ta egna initiativ och vara delaktiga exempelvis 

i beslut rörande lärplattan. Besluten kan vara att barn själva får bestämma vad de vill arbeta 

med på lärplattan vilket bidrar till att barnets egen röst blir hörd i verksamheten (Hägglund, 

Queennerstedt & Thelander, 2013; Skolverket, 2016).  

 

4.4 Förskollärares olika sätt att se på lärplattan 

Innan förskollärare bestämmer sig för att använda digitala verktyg som exempelvis lärplattan i 

barns aktiviteter bör förskollärare tänka igenom de didaktiska frågorna vad, hur och varför de 

ska använda sig av lärplattan. De didaktiska frågorna ska göra att förskollärare reflekterar om 

aktivitetens syfte genom att tänka kring vad förskollärare ska göra, hur och varför aktiviteten 

ska ske med lärplattan (Shifflet et. al., 2012). 

Fenomenen som dator, TV och lärplattan har när de var nya upplevts som farliga för yngre 

barn eftersom vuxna ansett att barn blir konsumenter av den digitala tekniken, vilket innebär 
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att barn endast tar emot exempelvis det som sker på lärplattan. Till skillnad från konsumenter 

vill den äldre generationen att barn ska vara producenter, vilket innebär att barn får vara med 

och påverka det som händer på de olika fenomenen. Denna rädsla för ny digital teknik kan 

beskrivas som moralpanik då den äldre generationen inte har kunskap om nya fenomen och 

vänder sig mot den digitala tekniken med en negativ inställning. Anledningen till detta kan 

vara att den äldre generationen inte vet hur den digitala tekniken kommer att påverka barn. 

Författarna uttrycker att den äldre generationen inte ska vara rädd för ny digital teknik utan 

vara intresserade för det barn gör exempelvis på lärplattan för att få en förståelse kring vad 

barn gör (Gustavsson & Arnberg, 2013). 

Många förskollärare väljer att inte använda digital teknik då de är oroliga och upplever att det 

inte är för små barn att använda digital teknik. Oron kan bero på förskollärares tidigare 

erfarenheter och kunskapssyn, den syn de har på digitala verktyg. Finns inga erfarenheter kan 

arbetet begränsas då förskollärare har bristande kunskaper i användningen av lärplattan. Det 

är då viktigt att våga prova och vara nyfiken men också våga göra fel samt att ställa frågor till 

sina kollegor som kan leda till att förskollärare får ny kunskap om lärplattans alla funktioner. 

Om förskollärare har olika kunskapssyn kan det leda till lärorika diskussioner och reflektioner 

i arbetslaget då de delger varandra idéer om hur förskollärare kan arbeta med lärplattan 

(Marklund, 2015; Nikopoulou & Gialamas, 2015; Shifflet et. al., 2012; Åström, 2014). 

Skolverket (2013) har gjort en undersökning på kommunala och fristående förskolor och 

menar att dela med sig av varandras kunskaper inte bara behöver genomföras i arbetslaget 

utan också på andra förskolor. Skolverket menar att sociala medier kan agera som 

kommunikationsverktyg för att sprida kunskaperna vidare och få en djupare förståelse för 

andra förskolors arbetssätt. 

 

4.5 Förskollärares digitala kompetens 

Skolverkets (2013) undersökning har visat att digitala verktyg ofta köps in till förskolans 

verksamhet, dock saknas det satsningar samt kompetensutbildning kring de digitala 

verktygen. Detta gör att många förskollärare saknar kunskaper och utbildning om 

informationsteknik [IT], vilket gör att IT-stödet blir otillräckligt det vill säga att exempelvis 

lärplattan blir liggandes och blir inte det digitala verktyg som det var tänkt från början. 

Skolverkets undersökning visar att 60 procent av förskolepersonalen upplever att de inte har 

tillräckligt med IT-stöd på sina förskolor. Samma undersökning visar att 50 procent av 

förskollärare upplever sig ha behov av kompetensutveckling inom IT. Skolverket belyser att 
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det finns behov av bättre IT-stöd och IT-utrustning på förskolorna samt att de sett ett behov av 

ökad kompetensutveckling inom området men att de ser en förbättring sedan tidigare år. 2013 

uppskattade 2/3 av förskollärare att de har ganska bra eller mycket bra kunskaper. Skolverket 

erbjuder kompetensutveckling inom IT där förskollärare fått stöd i arbetet med digitala 

verktyg samt att de får kunskaper i källkritik och hur de på ett säkert sätt kan använda 

internet. Det är förskolechefen som har ansvaret för att förskollärare får kontinuerlig 

kompetensutveckling för att de ska kunna utföra sitt uppdrag professionellt (Skolverket, 

2016). 

Marklund (2015) menar att det finns ett ökat behov av att belysa IKT i förskollärares 

yrkesutbildning på grund av den digitala teknikens snabba framväxt. Han menar att det varit 

en långsam process innan lärarutbildningarna började utbilda sina studenter inom IKT men att 

det nu ska finnas med i utbildningen. Författaren menar också att det är stor skillnad på att få 

IKT-kunskaper i utbildningen och sedan kunna använda dessa i praktiken. Författaren menar 

att förskollärare endast får teoretiska grundkunskaper i utbildningen och att utföra dessa 

kunskaper i praktiken är en annan sak.  

Konca, Ozel och Zelyurt (2016) menar att få bra IKT-stöd i utbildningen är avgörande för 

IKT:s framtida betydelse inom förskolläraryrket. Förskollärarutbildningen måste vara med i 

utvecklingen eftersom IKT har haft en sådan enorm framväxt och grunderna gällande IKT 

läggs vid utbildningen av nya förskollärare. Att förskollärare får utbildning i IKT möjliggör 

att inställningen till att använda IKT blir bättre för att de får grundläggande kunskaper inom 

ämnet. Det krävs en utveckling av den pedagogiska rollen och dess användning av nya 

metoder och tekniker då tekniska metoder numera är en vardag i förskollärares verksamhet. 

 

4.6 Teoretisk utgångspunkt 

Som teoretisk utgångspunkt utgår studien från det sociokulturella perspektivet som grundar 

sig på Vygotskijs tankesätt om samspel och lärande (Säljö, 2015). Det sociokulturella 

perspektivet har hjälpt oss att söka efter sociala sammanhang i det förskollärare berättar, för 

att ta reda på hur förskollärare arbetar med lärplattan tillsammans med barn och på vilket sätt 

förskollärare erbjuder lärplattan. Teorin har även hjälpt oss att tolka resultatet.  
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4.6.1 Sociokulturellt perspektiv 

Det sociokulturella perspektivet grundar sig på Vygotskijs tankar kring människans 

utveckling, barns utvecklas i interaktion med omvärlden. Han menar att människan ständigt är 

i utveckling och förändras genom att människan kommer i kontakt med nya erfarenheter. 

(Lindö, 2009; Säljö, 2015). Enligt Vygotskij sker lärandet i den proximala utvecklingszonen 

(ZTD), vilket innebär den hjälp som barn behöver av en mer kunnig i en situation för att 

uppnå den kunskap som barn har inom räckhåll. I samband med ZPD används också 

begreppet scaffolding vilket betyder stöttning (Säljö, 2015). Säljö menar att lärandet inte 

handlar om någon fysisk ålder utan att barn lär av vuxna eller att vuxna lär av barn. På grund 

av digitaliseringen har det möjliggjorts för barn att lära vuxna eftersom de oftast kan mer om 

digital teknik.  

Vygotskij (1999) uttrycker att människor hela tiden skapar artefakter som ska hjälpa 

människan i vardagen, så kallade medierande redskap, exempelvis behövs en penna för att 

kunna skriva på ett papper. Säljö (2015) förklarar att tillgängligheten till olika redskap 

exempelvis lärplattan och böcker har betydelse för barns utveckling. Finns det olika redskap 

att tillgå bidrar det till att barn kan lära sig på många olika sätt. Vygotskij (1999) talar om två 

redskap som behövs för att människan ska lära sig och utvecklas, dessa redskap är fysiska och 

psykiska. De fysiska redskapen består av artefakter som människan har skapat för att lära sig 

och utvecklas exempel på en artefakt är lärplattan. Med lärplattan har bland annat 

kommunikationen mellan människorna ökat och bidragit till att det blir lättare att söka 

information. Psykiska redskap består av språk, tankar och kommunikation där den viktigaste 

delen är språket, och ett exempel på psykiska redskap är hur förskollärare samtalar om 

lärplattan med barn och kollegor. Vygotskij menar att språket är länken till den kollegiala 

erfarenheten som behövs när människan lär sig något nytt. Kommunikationen och samspelet 

mellan olika parter samt individens roll i samspelet spelar en viktig roll i lärandet.  
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5. Metod 

I detta kapitel beskrivs urvalsprocessen och hur insamlingen av det empiriska materialet har 

genomförts. I studien används en triangulering som betyder att fler än en 

datainsamlingsmetod används för att styrka förskollärares utsagor (Svensson & Ahrne, 2015). 

Vi använd oss av observationer på förskollärares avdelningar och intervjuer. Observationerna 

var på tio till femton minuter och intervjuerna på trettio till sextio minuter. Avslutningsvis 

behandlas analysmetod, studiens tillförlitlighet och etiska överväganden.  

 

5.1 Urval 

Eriksson -Zetterquist och Ahrne (2015) menar att urvalet av intervjupersoner avgörs utifrån 

studiens syfte. Studien är intresserad av det didaktiska och pedagogiska värdet av arbetet med 

lärplattan i förskollärares verksamhet och därför har förskollärare med pedagogisk utbildning 

för förskolan intervjuats.  

Förskollärare som intervjuades kommer från två kommuner som båda satsar på digitalisering 

på förskolor och skolor. Kommunerna valdes eftersom de arbetar med digitalisering vilket är 

intressant för studien då vi vill ta reda på hur förskollärare arbetar med lärplattan. Första 

kontakten togs med förskolecheferna via mail (bilaga 1) därifrån fick vi inte några svar. Vi 

tog själva kontakt med potentiella förskollärare, utifrån ett bekvämlighetsurval (Bryman, 

2011), vilket betyder att vi kontaktat förskollärare som vi känner sen tidigare i valda 

kommuner. 

Kontakten med förskollärare togs via mail och telefonsamtal. I mailen och telefonsamtalen 

ställdes frågan om förskollärare var intresserade av att vara med på en intervju om hur de 

använder lärplattan tillsammans med barn. Andra frågor som ställdes var om hur lärplattans 

tillgänglighet såg ut samt samtycke till att få vistas i deras miljö (bilaga 2). Vid inbokning av 

intervjuerna skickades intervjuguiden samt ett missivbrev inför intervjun (bilaga 3).  

 

5.2 Genomförande av observationer 

Med observationer menas att den som studerar tittar på något specifikt. När observationen 

sker kan den som studerar vara passiv det vill säga icke medverkande eller vara delaktig i 

verksamheten samt partiellt deltagande vilket innebär att personen deltar till vis del. 

Observationerna kan ske öppet eller dolt vilket betyder att den som studerar väljer om den ska 
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berätta vad som ska observeras eller inte (Lalander, 2015). Vi genomförde sex öppna 

observationer då förskollärare tidigare blivit informerade om varför vi var där. Vi tog en 

partiell roll när observationerna genomförde, vi tittade på förskollärarnas digitala miljö på 

egen hand. Några av förskollärarna valde att ansluta sig till oss för att berätta om deras IKT-

miljö samt om lärplattans appar på deras respektive avdelning. Observationen utgick inte från 

någon specifik mall utan från studiens syfte att se på vilket sätt förskollärare erbjuder 

lärplattan i förskolans verksamhet. Vi valde att inte ha någon mall för observationen, den var 

för vår skull för att finna följdfrågor till intervjun. Alla följdfrågor såg olika ut beroende på 

hur miljön såg ut. Genomförandet av observationerna bidrog även till att vi fick gemensamma 

referenser med förskollärarna, vilket innebär att de vid intervjun inte behövde förklara 

exempelvis en viss app eftersom vi redan hade tittat på den vid observationen. 

 

5.3 Genomförande av semiinformella intervjuer 

Intervjuer är ett samtal mellan minst två personer där den som studerar är intresserad av att ta 

del av informantens tankar. Med hjälp av intervjuer kan vi få reda på hur förskollärarna 

erbjuder lärplattan i förskolans verksamhet. Semiinformella intervjuer betyder att öppna 

frågor ställs till informanten som leder till att de får uttrycka sina tankar om ämnet (Eriksson – 

Zetterqvist & Ahrne, 2015).  

Intervjuerna genomfördes med sex förskollärare och redan vid den fjärde intervjun började en 

mättnad uppstå. Vilket betyder att utifrån studiens syfte har det samlat in tillräckligt med 

material. Alla sex intervjuer genomfördes trots det för att säkerställa att ingen ny information 

framkom (Eriksson -Zetterquist & Ahrne, 2015).  

Utifrån studiens syfte har vi gjort en intervjuguide (bilaga 4) med förberedda öppna frågor att 

utgå från där ordningsföljden på frågorna kan variera samt att det var rum för följdfrågor 

(Bryman, 2011; Svensson & Ahrne, 2015). Intervjuguiden skickades ut i förväg då två av 

förskollärarna ville ha frågorna innan intervjun och därför skickas intervjuguiden ut till alla 

för att de skulle få samma förutsättningar till att studera frågorna.  

De sex intervjuerna genomfördes på respektive förskola, dels för att förskollärarna skulle 

känna sig bekväma och dels för att intervjuerna genomfördes på arbetstid vilket underlättade 

för att de redan befann sig på förskolorna. Miljön har betydelse vid intervjutillfället eftersom 

förskollärarna har erfarenheter om sin egen arbetsplats och kunde därför relatera och beskriva 

sina tankar om exempelvis lärplattans tillgänglighet (Eriksson -Zetterquist & Ahrne, 2015). 
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Platsen som intervjuerna genomfördes på bestämdes av förskollärarna utifrån vad de ansåg 

var en plats som inte skulle störa intervjun exempelvis som samtalsrum eller ateljén.  

Första frågan som ställdes var om förskollärarna gav tillåtelse till att intervjun spelades in för 

att ge oss möjlighet att lyssna på samtalet igen. Intervjuerna spelades in med hjälp av 

ljudupptagning. Med hjälp av ljudupptagningen undviker vi egna tolkningar och värderingar 

av vad förskollärarna sade. En annan anledning till ljudupptagning var att ingen viktig del av 

materialet skulle försvinna och därmed inte komma med i studien. I anknytning till 

intervjuerna meddelades det att förskollärarna när som helst hade möjlighet att avbryta 

intervjun. Andra verktyg som används var penna och papper för att anteckna frågor som 

uppkom i intervjun samt anteckna gester, grimaser och annat som inte kom med vid 

ljudupptagning (Eriksson -Zetterquist & Ahrne, 2015). 

Under intervjuerna fokuserade en av oss på att framföra frågorna och ta anteckningar medan 

den andre antecknade och ställde fördjupande frågor samt följdfrågor. Intervjuerna 

genomfördes genom dialog för att få ett samtal. I slutet samtalades det om vilka appar som var 

tillgängliga på lärplattan, vilket ledde till att vi tittade på några av förskollärarnas lärplattor. 

Detta genomfördes genom att förskollärare eller ett barn visade oss hur apparna fungerade.  

Vid slutet av varje intervju ställdes frågan om det fanns möjlighet för oss att höra av oss igen 

om ytterligare frågor skulle dyka upp (Eriksson -Zetterquist & Ahrne, 2015). Vi tackade för 

att förskollärarna ville vara med i studien och berättade att de hade möjlighet att få 

slutresultatet om de var intresserade.  

 

5.4 Analysmetod 

Intervjuerna transkriberades för att få en tydligare bild av det som sagts. Transkribering 

betyder att ordagrant föra över exempelvis ljudupptagningar till analyserbar text, det vill säga 

läsbar text. Att transkribera det empiriska materialet är lämpligt för intervjuer för att finna 

likheter och skillnader i det som sagts (Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2014; Svensson & Ahrne, 

2015). När vi genomför transkriberingen börjar den första sorteringen av materialet det vill 

säga att allt som sägs inte är relevant för studien exempelvis frågor som inte har med ämnet 

att göra tas bort (Hjerm et. al., 2014). Sedan utför vi en kodning av materialet där vi letade 

efter upprepningar där vi hittade exempelvis delaktighet, nyfiken och närvarande som bildade 

temat Förskollärarna som medforskande pedagoger. Vi gjorde en reducering utifrån koderna 

vilket innebär att skapa en representation av materialet och lyfta det som är relevant för 
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studiens syfte och frågeställningar (Hjerm et. al., 2014; Rennstam & Wästerfors, 2015). 

Genom hela arbetet är det av stor vikt att kontinuerligt titta på transkriberingarna för att hitta 

nya koder för att få fram fler teman (Svensson, 2015).  

  

5.5 Tillförlitlighet 

Vid bedömning av studiens tillförlitlighet har Brymans (2011) kvalitetskriterier beaktats. 

Dessa består av fyra delkriterier: trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering. 

För studien ska uppnå trovärdighet det vill säga ha en god kvalité (Bryman, 2011) har vi 

säkerställt att studien utförts i enlighet med de etiska reglerna (se 5.6) samt rapportera det 

färdiga resultatet till de förskollärare som deltagit i studien. 

Med överförbarhet menas i vilken omfattning studiens resultat kan användas i praktiken 

(Bryman, 2011). Studien bidrar till kunskap om det didaktiska och pedagogiska vädret av 

förskollärares arbete med lärplattan i förskolans verksamhet. 

För att studien ska uppnå pålitlighet har en noggrann och detaljerad redogörelse gjorts för de 

olika faserna i forskningsprocessen. Det kan även beskrivas som transparens, det vill säga 

genomskinlighet, där läsaren får en inblick i tankar och resonemang kring valen i studien som 

exempelvis val av undersökningspersoner, problemformulering, intervjuskrifter, beslut 

rörande analys av data samt genomförandet av studien. (Bryman, 2011; Svensson & Ahrne, 

2015). 

I studien undviks egna värderingar och tankar samt att vi har öppna frågor för att inte påverka 

förskollärares utsagor vilket visar på konfirmering (Bryman, 2011). 

 

5.6 Etiska övervägande 

I denna studie utgår vi från Vetenskapsrådets (2002) etiska krav: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

I informationsbrevet som skickades via mail, informerade vi om vad studiens syfte är, det vill 

säga förskollärares beskrivning av deras arbete med lärplattan samt på vilket sätt lärplattan 

erbjuds i verksamheten. I informationskravet informerades förskollärare om sin roll de vill 

säga att genomförandet av studien sker genom observationer och intervjuer med förskollärare. 

Deltagandet är frivilligt och förskollärare har rätt att avbryta intervjun trots att det godkänt sen 

tidigare (Löfdahl, 2014; Vetenskapsrådet, 2002).  
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Studien ska ta hänsyn till samtyckeskravet vilket innebär att förskollärare ger samtycke till att 

vara med i studien samt att vi får samtycke att vistas i deras miljö (Lalander, 2015; 

Vetenskapsrådet, 2002). Samtyckeskravet togs upp i samband med att förfrågan om 

deltagandet mailades ut. Samtyckeskravet gäller även vid ljudupptagningen vid intervjuerna 

där frågan inför varje samtal ställdes om vi fick samtycke att spela in. Det fanns även en 

muntlig överenskommelse med de förskollärare som deltog i studien det vill säga att de har 

rätt att avbryta intervjun om de eller vi upplever frågan eller situationen som jobbig. Samma 

regler gällde om de inte ville eller kunde svara på en fråga hade de möjlighet att hoppa över 

den och behövde inte förklara varför. Om en förskollärare skulle avbryta intervjun skulle de 

inte uppleva att deras avbrott påverkade den fortsatta studien vilket vi var noga med att tala 

om.  

Enligt konfidentialitetskravet ska förskollärare och förskolor som varit med i studien inte 

kunna identifieras. Det empiriska materialet kommer att förvaras så att obehöriga inte 

kommer ha tillgång till det och att förskollärares namn och organisation kommer vara 

konfidentiella i studien (Vetenskapsrådet, 2002). 

Den sista principen är nyttjandekravet vilket innebär att materialet som samlats in genom 

intervjuer endast kommer att nyttjas i forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002).  De 

förskollärare som deltog i studien har informerats muntligt om detta samt att studien kommer 

att publiceras offentligt. 
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6. Resultat 

I kapitlet presenteras resultatet som är en sammanställning av det empiriska materialet från 

sex observationer och sex intervjuer med förskollärare. Resultatet redovisas utifrån de teman 

och koder som framkommit från transkriberingarna. 

Alla namn som nämns i resultatet är fingerade. 

 

6.1 Förskollärarna använder lärplattan som komplement i verksamheten 

Resultatet visar att alla förskollärarna är positiva till att arbeta med lärplattan i förskolans 

verksamhet och ser den som ett komplement. Förskollärarna beskriver komplementet på olika 

sätt exempelvis berättar Karin om hennes arbetslags tanke; "Vi har som mål att sätta paddorna 

i de rätta elementen som exempelvis pärlspelet i köket tillsammans med pärlorna." Där 

används appen Hama, i denna app pärlas det efter mönster samt fritt. Förskollärarna håller 

appen låst så att barnen endast kan använda den appen vid pärlstationen och där får barnen 

välja om de vill pärla manuellt eller digitalt. Karin och Anna förklarar att lärplattan kan 

användas som en bro mellan det digitala och det fysiska materialet. Anna förklarar att hon har 

erfarenhet av att ett barn som pärlade mycket digitalt med lärplattan och menade att efter ett 

tag började barnet lägga mönstret fysiskt med pärlplattor vilket barnet inte hade gjort tidigare.  

Fem av sex förskollärare använder sig av projektorn som komplement och tillbehör till 

lärpattan. Projektorn används till att skapa dimensioner med andra ord skapa inbjudande 

lekvärldar, skapa sinnesupplevelser och göra leken mer verklighetstrogen. Karin berättar att 

det är förskollärarna som tillför material som exempelvis dimensionerna genom att lyssna in 

barnen och höra vad de är intresserade av, det är viktigt att vara lyhörd. Anna och Karin 

upplever att skapa dimensioner är uppskattat av barnen. Anna förklarar att ett av barnen 

berättar om sin farfar som har en husbil, vilket leder till att hon projicerade upp en husbil på 

väggen och en lek skapades där barnen byggde husbilar och åkte runt till olika platser. Vid ett 

annat tillfälle projicerade förskollärarna upp en bild på fjällen, var på barnen kom på att de 

kunde använda plankorna i bygghörnan som skidor. Anna menar att det är roligt med en 

dimension till som bidrar till att lekens miljö utvecklas.  

Tre av förskollärarna upplever att projektorn inbjuder till samspel mellan barnen då fler kan 

se vad som händer på lärplattan samtidigt då det projicera upp på väggen. Annika berättar att 

arbeta med projektorn skapar fler upplevelser och olika stämningar i rummen samt att det blir 

mer välkomnande för barn och vuxna om det projiceras upp på morgonen. Annika säger att på 
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morgonen har hon och hennes arbetslag projicerat upp bland annat fiskar vilket gör att barnen 

får en sinnesupplevelse att befinna sig bland fiskar och koraller. Hon upplever att 

vårdnadshavarnas lämning av barnen blir lättare då sinnesupplevelsen fångar barns intresse. 

Den förskollärare som inte använde projektorn som komplement hade ingen projektor att 

tillgå men hade som önskan att få en för att utveckla barns lek. 

Resultatet visade att lärplattan ska ses som ett komplement till hemmet dock finns det delade 

åsikter på hur detta ska gå till. Olivia och Linda förklarar att de inte laddar ner samma appar 

som barnen har hemma. De vill istället använda sig av lärappar som ska bidra till barns 

lärande och utforskande. Det skiljer sig dock från vad Anna och Karin berättar eftersom de 

lyssnar på vad barnen har för appar hemma och provar apparnas innehåll för att avgöra om de 

är relevanta för förskolans verksamhet.   

För att få en likvärdig utbildning i förskolan menar Annika att apparna ska komplettera 

hemmet. Hon förklarar att människan lever i ett samhälle där de klassificeras efter exempelvis 

ekonomiska möjligheter och därför är det viktigt att alla barn får använda sig av samma appar 

i förskolan och de skiljer sig inte från vilken samhällsklass barnen lever i.  

"Alla barn har tillgång till hårdvaran, en telefon och tillgång till internet och det vi 

kan hjälpa dem med är mjukvaran. För beroende på vilken samhällsklass du 
kommer ifrån och vilken ekonomiska möjligheter du har, har dina föräldrar råd att 
köpa in den där appen för 95 spänn eller då får du sitta med gratisversionen. Det 
är klart att en har gratisversionen om en knappt har pengar till mat och då skiljer 
sig ju kvalitén kraftigt. Så vår uppgift är att jämna ut den klyftan och se till att även 
de här barnen som inte har tillgång till de här apparna hemma ska ha tillgång till de 
här. Då måste vi ha en genomgående tanke om vilka appar vi erbjuder barnen." 
(Annika) 

Madelene förklarar att hennes arbetslag har en annan uppfattning kring hur lärplattan ska 

komplettera hemmet. Barnen spelar dataspel som innehåller skjuta och döda hemma men på 

förskolan ska apparna vara pedagogiska. Hon förklarar att på deras lärplatta har de många spel 

men att det ändå finns en tanke bakom dem.  

Lärplattan användes också som komplement vid dokumentation. Förskollärarna 

dokumenterade genom att fotografera barns aktiviteter istället för att använda en 

digitalkamera. Förskollärarna upplevde att den underlätta det dagliga arbetet. De förklarar att 

de går snabbare vilket de upplever som positivt och möjliggör att ta och förvara fler bilder. En 

av förskollärarna förklarade att det tar längre tid med digitalkameran eftersom den ofta var 

full av bilder och sällan tömdes vilket skapade problem.  
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6.2 Lärplattan ska vara tillgänglig i förskolans verksamhet 

Alla förskollärare förklarade att de ville ha lärplattan tillgänglig för barnen. Lärplattan var 

tillgängliga på avdelningarna exempelvis via IT-hörnor, på en hylla eller på ett bord. Med IT-

hörna menas att allt material som har med digital teknik är på samma plats, exempel på vad 

som fanns var Blue-bot som är en nyckelpiga som barnen kan programmera och Osmo som är 

ett tillbehör till lärplattan där barnen får göra uppgifter med konkret material utifrån det 

lärplattan visar.  

Karin upplever att lärplattans tillgänglighet har förbättrat deras verksamhet. Tidigare 

beskriver hon det så här "Vi brukar likna lärplattan vid godiseffekten eller kakeffekten. Är 

lärplattan bara tillgängligt då och då vill alla barnen dit. Detta har vi provat och tillämpar 

istället att den alltid ska vara framme." När lärplattan är tillgänglig upplever Karin att det har 

blivit en lugnare atmosfär i barngruppen vilket arbetslaget tycker är positivt. I Annikas 

arbetslag förklarar hon att lärplattan finns tillgänglig för de barn som vill arbeta med den. 

Arbetslaget påtalar inte att den finns tillgänglig utan om barnen är intresserade av att arbeta 

med något på lärplattan finns det möjlighet till detta. Annika säger att om ett barn intresserar 

sig för lärplattan kommer någon i arbetslaget och stöttar barnet. 

Två av förskollärarna uttrycker att de vill ha lärplattan tillgänglig men de säger ”Om 

lärplattan är tillgänglig är det viktigt att ha koll på vissa barn som arbetar länge med 

lärplattan.” ”Vi har valt att begränsa spelandet på lärplattan till femton minuter per dag för att 

ge alla barn en chans att spela.” Vilket är en skillnad mot hur Anna upplever lärplattans 

tillgänglighet. Anna menar att lärplattan alltid ska finnas tillgänglig för barnen. Hon upplever 

att många förskollärare gör motstånd mot lärplattan för att de inte vet hur de ska arbeta med 

den på ett tillgängligt sätt. Inte i hennes arbetsområde utan på andra förskolor och hon 

uttrycker att det är viktigt att se möjligheterna med lärplattan som arbetsverktyg.  

 

6.3 Lärplattan ska användas utifrån ett syfte 

Alla förskollärare utgår från de didaktiska frågorna vad, hur och varför när valet av appar 

laddas ner till lärplattan och de har en tanke bakom val av appar. Förskollärarna förklarar att 

de vill ha ett lärande samt syfte med de appar som finns på lärplattan, vilket gör att lärplattan 

används i ett mer specifikt syfte och blir ett pedagogiskt verktyg. Valet av appar utgår oftast 

från något av läroplansmålen som handlar om exempelvis matematik, språk, naturkunskap 
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och teknik. Innan apparna får användas utav barnen brukar förskollärarna undersöka och 

prova dess innehåll samt se om det kan bidra till något lärande.  

Två av förskollärarna uttrycker att inte alla appar passar alla verksamheter. Ett exempel på 

detta var appen Toca train, ett tecknat tåg som går på en räls där barnen exempelvis får styra 

tåget genom att stanna och starta, låta passagerare kliva av och på samt lasta saker. En av 

förskollärarna gillade appen och den andra tyckte inte att den var bra. Anna som inte gillade 

appen säger såhär " Vi kände att den passade bättre hemma, vi kände att den inte tillför något 

i vår verksamhet." Annika som är positiv till appen beskriver att: "En app som vi tycker inne 

hos oss är super duper bra är Toca train som vi jobbar mycket med." Annika menar på att 

Toca train bidrog till samspel och turtagning då fler barn är aktiva samtidigt exempelvis som 

passagerare och flera lokförare när Toca train produceras upp på väggen. Annika uttrycker 

även att Toca train också bidrog till en kommunikation mellan alla barnen i leken. Här 

beskrivs tydliga tecken på att arbetslag tänker olika om apparna och det hela beror på vad som 

fungerar för verksamheten och vad för syfte verksamheten har med apparna. 

Tre av förskollärarna förklarar att beroende på vad de laddar ner för appar till lärplattan blir 

det olika lärande. Appar som innehåller matematik fokuserar på det matematiska lärandet och 

laddar förskollärarna ner appar som riktar sig mot språket är det språket som är i fokus. 

Beroende på vad kommunen har för inriktning riktas fokuset, exempelvis Annas kommun har 

inriktningen naturkunskap och teknik och vill därför ha appar som riktar sig mot detta. 

Madelene förklarar hur de tänker på hennes avdelning "Vi har mycket spel men vi försöker ha 

en tanke bakom spelen, det ska vara ett lärande såsom när de tränar språket eller att de tränar 

matte eller teknik.” 

 

6.4 Förskollärarna som medforskande pedagoger 

Alla förskollärarna uttrycker att det är av vikt att vara en medforskande pedagog för att vara 

medveten om vad som sker på lärplattan. De menar att vara medforskande innebär att vara 

delaktig och upptäckande tillsammans med barnen.  

Olivia och Annika menar att lärplattan är en del av barns verklighet då barnen föds in i ett 

digitalt samhälle. Beroende på hur barngruppen ser ut och barns intressen förändras arbetet 

kontinuerligt med lärplattan, dock ska förskollärarna alltid vara medforskande och nyfikna 

oavsett vad barnen arbetar med. Karin och Anna säger att det är viktigt att de som pedagoger 

är med och pratar om saker som händer på lärplattan, att förskollärarna benämner ord och 
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stöttar barnen vilket bidrar till att det blir en utveckling i barns lärande. Karin berättar att de 

ska vara närvarande så att barnen bland annat inte hamnar på internetsidor som inte lämpar sig 

för barnen.  

Linda säger att det är stor skillnad om förskollärarna är med och är delaktiga. Hon har sett 

skillnader hos barnen när hon har varit närvarande och att barnen är mer intresserade när 

förskollärarna är medforskande och intresserar sig för det barnen gör. Hon berättar att barnen 

tappar intresset när hon lämnar aktiviteten, Linda hade en vision att barnen skulle fortsätta 

utan hennes närvaro. Därmed uttrycker hon att det är av betydelse att vara närvarande.  

 

6.5 Samsyn om lärplattan i arbetslaget 

Många av förskollärarna berättar att de upplever att det är av vikt att ha en samsyn i 

arbetslaget och en gemensam tanke med hur de ska arbeta med lärplattan i verksamheten. I 

Annikas arbetslag har de samma samsyn och alla i arbetslaget är drivna i arbetet med 

lärplattan. Annika berättar dock att det är svårt att få till en samsyn i hela huset och det kan 

bero på att förskollärarna har olika erfarenheter och inställning till hur lärplattan ska användas 

i verksamheten. Hon menar att några förskollärare fortfarande använder lärplattan som 

barnvakt.  

Olivia förklarar att få en samsyn innebär att föra en diskussion i arbetslaget. Detta arbete har 

förskolan framför sig att skapa samsyn, då alla förskollärare inte tänker samma och därmed 

behöver förskollärarna lyfta varandras tankar och åsikter kring lärplattan. Samsyn betyder inte 

att förskollärarna måste ha samma intressen och kunskaper. Tre av förskollärarna uttrycker att 

alla bär på olika kunskaper och erfarenheter och därmed kompletterar de varandra genom att 

kunna olika saker. Olivia och Karin förklarar att tittar en på den bredden av kunskap som 

arbetslaget ska kunna måste förskollärarna hjälpa varandra, det handlar inte om att lära sig allt 

utan lära sig det som behövs just då. 

 

6.6 Våga experimentera med lärplattan 

Tre av förskollärarna pratade om okunskap kring lärplattan och vikten av att våga prova själv 

eller tillsammans med en kollega eller ett barn. Olivia förklarar att oftast är det barnen som 

vågar testa på nya saker, därför ska förskollärarna ta lärdom av barnen och våga testa på och 

utveckla sitt eget kunnande om lärplattans alla funktioner. "Ta klivet från min egna rädsla om 
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jag har någon eller okunskap, jag måste lära mig. Det handlar inte om att lära sig allt utan lära 

sig det som behövs för stunden." (Olivia) 

Karin säger att hon lär hela tiden av barnen och det är barnen som är experterna och som 

vågar experimentera. Barnen bär på andra kunskaper kring digital teknik och är inte rädda för 

att prova på nya saker. Enligt Karin hjälper barnen henne i hennes digitala utveckling. Annika 

förklarar att oftast förknippas tekniken med svåra moment och att en rädsla kan uppstå, 

exempelvis behöver det inte bli en färdig produkt exempelvis som en film. Det är av stor vikt 

att ta fram lärplattan och se vad som händer tillsammans med barnen, det är det lilla som 

räknas. 
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7. Resultatdiskussion 

I detta kapitel diskuteras tidigare forskning ihop med det empiriska materialet utifrån det 

sociokulturella perspektivet. Avslutningsvis diskuteras metodvalen i studien samt en slutsats 

och förslag på ytterligare forskning.  

 

7.1 Lärplattan som komplement 

Resultatet visar att lärplattan används som komplement på förskolorna på olika sätt. Första 

sättet är att använda lärplattan som ett komplement till fysiska redskap som exempelvis 

pärlplattan som används både digitalt och manuellt. Andra sättet är att använda lärplattan 

tillsammans med projektorn för att skapa dimensioner i barns lek exempelvis fjällen. Tredje 

sättet är att använda lärplattan som komplement till hemmet genom att ha olika appar i 

förskolan och hemma samt att lyssna in barns förslag på appar. Det fjärde sättet är att använda 

lärplattan som dokumentationsverktyg när de exempelvis fotograferar barns aktiviteter. 

Shifflet et. al. (2012) och Stigsdotter (2014) menar att lärplattan inte ska ersätta något annat 

verktyg utan ska användas som ett komplement, vilket förskollärarna ger exempel på. Alla 

fyra exempel visar på hur förskollärare använder lärplattan som komplement i verksamheten 

och visar på att det inte ersätter något annat verktyg. Ur ett sociokulturellt perspektiv kan 

lärplattan förstås som en artefakt som ska hjälpa förskollärare och barn i vardagen för att lära 

sig och utvecklas (Vygotskij, 1999). Vi menar att genom de olika artefakterna kan barn lära 

sig olika saker exempelvis med den fysiska pärlplattan kan barn öva på sin finmotorik och 

med hjälp av digitala pärlplattor får de en förståelse för mönster som de sedan kan lägga 

fysiskt.  

 

7.2 Lärplattans tillgänglighet 

Alla förskollärarna har tagit initiativet att göra lärplattan tillgänglig för barnen genom IT-

hörnor, på en hylla eller ett bord för att ge möjlighet till att barnen själva får välja när de vill 

arbeta med lärplattan. Alla förskollärare upplever tillgänglighet som något positivt dock 

berättar två förskollärare att de har en bestämd tid för hur länge barnen får spela på lärplattan 

för att den ska vara tillgänglig för fler barn samt att de har uppsikt på de barn som sitter länge 

med lärplattan. Vi uppfattar det som motsägelsefullt eftersom barnen får begränsad tillgänglig 

till lärplattan. Med begränsad tillgänglighet menar vi att femton minuter per dag är lärplattan 

tillgänglig för barnet och sedan får de inte använda den mer. Vi skulle aldrig avbryta ett barn 
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som sitter och läser i mer än femton minuter och därför ska vi inte avbryta ett barn som 

använder lärplattan. Vi upplever att det är lika mycket lärande i boken som det är på 

lärplattan.  

Det finns en oro hos vissa förskollärare att göra lärplattan tillgänglig, vilket beror på att 

erfarenhet kring digital teknik saknas. Saknas erfarenheten kan det uppstå en negativ 

inställning till att ha lärplattan tillgänglig för barnen på grund av rädsla för hur lärplattan 

används (Gustavsson & Arnberg, 2013). Förskollärarna vi intervjuat känner ingen oro dock 

menar en av förskollärarna att det är viktigt att utmana sina rädslor kring tillgängligheten, 

vilket vi håller med om. Det är av stor vikt att våga prova sig fram hur tillgängligheten ska se 

ut. Kyrk Seger (2014) menar att om lärplattan inte är tillgänglig kan ett kaos skapas när 

lärplattan tas fram. Vilket är något som en av förskollärarna erfarit och hon kallar det för 

kakeffekten men detta menas att alla barn ville ha lärplattan när den blev tillgänglig. 

Arbetslaget valde därför att ändra om i miljön för att göra lärplattan mer tillgänglig vilket har 

bidragit till att frustrationen och problematiken försvunnit. 

 

7.3 Lärplattans lärandesyfte 

Resultatet visade att förskollärarna tänker över de didaktiska frågorna vad, hur och varför 

lärplattan ska användas i barns aktiviteter, projekt eller tema startar samt innan appar laddas 

ner. Apparna som förskollärarna funderar på att använda sig av i barngruppen kontrolleras 

och provas innan barnen får använda dem samt att de kopplar apparna till läroplanen för att 

den ska bidra till ett lärande. Shifflet et. al. (2012) menar att lärplattan kan underlätta 

verksamheten om den används i ett syfte. Under intervjuerna upplevde vi att förskollärarna 

hade en tanke bakom varför lärplattan används, detta märktes genom förskollärarnas sätt att 

beskriva sitt arbete. Vi upplevde också att några inte kommit lika långt i arbetet med digital 

teknik men de hade en vision som de strävade emot.  

Olowe och Kutelu (2014) menar att med hjälp av lärplattan samt appar utvecklas barn inom 

tre områden; det kognitiva, fysiska, socioemotionella. Fysiskt sker utvecklingen genom 

danslekar till musik på lärplattan, socialt och emotionellt genom samspel och turtagning samt 

kognitivt så som lyssna och härma det som sägs på lärplattan. I resultatet framkom det hur 

förskollärarna uppmärksammar barns lärande exempelvis genom appen Tuca train där 

förskollärarna såg att barnen samspelade samt kommunicerade med varandra i leken. 

Förskollärarna kunde även se att med hjälp av appen Hama tränade barnen motoriken på olika 
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sätt, både fysiskt och digitalt med pärlplattor. Vi upplever att lärplattan är en bra tillgång till 

barns utveckling därför att alla barn lär på olika sätt och där med blir lärplattan ytterligare ett 

sätt för barnen att lära sig på. 

 

7.4 Medforskande pedagoger 

Alla förskollärare håller med om att de ska vara medforskande tillsammans med barnen för att 

bidra med kunskaper till barnen. Det förmedlas inte hur en medforskande pedagog ska vara 

mer än att en förskollärare ska vara närvarande och intresserade av det barnen gör samt att de 

tar tillvara på barnens intressen. En av förskollärarna reflekterade kring sin profession 

gentemot att vara medforskande och såg tydliga tecken på att när hon inte var närvarande 

tappade barnen intresset. Förskolläraren vision var att ge barnen lärdomar och kunskaper så 

att de själva kan utforska materialet på egen hand när hon inte var närvarande. Ur ett 

sociokulturellt perspektiv ger inte förskollärare barnen kunskaper utan förskollärare och 

barnen lär sig tillsammans (Vygotskij, 1999). Nilsson och Larsson (2014) menar att en 

medforskande pedagog tillsammans med barnen skapar möjlighet för barns fortsatta lärande. 

Ur ett sociokulturellt perspektiv är samtalet mellan förskollärare och barn en viktig del för 

barns lärande och utveckling. Barnen lär genom interaktion med vuxna och mer kunniga barn, 

det vill säga att barnen tar över kunskap från vuxna eller barn och gör den till sin egen 

(Vygotskij, 1999). 

 

7.5 Samsyn om lärplattan i arbetslaget 

Tidigare forskning menar på att många förskollärare väljer att inte använda digital teknik då 

de är oroliga eftersom det inte uppfattas lämpligt för små barn att använda digital teknik. 

Osäkerheten kan bero på förskollärares tidigare erfarenheter och kunskaper (Nikopoulou & 

Gialamas, 2015; Shifflet et. al., 2012). Förskollärarna som intervjuats är dock positiva till 

lärplattan i förskolan men är medvetna om att alla inte är lika positiva till att arbeta med den. 

En av förskollärarna uttrycker att det krävs en samsyn och en tanke kring arbetet med 

lärplattan. Hon upplever att vissa förskollärare ser den som barnvakt medan andra ser ett syfte 

med den och ett tillfälle för lärande. Därför krävs det en dialog i arbetslaget för att lyfta allas 

tankar för att skapa en samsyn (Säljö, 2015). Vi upplever att om inte en samsyn skapas i 

arbetslaget riskerar det att bli konflikter om hur lärplattan ska användas i förskolans 

verksamhet och eventuellt används inte lärplattan alls. Skolverket (2013) menar att om 
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förskollärare inte vet hur de ska använda sig av digitala verktyg kan exempelvis lärplattan bli 

liggande. 

 

7.6 Våga experimentera med lärplattan 

Förskollärarna upplever att de har den kunskap som krävs för att arbeta med lärplattan samt 

att det hela tiden går att utvecklas och lära sig mer med hjälp av fortbildning, kollegor och 

barn. Förskollärarna menar att som förskollärare ska de våga prova lärplattans olika 

funktioner, oavsett deras tidigare kunskaper. Tidigare forskning menar på att våga prova leder 

till att förskollärare utvecklas och blir tryggare i sitt arbete. Om förskollärare upplever att de 

inte har tillräckligt med kunskap är det viktigt att be om hjälp av andra erfarna kollegor eller 

fråga barnen eftersom barnen bär på en mängd kunskaper som ska tas tillvara på (Nikopoulou 

& Gialamas, 2015; Shifflet et. al., 2012). Säljö (2015) uttrycker att det inte längre handlar om 

någon fysisk ålder utan med hjälp av digitaliseringen kan barnen lära vuxna som vuxna lär 

barn. Vissa barn kan mer om digital teknik än vuxna vilket leder till att barnen kan förmedla 

sina kunskaper och lära ut till vuxna. 

Tidigare forskning visar på att lärplattan är en del av förskollärares verksamhet och därför 

krävs utbildning inom IKT för att förskollärare ska utveckla sin pedagogiska roll för att kunna 

använda digitala verktyg i förskolans verksamhet (Konca et. al., 2016; Marklund, 2015; 

Skolverket, 2013; Åström, 2014). Saknas kunskapen hos förskollärarna kan det vara en 

bidragande faktor till att lärplattan blir liggande. Förskollärare bör därför få stöd i arbetet med 

digitala kunskaper genom kontinuerlig kompetensutveckling som förskolechefen har ansvaret 

för (Skolverket, 2016).  

Vi upplever att det behövs mer fortbildning för att förskollärare ska få ökad digital kompetens 

och att det är av stor vikt att förskollärarna är drivna och kräver kompetensutveckling av 

förskolecheferna. Det handlar inte enbart om kompetensutveckling utan att våga pröva 

lärplattan och våga göra fel för att utvecklas. 

 

7.7 Metoddiskussion 

Studien genomfördes genom observationer och semiinformella intervjuer vilket gav mycket 

material att arbeta med vid sammanställningen av resultatet. Efter att intervjuerna 

genomfördes upplevde vi att om fler följdfrågor hade ställts hade möjligheten till mer material 

och utvecklade svar eventuellt tillkommit. Våra egna värderingar har lagts åt sidan för att inte 
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påverka förskollärarna och resultatet för att göra studien trovärdig. Det är förskollärarnas 

tankar som är i fokus för att få fram ett resultat (Bryman, 2011). 

Om studien genomförts på nytt skulle vi använt oss av fokusgrupper eller göra intervjuer två 

och två för att förskollärarna ska få, diskutera, tänka tillsammans och väcka funderingar hos 

varandra kring lärplattan (Dahlin- Ivanoff, 2015). Svaren hade kanske inte blivit annorlunda 

men mer utförliga eftersom vi hade fått ta del av deras gemensamma tankar och fått lyssnat 

till en diskussion kring hur de på olika sätt ser på lärplattan. Vi kan även se en nackdel med 

fokusgrupper eftersom vissa kan ta ett steg tillbaka och endast håller med istället för att 

framföra sin åsikt. Därför kan enskilda intervjuer vara lättare för vissa.  

Innan intervjuerna genomfördes skickades en intervjuguide till förskollärarna, vilket ses som 

en fördel för oss eftersom studien fick fördjupade svar. Förskollärarna upplevde att det var en 

fördel eftersom de kom förberedda och upplevdes inte lika nervösa. En nackdel skulle kunna 

vara att förskollärarna ger inövade svar men detta upplevde inte vi. 

Under intervjuerna var vi båda med och detta upplevdes som positivt av oss då en struktur 

följdes, en ställde frågorna samt tog anteckningar och den andre antecknade samt ställde 

följdfrågor. Strukturen var densamma under alla intervjuer och detta ledde till att det blev ett 

samtal mellan oss och förskollärarna vilket upplevts som en fördel. Det som kan upplevas 

som negativt när intervjuerna genomfördes av oss båda var att de som intervjuar får en 

maktposition på grund av att vi var två, vi uppfattade inte att det blev någon maktposition. 

Kontakten med förskolechefen gick inte som planerat eftersom vi inte fick några svar och 

därmed tog vi kontakt med förskollärare på egen hand. Efter att ha reflekterat kring detta är 

det av stor vikt att ha en reservplan ifall något inte går som planerat. 

 

7.8 Slutsats  

Utifrån studiens frågeställningar har förskollärarna liknande uppfattningar om hur lärplattan 

kan användas i förskolans verksamhet. Förskollärarna beskrev att lärplattans tillgänglighet har 

stor betydelse för hur de erbjuder den till barn i förskolan. Hur tillgängligheten såg ut 

varierade, bland annat genom IT-hörnor, bord eller hyllor där lärplattan förvarades. Barn hade 

valmöjligheten att använda lärplattan som vilket annat material som helst. En förskollärare 

upplevde att lärplattans tillgänglighet har förbättrat verksamheten då de tidigare upplevt kaos 

när lärplattan tagits fram. Kaoset berodde på att alla barn ville använda lärplattan då den bara 

blev tillgänglig vid enstaka tillfällen.  
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Utifrån resultatet visar det att lärplattan används som ett komplement i förskolans verksamhet, 

bland annat genom projektorn för att skapa dimensioner och olika sinnesupplevelser. I barns 

lek projiceras olika miljöer för att skapa olika lekvärldar, exempelvis fjällen då barn leker att 

de åker skidor.  

Förskollärarna var tydliga med att om de är intresserade, positiva och vågar prova kan detta 

bidra med nyfikenhet i arbetet med lärplattan tillsammans med barn. Genom att vara en 

medforskande pedagog kan förskollärarna se vad barn gör på lärplattan samt att de kan vara 

delaktiga i barns utforskande.  

 

7.9 Vidare forskning 

Samhället utvecklas kontinuerligt och därmed behövs forskning kring IKT och inte enbart 

lärplattan. Den digitala tekniken är en del av dagens samhälle och en central del i mångas 

vardag. Det kommer alltid att behövas mer forskning om IKT på grund av den stora 

framväxten av ny digital teknik som kommer att påverka förskolan och skolan. För vidare 

forskning kan det vara av intresse att studera hur den nya läroplanen för 2018 påverkar IKT-

användningen i förskolan, för att se hur och om förskollärares arbete förändras. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Brev till förskolecheferna 

Hej vi heter Emma och Lina och genomför en studie i kursen Examensarbete inom ramen för 

förskollärarprogrammet vid Jönköping University. Övergripande fokus i studien är att 

undersöka pedagogiska och didaktiska frågor rörande förskolans policy och praktik. Syftet 

med denna studie är att presentera och bidra till kunskap om det didaktiska och pedagogiska 

värdet av förskollärares arbete med lärplattan i förskolans verksamhet.  

Frågeställningarna som vi har tänkt utifrån syftet är:  

• Hur beskriver förskollärare sitt arbete med lärplattan tillsammans med barn i 

förskolans verksamhet?  

• På vilka sätt erbjuder förskollärare barn lärplattan i förskolans verksamhet? 

Vi söker nu efter förskolor som arbetar med lärplattan. Vi söker där med förskollärare som 

vill ställa upp på en intervju och dela med sig av sina tankar och berätta för oss hur de arbetar 

med lärplattan i verksamheten.  

 

Hoppas du kan hjälpa oss! 

Med vänliga hälsningar, Emma Fornåker och Lina Karlsson 
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Bilaga 2 

Intresseförfrågan 

Hej! 

Jag och Emma skriver ett examensarbete där vi vill presentera och bidra till kunskap om det 

didaktiska och pedagogiska värdet av förskollärares arbete med lärplattan i förskolans 

verksamhet.  

Vi söker nu förskolor och förskollärare som är intresserade av att ställa upp på en intervju. 

Hur ser arbetet med lärplattan ut hos er?  

Enda kravet är att det måste vara utbildade förskollärare som ställer upp i studien. 

 

Hoppas du vill vara med i studien! 

Du kontaktar oss genom mail eller telefon. 

 

Med vänliga hälsningar, Lina Karlsson och Emma Fornåker 
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Bilaga 3 

Missivbrev inför intervju  

Hej!  

Tack för att vi kan komma till dig för att göra en intervju till studien. Vi heter Lina Karlsson 

och Emma Fornåker och skriver en C-uppsats i kursen Examensarbete inom ramen för 

förskollärarprogrammet vid Jönköping University. Syftet med denna studie är att presentera 

och bidra till kunskap om det didaktiska och pedagogiska värdet av förskollärares arbete med 

lärplattan i förskolans verksamhet.  

Vi kommer att intervjua några förskollärare och varje intervju kommer vara individuell. Vi 

önskar att du har möjlighet att avsätta ca 1 timme. Vi kommer att fråga er om vi får spela in 

intervjun eftersom vi efteråt ska transkribera intervjuerna och analysera det bearbetade 

materialet.  

Ni deltar helt frivilligt i undersökningen och kan när som helst välja att avbryta intervjun. 

Intervjuerna kommer att presenteras helt konfidentiellt i uppsatsen. Informationen vi får av 

dig kommer endast att nyttjas i forskningsändamål samt att materialet kommer att bevaras så 

obehöriga inte kan ta del av det. Om du önskar kan vi skicka tillbaka resultat till dig. 

 

Hör gärna av dig om du har några frågor! 

Med vänliga hälsningar, Lina och Emma 
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Bilaga 4 

Intervjuguide 

Vilka kunskaper och erfarenhet har du av arbetet med lärplattan? 

Hur har du fått din kunskap? Kurser? Självlärd? Kollegor? Barnen? 

Vilken inställning har du till lärplattan i verksamheten? 

I vilket syfte använder ni lärplattan? 

Hur arbetar ni med lärplattan tillsammans med barnen? 

Hur introducerar ni nytt IKT material för barnen? 

Vilket lärande upplever du att lärplattan kan bidra till?  

Vilka appar och tillbehör till lärplattan används hos er?  

Hur tänker ni kring lärplattan och tillbehörens tillgängligt för barnen? 

 


