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Syftet med den här studien har varit att undersöka förskollärares uppfattningar om och erfarenheter 

av lärplattan som pedagogiskt verktyg i förskolan. Studien har tagit avstamp i frågeställningar om 

positiva respektive negativa uppfattningar om lärplattan som pedagogiskt verktyg, samt hur 

förskollärare beskriver användningen av lärplattan i barngrupp. En annan frågeställning har varit 

hur förskollärare stödjer användandet av lärplattan på förskolans styrdokument. 

 Tidigare forskning visar att IT-användning i förskolan är en komplex fråga samt att pedagoger 

visar stor ambivalens inför att använda informationsteknik i förskolans utbildning. Tidigare 

forskning visar även att pedagogers förhållningssätt påverkar den utbildning barnen får vilket i sin 

tur innebär att förskolans kvalitet och likvärdighet äventyras. Studien grundar sig på åtta kvalitativa 

intervjuer och urvalet har varit verksamma förskollärare som arbetar med barn i åldern 3 – 5 år. 

Resultatet visar att förskollärarnas uppfattningar och erfarenheter av lärplattan som pedagogiskt 

verktyg är mycket skiftande, liksom förskollärarnas kompetens på området. De flesta förskollärare 

ser lärplattan som ett bra pedagogiskt verktyg och hjälpmedel, medan ett par av förskollärarna 

anser att lärplattan inte behövs som pedagogiskt verktyg i förskolan. De anser att barn idag 

använder tillräckligt med digitala verktyg ändå. Resultatet visar också att lärplattan ses som ett 

lärandeverktyg och dess användning i förskolan bör utgå från ett bestämt syfte, samt bör stå i 

kontrast till hur lärplattor och liknande används av barnen hemma. Resultatet visar också att 

lärplattan inte är särskilt tillgänglig för barnen utan till stor del är ett verktyg för pedagoger. Vidare 

visar resultatet att yrkesverksamma förskollärarna är i stort behov av kompetensutbildning på 

området, något som samtliga förskollärare efterlyser. 
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1 Inledning 

Dagens samhälle ställer stora krav på kunskap i digitala tekniker och tekniken utvecklas i rasande 

fart. Därför är det viktigt att förskolan är med och förbereder barnen på ett samhälle som blir allt 

mer digitaliserat. Regeringen har beslutat om en nationell digitaliseringsstrategi, som gäller från 

förskolan upp till och med gymnasiet (Regeringskansliet, 2017). Tanken är att Sverige som nation 

ska vara världsledande på IT. Dessutom anger den reviderade läroplanen för förskolan, som skall 

börja gälla 1 juli 2019, att förskolan ska ge barn förutsättningar att utveckla adekvat digital 

kompetens (Skolverket, 2018). Det kommer alltså inom en mycket snar framtid att bli obligatoriskt 

att arbeta med digitala verktyg i förskolan. Dessutom anger den kommande reviderade läroplanen 

att det är förskollärares ansvar att se till att alla barn får använda digitala verktyg på ett sådant sätt 

att det stimulerar deras utveckling och lärande (Skolverket, 2018). Därvidlag kommer det också att 

ställas höga krav på förskollärares kompetenser på området. Forskning visar dock att IT-

användning i förskolans undervisning är en komplex fråga. Pedagoger visar stor ambivalens inför 

den nya teknikens användningsområde och dess plats inom förskolans domän. Dessutom visar 

forskning att pedagogers attityder och förhållningssätt till den digitala tekniken påverkar bruket av 

digitala verktyg och därmed ges barn olika förutsättningar till att lära sig använda digitala verktyg 

(Hernwall, 2016; Lindahl & Folkesson, 2012; Ljung-Djärf, 2008; Masoumi, 2015). 

 I takt med samhällets digitalisering har också den svenska förskolan ökat sin tillgång till IT-

utrustning. Inom förskolan har lärplattorna ökat allra mest. Statistik visar att år 2015 var två 

tredjedelar av de digitala verktygen för barn, inom förskolan, just lärplattor (Skolverket, 2016a). 

Dock finns det inte särskilt mycket forskning om lärplattor i förskolemiljö. Nilsen (2018) menar 

att implementeringen av lärplattor har gått så fort att forskningen inte hunnit hålla jämna steg. 

Utifrån den aspekten och utifrån Sveriges högt satta digitaliseringsmål blev jag nyfiken på hur 

verksamma förskollärare anammat detta verktyg. Jag valde att rikta blicken mot förskollärare 

eftersom det är den yrkesgrupp som har ett uttalat ansvar att leda den pedagogiska verksamheten i 

barngrupp. Dessutom kändes det extra intressant för mig att undersöka förskollärares uppfattningar 

och erfarenheter av området, eftersom jag själv inom en snar framtid kommer att ta steget in i yrket.  

 Min egen erfarenhet av lärplattan inom förskolan är att den ingalunda tycks vara självklar som 

pedagogiskt verktyg. Dock grundar sig den erfarenheten enbart i det jag sett och hört bland ett fåtal 

förskollärare. Med det här arbetet får jag chans att ta reda på lite mer om ämnet och vidga mitt 

urval till fler förskollärare. Frågan jag ställer mig är; hur ser förskollärares uppfattningar och 

erfarenheter ut idag, av lärplattan som pedagogiskt verktyg?  
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2 Bakgrund 

Som nämns i inledningen är huvudsyftet med den här studien att behandla förskollärares 

uppfattningar och erfarenheter av lärplattan som pedagogiskt verktyg. I sådana fall där det saknas 

forskning kring lärplattan i förskolemiljö, kommer även forskning som inbegriper andra digitala 

verktyg att presenteras. Då lärplattan räknas som ett digitalt verktyg kan även dessa studier anses 

relevanta för den här studien. 

 

Centrala begrepp 

Lärplattan kan även kallas för surfplatta, läsplatta eller bara platta. I många fall används även 

namnet iPad eller padda. Ipad är ett produktnamn på en lärplatta från Apple. Begreppet lärplatta 

används i många förskolor och syftar då på dess pedagogiska användningsområden (Wikipedia, 

2018). Lärplatta är även det namn som används i denna uppsats. En lärplatta kan beskrivas som en 

tunn handdator där tangentbordet är integrerat i skärmen. Lärplattan styrs således direkt från 

skärmen, oftast med hjälp av fingertopparna. En lärplatta innehåller kamera med filmfunktion, 

mikrofon, högtalare och möjlighet till internetuppkoppling. 

 App är en förkortning av ordet applikation och är ett litet datorprogram, designat för speciella 

ändamål. En lärplattas innehåll kan styras och förändras genom tillägg och installation av olika 

appar (Wikipedia, 2019a). Populära appar inom förskolan är till exempel speciella appar framtagna 

för barn i förskoleåldern som sägs stimulera barns språk, eller träna barns matematikkunskaper. 

 Projektor – lärplatta: På många förskolor används lärplattan i kombination med en projektor. 

Med hjälp av en projektor kan lärplattans innehåll projiceras i stort format på till exempel en vägg, 

tak, filmduk eller en uppbyggd tygbeklädd kub. Det som projiceras kan vara stillbilder såväl som 

rörliga bilder, tänkta att förändra rummets karaktär och som inspiration för barns kreativitet och 

lek. Till exempel kan en bild på en skog projiceras när barn vill leka att de är i skogen. Det är också 

möjligt att använda någon app för till exempel kreativt skapande och låta barn agera på plattans 

skärm samtidigt som agerandet projiceras i rummet. På så sätt förändra rummet samtidigt som 

aktörerna är mitt i det (Bergenord, 2014). 

 QR-kod : Bokstäverna QR står för Quick Response. En QR-kod är en sorts tvådimensionell 

kod för optisk avläsning (Wikipedia, 2019b). I QR-koden kan man bädda in bilder, videofilmer, 

ljudfiler eller textmeddelanden. Med hjälp av en QR-läsare som kan hämtas som app till mobil 

eller lärplatta kan dessa koder/information läsas/kodas av (Khousravi, 2017). 

 Då lärplattan är en form av digitalt verktyg som även inbegriper information och 

kommunikation, kommer även begrepp som IT och IKT att användas i denna uppsats. IT är en 

förkortning av informationsteknik. IKT är en förkortning av informations- och 
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kommunikationsteknik, och avser den delen av informationsteknik som bygger på kommunikation 

mellan människor (Wikipedia, 2019c). 

  

Digitalsamhället – ett förändrat samhälle 

Digitaliseringen i samhället påverkar och förändrar människors livsvillkor på flera olika sätt. 

Digitala verktyg kräver till exempel nya tekniska kunskaper. Säljö (2017) pekar på att ju mer 

kunskap och data som överförs till artefakter och system, ju mer krävs av människan att behärska 

och förstå dessa verktyg och komplexa system. Men det behövs även andra nya kunskaper än de 

tekniska, för med digitaliseringen har det traditionella sättet att kommunicera med linjär text ersatts 

av kombinationer av text tillsammans med mer visuella symboler som bilder, animeringar och ljud.  

Det vill säga, människans sätt att kommunicera har blivit allt mer multimodal (Kress, 2010; 

Selander & Kress, 2017). Det förändrade sättet att använda kombinerade teckensystem för att föra 

fram ett budskap behöver kunna tolkas. Förr, i det traditionella systemet som byggde på linjär text 

fanns oftast huvudbudskapet i texten. Idag, i den multimodala kommunikationen kan 

huvudbudskapet till exempel ligga i en bild eller i en animering (Kress, 2010; Selander & Kress, 

2017).  

 Med digitaltekniken har även människans sätt att uppfatta sociala relationer förändrats 

avsevärt. Digitala medier har fått allt större utrymme och kommit att bli viktiga i människors liv. 

De här nya kommunikationsmönstren och sätten att använda medier, kan innebära en förändring 

lika dramatisk som industrialiseringen en gång var, menar Pramling och Säljö (2017).  

 Alla dessa förändringar i samhället påverkar även barn i stor grad. Barn lever idag, precis som 

vuxna allt mer i en digital värld. Barn använder mobiltelefoner, lärplattor och datorer där de tittar 

på barnprogram, surfar och spelar spel. Barn inbegrips också i sociala medier, antingen genom eget 

deltagande eller genom vuxna. Det digitala är också något som följer med in i barns lekvärldar 

(Säljö, 2017; Pramling & Säljö, 2017; Lee, 2015). Bjurulf (2013) påpekar att idag har även mycket 

av barns lekar flyttats från rumsliga till digitala varianter, eller finns tillgängliga för barnen som 

både ock. Skärmar blir även många gånger barns utgångspunkt för teckenskapande. Pramling och 

Säljö (2017) pekar på att barn idag kan få sina första erfarenheter av bokstäver och siffror via 

skärmar, när de surfar eller spelar spel. Monsén och Rasmusson (2016) menar att för många barn 

är det digitala, vägen in i läsandet. 

 Eftersom barn idag så markant påverkas av digitalsamhället och i stor grad lever med det, 

behöver även förskolan vara med och verka utifrån den här utvecklingen (Lundgren Öhman, 2014; 

Säljö, 2017; Pramling & Säljö, 2017). Dagens barn behöver förberedas inför en okänd framtid, där 

teknik och digitala hjälpmedel kan antas vara självklara menar Kyrk Seger (2014). Det är också 

förskolans uppgift att ta avstamp i barns intressen, verklighet och vardag (Skolverket, 2016b).  
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Digital kompetens – en del av det livslånga lärandet 

Sverige är en del av Europa och digital kompetens har sedan 2006, funnits med på EU:s lista av 

nyckelkompetenser för ett gemensamt livslångt lärande. Listan kom till för att ge gemensamma 

referensramar för en demokratisk utbildning (EUR, 2018). Under 2018 upprättades en ny 

handlingsplan för att stödja EU-ländernas digitala kompetenser (European Commission, 2018). 

Sveriges regering har även som mål att vi som land skall vara världsledande på IT. För att nå det 

målet har förskola och skola en central roll (Regeringskansliet 2017). 

 

Digitaliseringsstrategin  

Eftersom Sverige skall bli världsledande på IT har regeringen beslutat om en nationell 

digitaliseringsstrategi för skolväsendet, från förskolan upp till och med gymnasiet. Regeringen 

menar att alla barn och elever behöver få kunskap om hur digitaliseringen inverkar på våra liv, men 

också få kunskap och erfarenheter i hur tekniken kan användas. Genom digitaliseringsstrategin vill 

regeringen lägga en fortsatt grund för att höja såväl måluppfyllelse som att öka likvärdigheten i 

skolväsendet. I förlängningen handlar det om att säkerställa den kompetens som ett välutvecklat 

land behöver. Målen i digitaliseringssatsningen är satta till 2022 (Regeringskansliet 2017).  

 I digitaliseringsstrategin står det skrivet att barn och elever ska ges förutsättningar att utveckla 

adekvat digital kompetens. Ordet adekvat används för att tydliggöra att den digitala kompetensen 

inte är något fast. Digitaliseringen runt oss är en pågående process och den kunskap som krävs 

idag, kanske inte är relevant eller tillräcklig i framtiden. Därför är det väsentligt att både utbildning 

och de verktyg vi använder, uppdateras och utvecklas med det föränderliga samhället. För att nå 

sådan måluppfyllelse är det också viktigt att våra styrdokument följer med den tekniska och digitala 

utvecklingen, samt att de blir tydliga och konkreta för de pedagoger som ska ta del av dem och 

verka utifrån dem. Ordet adekvat används även för att visa på att det inte är möjligt att veta exakt 

vilken nivå av digital kompetens som utbildningen behöver nå fram till, då det även på den här 

punkten är beroende av samhällsutvecklingen (Regeringskansliet 2017).  

 Av högsta vikt för att nå måluppfyllelsen inom det här området är också lärarnas kompetens. 

Det gäller såväl den digitala kompetensen, förmågan att leda det pedagogiska arbetet samt att 

integrera de digitala verktygen i utbildningen. Således är det viktigt att lärare har kunskap i digitala 

verktyg och är förtrogna med hur de kan användas (Regeringskansliet, 2017). 

 

 

Läroplanen 

I förskolans läroplan står det fastslaget att förskolan ska lägga grunden för det livslånga lärandet. 

Där står det även att det är förskolans uppgift att lägga grunden till att barn på sikt ska kunna 
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tillägna sig kunskaper som utgör den gemensamma referensram som alla behöver i samhället. 

Läroplanen förtydligar att förmågan att kommunicera, söka ny kunskap och samarbeta är 

nödvändiga kunskaper i ett föränderligt samhälle präglat av stort informationsflöde (Skolverket, 

2016b). I den nuvarande läroplanen står även följande: ”Multimedia och informationsteknik kan i 

förskolan användas såväl i skapande processer som i tillämpning” (Skolverket, 2016b s. 7). Det är 

en skrivning som anger att digitala verktyg kan användas, men inte är ett obligatorium. Förskolan 

har under hösten 2018 fått en ny reviderad läroplan, som ska börja gälla 1 juli 2019. I den är det 

digitala uppdraget både förtydligat och förstärkt. Skrivningen anger att utbildningen ska ge barn 

förutsättningar att utveckla adekvat digital kompetens.   

Utbildningen ska också ge barnen förutsättningar att utveckla adekvat digital kompetens 

genom att ge dem möjlighet att utveckla en förståelse för den digitalisering de möter i 

vardagen. Barnen ska ges möjlighet att grundlägga ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt 

till digital teknik, för att de på sikt ska kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna 

värdera information (Skolverket, 2018 s. 9) 

I och med den reviderade läroplanens formulering, att digital teknologi skall bli något som är 

obligatoriskt i förskolans undervisning, tar förskolan ett avgörande och historiskt intressant steg, 

menar Nilsen (2018).  

 

Digital kompetens – i grunden en demokratifråga 

Enligt Skollagen ska förskolan vara likvärdig och erbjuda alla barn en verksamhet av hög kvalitet 

(Skollagen, 2010:800). Likvärdighet definieras i skollagen utifrån tre olika aspekter: Lika tillgång 

till utbildning, lika kvalitet på utbildning och att utbildning ska vara kompensatorisk (Skolverket, 

2012; Persson, 2017). Lika tillgång till utbildning har med tillgänglighet att göra. Rätten till 

förskola gäller precis lika mycket i Stockholm som i Haparanda, lika mycket i storstad som i 

glesbygd. Dock menar Persson (2017) att begreppet lika tillgång till förskola även kan kopplas till 

barns närvaro i förskolan. Lika kvalitet enligt skollagens definition betyder inte att förskolornas 

verksamhet ska se likadan ut överallt. Istället ska hänsyn tas till varje barns speciella förutsättningar 

och behov (Skolverket, 2016b). Där emot har alla barn rätt till en förskola av hög kvalitet. En 

verksamhet som är kompensatorisk innebär att den skall baseras på det behov som finns i det 

aktuella området. Utbildning har under lång tid setts som en politisk möjlighet att utjämna klyftor 

mellan rika och fattiga, mellan outbildade och bildade individer eller grupper (Persson, 2017). 

Persson (2015a, 2017) menar att det finns internationell forskning som visar att förskolan har 

potential att verka för social jämlikhet och att förskoleverksamhet av god kvalitet är särskilt 

betydelsefull för barn från missgynnade förhållanden. Dock visar Skolinspektionens undersökning 

(2018) att förskolan i Sverige inte är likvärdig. Skolinspektionen fann stora skillnader i förskolors 
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kvalitet. ”Därmed berörs också förutsättningarna för det kompensatoriska uppdrag som förskolan 

har” (Skolinspektionen, 2018 s. 6). 

 I frågan om digital kompetens menar Regeringskansliet (2017) att det i grunden är en 

demokratifråga. I dagens samhälle har digitalisering en stor inverkan på människors liv, därför är 

det viktigt att alla barn får digital kompetens. Björklund (2008) påpekar att samhället och 

demokratin vilar på att alla medborgare har möjlighet att kunna ta del av information samt att kunna 

delta i samhällsdebatten. För att kunna vara en deltagande samhällsmedborgare idag, behövs digital 

kompetens menar samma författare.  

 

 

Om lärplattan 

Lärplattan har kommit att bli mycket populär, både i hemmen och i förskolan. Statens medieråd 

(2017a) skriver att tillgången till lärplattor i hemmen ökade dramatiskt mellan åren 2012 och 2014. 

En ökning som visserligen bromsats upp en aning i den senaste mätningen – vilket anses bero på 

att mobiltelefonanvändningen istället ökat. (Idag kan moderna mobiltelefoner användas på 

liknande sätt som lärplattor). Dock visar statistiken att barn får alltmer tillgång till egna lärplattor. 

År 2012 hade 3 procent av barnen i åldern 2 – 4 år tillgång till egen lärplatta. 2016 var siffran 16 

procent. För barn i åldersgruppen 5 – 8 år hade 7 procent tillgång till lärplatta år 2012 och 31 

procent år 2016. En rejäl ökning med andra ord. Dock är tillgång till mediateknik i hemmen tydligt 

kopplat till familjers inkomst. I familjer med hög inkomst har barn större tillgång till mediateknik 

generellt sett (Statens medieråd, 2017b).  

 Tillgången till lärplattor har även ökat markant i förskolan. År 2012 fanns det 10 600 lärplattor 

i förskoleverksamheterna och år 2015 fanns det 46 000 lärplattor. Det betyder att mellan åren 2012 

och 2015 ökade lärplattornas antal fyra gånger. 2015 stod lärplattorna för två tredjedelar av de 

digitala verktygen. Samma år visade siffror att det gick ungefär 13 barn per lärplatta och två 

tredjedelar av personalen använde dator eller lärplatta i barngrupp, varje dag eller varje vecka 

(Skolverket, 2016a).  

 

Lärplattan i förskolan 

Nilsen (2018) menar att implementeringen av lärplattor har gått så fort att forskningen runt dess 

användning i förskolekontext inte hunnit hålla jämna steg. Eftersom all utbildning i förskolan skall 

vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet (Skolverket, 2016b) menar hon också att det 

finns skäl för chefer och förskolans personal att förhålla sig kritisk till den nya teknologin i 

förskolan. Nilsen (2018) pekar också på att det finns stora kommersiella aktörer med stort intresse 

av att skolväsendet anammar de digitala teknologierna.  



7 
 

 Dock menar Nilsen (2018) att med lärplattans tilltagande användning i förskolan, ökar också 

forskning på området. 

  

 

Användarvänlig design för förskolebarn 

Som tidigare nämnts har lärplattans popularitet ökat snabbt under senare år. Något som 

förmodligen kan förklaras av lärplattans användarvänliga design. Att kunna styra aktiviteter direkt 

genom att peka på en skärm är betydligt enklare än att använda ett tangentbord, jämförelsevis med 

en dator. I synnerhet för barn. Lärplattans design fungerar även för yngre förskolebarn och ger 

därmed dem möjlighet att uttrycka sig digitalt, innan de kan prata (Kjällander, 2016). Nilsen (2018) 

menar dock att riktigt små barn behöver få hjälp med användning av både själva lärplattan och 

appar. Lärplattans skärm tillåter också att två eller flera barn använder den samtidigt, vilket är en 

stor fördel i förskolans kontext (Kjällander, 2014a, 2014b; Petersen, 2015). Kjällander (2016) 

infogar att lärplattans skärm dock kan kännas väl liten då flera barn ska samarbeta runt den. Nilsson 

och Larsson (2014) beskriver lärplattans design även som ”intuitiv och lockar till lustfyllt 

undersökande.” (s. 87). En annan av fördelarna med lärplattan - som bidragit till dess användning 

inom förskolan - är dess mobilitet (Nilsen, 2014; Kjällander 2014a; 2014b; Petersen, 2015). 

Lärplattan kan lätt flyttas runt både inom och utanför förskolan. Dessutom har lärplattan 

förhållandevis lång batteritid. Lärplattan innehåller vissa basfunktioner som till exempel 

webbläsare, digitalt tangentbord och en kamera som fungerar både för stillbilder och filmning. 

Lärplattans innehåll fylls sedan på med olika små program – appar som enkelt hämtas från en 

digital butik. Vissa appar är gratis, andra kostar. 

 

 

De viktiga vuxna 

Att det går att fylla lärplattan med olika appar på ett enkelt sätt, och därmed påverka dess innehåll 

anses också fördelaktigt, men här höjs också ett varningens finger; det är lätt att gå vilse i app-

djungeln och många pedagoger upplever det svårt att bedöma vilka appar som förskolan har 

användning av (Kyrk Seger, 2014; Kjällander, 2016; Nilsen, 2018). Många av de barn-appar som 

finns att tillgå för lärplattan har också en till synes uttalad pedagogisk ansats, som dock inte alltid 

fungerar i förskolans kontext (Nilsen, 2014). Därför menar Nilsen (2014, 2018) att förutom appens 

egenskaper och design så är lärares medvetenhet och medverkan central för att användningen av 

lärplattan och dess appar ska bli pedagogiska. Petersen (2015) understryker lärarens roll som 

didaktisk designer vid användningen av olika appar. Även Stigsdotter (2014) menar att det är hur 

pedagogen väljer att till exempel handleda och problematisera runt arbetet med appen som gör 

användningen pedagogisk. Gällhagen och Wahlström (2012) påpekar också att det kan behövas för 

en lärare att vara innovativ och tänka utanför apparnas design. På så sätt öppnas fler möjligheter 
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och även en app som inte är så pedagogisk utformad, kan göras pedagogisk. Nilsen (2018) 

poängterar vidare att även förmågan till intersubjektivitet mellan lärare och barn är mycket viktig 

för vilket lärande som kan bli möjligt. Hon menar att barn och lärare kan ha mycket olika perspektiv 

gällande syftet med aktiviteten på lärplattan - så pass olika att samsyn, och därmed lärande 

omöjliggörs. Kjällander (2014a) däremot, beskriver att när förskollärare och barn samlas runt 

lärplattan tenderar relationen att bli mer horisontell. Den vuxne blir mer undersökande tillsammans 

med barnen och ibland är det barnen som visar vägen för den vuxne.  

 

 

Lärplattan främjar kreativitet och meningsskapande. 

Kjällander (2014a; 2016) menar även att lärplattan främjar kreativitet på flera olika sätt och att det 

ofta är barnen som tänker utanför boxen. Ett exempel är att barn inte är rädda att prova sig fram 

utan utmanar apparnas tilltänkta design och medvetet gör tvärt om eller svarar fel för att se vad 

som kommer att hända (Kjällander, 2014a, 2016; Kjällander & Moinian, 2014). Det finns också 

flera appar för kreativt skapande som lockar barn, som de lätt tar till sig för att till exempel skapa 

egna berättelser eller filmer, skriver Kjällander (2016). Hon menar att hennes forskningsresultat 

visar att ”barn, i åldrarna 1-5 år producerar digital media, snarare än att konsumera den” 

(Kjällander, 2016 s. 2). Ett annat exempel på hur lärplattan och dess innehåll främjar kreativitet är 

växelverkan mellan fysiska och virtuella aktiviteter (Kjällander, 2014a, 2016). Till exempel kan 

ett spel med banor på lärplattan locka till byggande av egna rumsliga banor, en musikapp väcka 

lust till musicerande med fysiska instrument eller målande i ateljén väcka lust att fortsätta 

skapandet i ett digitalt ritprogram på lärplattan. Lärplattan går dessutom alldeles utmärkt att 

använda kreativt i barns rollekar (Kjällander, 2016; Gällhagen & Wahlström, 2012). Exempelvis 

kan lärplattan användas som kassaapparat vid affärslek eller användas som ficklampa vid lek med 

ljus (Kjällander, 2016). Lärplattans styrka, är att den är så föränderlig menar Gällhagen och 

Wahlström (2012). ”Surfplattan är som en kameleont” (s. 10). Lärplattan kan också användas i 

kombination med en projektor. På så sätt vidgas lärplattans användningsområde till att inbegripa 

hela lärmiljöer (Bergenord, 2014; Kjällander, 2016). Genom projektion av lärplattans innehåll 

erbjuds kreativa processer och gemensamt meningsskapande för flera barn samtidigt, menar 

Kjällander (2016). 

 

 

Främjar lärplattan samarbete? 

I förskolan används lärplattan nästan uteslutande i grupp, menar Kjällander (2016). I utforskandet 

runt lärplattan är det vanligt att barn hjälper och uppmuntrar varandra på olika sätt, genom tal eller 

teckensystem (Kjällander, 2014a, 2016; Petersen, 2015). Flera forskare menar också att lärplattan 
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främjar samarbete mellan barn (Kjällander, 2014a, 2016; Lee, 2015; Petersen, 2015). Även de barn 

som inte själva är aktiva i aktiviteten på lärplattan är ändå med och deltar i det sociala samspelet.  

 Nilsen (2018) såg dock att barn som spelar spel på lärplattan kommunicerar mindre med 

varandra än när de använder liknande traditionella rumsliga spel. Hon jämförde barn som spelade 

Memory dels med traditionella pappersbrickor att vända på, med digitalt Memory. Nilsen såg att 

barnen som spelade med det traditionella pappersbrickorna var mycket mer sociala, de räknade 

brickor och jämförde med varandra och var strategiska genom att lägga brickorna på särskilt sätt 

så att de skulle minnas dess placering. När barnen spelade Memory digitalt låg fokus mer på trial 

and error-funktion och ensamspel. 

 

 

Lärplattan – ett komplement 

Lärplattan i förskolan ses som ett komplement i flera avseenden. Den ses som komplement till 

förskolans övriga material och aktiviteter, och inte något som bör ersätta det (Bergenord, 2014; 

Nilsen, 2018). Bergenord (2014) menar att det viktigt att istället se att lärplattan tillför ett nytt 

uttryckssätt och möjligheter till förskolans pedagogik. Nilsen (2018) menar att analoga och digitala 

artefakter inte går att ersätta varandra rakt av utan lärare bör vara medvetna om att analoga och 

digitala artefakter ger olika möjligheter till interaktion och till viss sorts lärande.  Men lärplattans 

användningsområden i förskolan ställs också mot lärplattans användning i hemmiljö. Kjällander 

(2016) såg i sin studie att det var viktigt för pedagogerna att visa på alternativ för barnen. Det 

innebar att förskolorna satsade på mjukvara av god kvalitet som stämde överens med läroplanens 

intentioner samt riktade in sig på att vara komplement till vad barn i aktuellt upptagningsområde 

ansågs ha behov av. Kjällander (2016) menar också att idag har de flesta barn tillgång till digitala 

verktyg i hemmen. Även de barn som lever i områden med lägre socioekonomisk status. Därför 

handlar förskolans kompenserande uppdrag på området mer om att tillhandahålla bra mjukvara och 

ge barn ”en digital värld av kvalitet” (s. 14). 

 

Pedagogers förutsättningar att använda digitala verktyg  

Digitaliseringens framfart har skapat ett pågående paradigmskifte för undervisning och för 

förskolans och skolans pedagoger menar Kyrk Seger (2014). Dock ger inte förskolans 

styrdokument mycket vägledning omkring att arbeta med digitala verktyg, skriver Säljö (2017). 

Osäkerhet kring digitala verktyg i förskolan är också något som flera forskare skriver om. Kyrk 

Seger (2014) menar att osäkerheten framkallar oro och rädsla för att arbeta med digitala verktyg. 

Pedagoger berättar också om att bristen på riktlinjer omkring de digitala verktygen bromsar 
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användningen och utvecklingen av lärplattan som pedagogiskt verktyg. Tydligare riktlinjer 

efterlystes, särskilt omkring de didaktiska frågeställningarna (Kjällander, 2016).  

 En annan faktor som också påverkar förutsättningarna med arbetet av de digitala verktygen är 

bristen på kompetens. Enligt Skolverkets IT-uppföljning 2015 (Skolverket, 2016a) uppger två 

tredjedelar av förskolepersonalen att de är i behov av kompetensutveckling när det gäller att 

använda IT som pedagogiskt verktyg. I den Nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet 

(Regeringskansliet 2017) påpekas vikten av att lärare har kunskap i digitala verktyg och hur de kan 

användas. Det är också något som Lee (2015) understryker.  

 En annan viktig förutsättning är att det finns teknisk uppbackning att få, när tekniken strular. 

För det första måste tekniken vara enkel och smidig att använda menar Bergenord (2014) annars 

blir tekniken inte använd. Sedan måste det finnas fungerande IT-support, vilket det inte alltid finns. 

Skolverket (2016a) skriver att tillgång till IT-support ser olika ut i olika kommuner och huruvida 

det är kommunal eller privat verksamhet. 

 

 

Pedagogers förhållningssätt till digitala verktyg 

Hur pedagoger förhåller sig till just lärplattan som pedagogiskt verktyg i förskolan, finns det inte 

mycket forskning om. Dock finns det studier av pedagogers förhållningssätt till användandet av 

digitala verktyg (i stort). Dessa studier visar att användning av IT i förskolans undervisning är en 

komplex fråga. Pedagoger visar stor ambivalens inför de digitala verktygens användning i den 

pedagogiska verksamheten. En ambivalens som i praktiken innebär att förskolans likvärdighet 

utmanas på området (Ljung-Djärf, 2008; Hernwall, 2016; Lindahl & Folkesson, 2012; Masoumi, 

2015).  

 Ljung-Djärf (2004, 2008) har forskat om användandet av datorer bland 3-5 åringar i tre olika 

svenska förskolor. Hon riktade bland annat fokus på lärares förhållningssätt till datorn och dess 

användande. Ljung-Djärf kunde urskilja tre olika förhållningssätt hos lärarna. Förhållningssätt som 

tillsammans med lärmiljöerna, påverkade undervisningen med datorer. Genom dessa olika 

förhållningssätt och miljöer såg Ljung-Djärf (2004. 2008) hur barn gavs olika möjligheter att 

inhämta kunskaper och erfarenheter samt dela erfarenheter med varandra. Det fanns lärare som 

intog en beskyddande inställning och betraktade datorer som ett hot mot andra mer traditionella 

förskole-aktiviteter såsom lek och kommunikation. I den miljön uppmuntrades inte barnen att 

använda datorer och pedagogerna fanns sällan med barnen i deras aktiviteter med datorn. Andra 

lärare intog en stödjande inställning och använde datorer för att etablera ansvar och initiativ samt 

stimulera samarbete mellan barnen. I den miljön fanns pedagogerna med som hjälp vid datorn, 

samtidigt som datorn endast omfattade de barn som valde att använda den. Pedagogerna påverkade 
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inte barnen aktivt, utan valde istället att vänta in barnens eget intresse. Ett tredje mönster som 

framträdde beskriver Ljung-Djärf (2004,2008) som vägledande. Datorer ansågs som viktiga och 

alla barn skulle lära sig åtminstone basfunktioner. Lärarna ansåg också att de hade ett ansvar att 

inspirera de barn som inte själva valde att använda datorn. I den här gruppen var aktiviteten vid 

datorn dessutom hög. Datorn blev en samlingsplats. 

 Även Lindahl och Folkesson (2012) har forskat kring förhållningssätt till användning av 

datorer. De lät förskollärarstudenter använda datorer tillsammans med barn i åldern 1 - 5 under sin 

praktikperiod. När studenterna sedan redogjorde för sin inställning till datoranvändande i förskolan 

visade resultatet på två olika linjer. Den ena gruppen omfamnade den nya tekniken medan den 

andra gruppen mer såg den nya tekniken som ett hot. 

 Masoumi (2015) har undersökt hur IKT integrerats i utbildningen i tre olika förskolor i 

Sverige. I hans undersökning ingick olika sorters digitala hjälpmedel, såsom datorer, digitalkamera, 

digital fotoram, interaktiv whiteboard men också lärplatta. Hans undersökning byggde både på 

observationer av den dagliga verksamheten och av intervjuer av förskollärare. Masoumi kom fram 

till att IKT användes marginellt inom förskolan samt att när den användes så var det mer som tillägg 

till den pågående traditionella verksamheten, snarare än att användas integrerat och kreativt. 

Masoumis undersökning visar även att förskollärarnas förhållningssätt till IKT var ambivalent. 

Vissa förskollärare tyckte till och med att IKT var opassande i förskolans verksamhet. 

 Hernwall (2016) lät tolv förskollärare från olika förskolor delta i en tre timmar lång workshop 

om hur den digitala tekniken kan användas och utvecklas inom förskolan. I den här studien 

diskuterades IKT generellt, men fokus var på lärplattans användning. Förskollärarna var inbjudna 

utifrån att de befann sig i implementeringsfas av IKT eller att de visat stort intresse för IKT som 

pedagogiskt verktyg. Förskollärarna fick sedan i smågrupper reflektera över samt arbeta praktiskt 

och kreativt kring nuläge och framtidsvisioner. De behandlade sådant som digitala verktyg – där 

lärplattan stod i fokus, mjukvara och pedagogiska modeller. Hernwall kom fram till att IKT 

huvudsakligen sågs som antingen en möjlighet för specifika kunskapsområden som exempelvis 

språkinlärning, eller betraktades som hot mot traditionell förskoleverksamhet och ”riktig” 

kommunikation. 

 

Förskolans diskurs och tradition 

Anledningen till att pedagoger visar ambivalens inför att använda digitala verktyg kan bero på flera 

orsaker. En faktor kan vara den rådande samhällssynen (Dahlberg, Moss & Pence, 1999). Men 

även förskolans kulturella traditioner påverkar vilken verksamhet som konstrueras innanför 

förskolan väggar (Dahlberg, Moss & Pence, 1999; Lindahl och Folkesson, 2012). Förskolan har en 

lång tradition av typiska aktiviteter såsom; samling, sagoläsning, fri lek och utevistelse (Johansson, 
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2017). Dessutom har leken haft en central ställning sedan lång tid tillbaka (Lindgren, 2017). I en 

sådan tradition kan digitalteknik och skärmar ses som opassande, och rent av som hot (Lindahl & 

Folkesson, 2012).  

 

Moralisk panik 

Säljö (2014) menar att det inte är något nytt med oro över ny teknologi och dess inverkan på 

människan och dess kultur. Så har skett sedan antikens Grekland. Liknande oro har även funnits 

till exempel när Tv:n började komma in i var mans hem. Falkner (2007) skriver att det här 

fenomenet kallas för moralisk panik eller mediepanik. Det är ett fenomen som ofta drabbar den 

populärkultur som ungdomar sysslar med. Som exempel kan nämnas videotittande eller dator-

spelande. Fenomenet har sin grund i att vuxna experter upplever de nya mediet som något som inte 

är bra för användarna – utan snarare ser det som ett hot. Sedan sprids den uppfattningen vidare, 

och växer, ofta genom massmedia.  
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3. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka förskollärares uppfattningar om och erfarenheter av lärplattan 

som pedagogiskt verktyg i förskolan. 

Frågeställningar: 

• Hur beskriver förskollärare användningen av lärplattan i barngrupp? 

• Vilka positiva respektive negativa uppfattningar har förskollärare om lärplattan som 

pedagogiskt verktyg? 

• Hur stödjer förskollärare användandet av lärplattan på förskolans styrdokument? 

• Vilken betydelse anser förskollärare att användandet av lärplattan har för förskolans 

demokratiuppdrag? 
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4 Metod 

Den här studien bygger på kvalitativa intervjuer som metod då studien är inriktad på förskollärares 

uppfattningar och erfarenheter av lärplattan som pedagogiskt verktyg. Intervjufrågorna i 

föreliggande studie är både fasta och öppna (Bilaga 2). Genom att välja kvalitativ intervju kan ett 

brett material samlas in, där respondenterna själva till stor del har möjlighet att välja vad de vill 

berätta om inom studiens fält. Med till exempel en standardiserad enkätintervju skulle enbart svar 

kopplade till enkätens frågor bli besvarade. Genom en kvalitativ intervju kan annat angeläget – 

områden som kommer från respondenten - också beröras (Ahrne och Svensson, 2015). För att få 

fatt i studiens syfte behövdes förskollärarnas egna berättelser och genuina tankar komma fram. 

Dessutom fanns det en stor vinst med att kunna ställa följdfrågor, kunna ha möjlighet att dröja kvar 

vid särskilt intressanta ämnen, eller att kunna be om förtydliganden. Detta hade varit omöjligt med 

en kvantitativ studie. Ahrne och Svensson (2015) menar att intervju som metod är oslagbar för att 

få både respondentens uppfattning om hur något upplevts och hur respondenten gör i praktiken. 

Kvalitativ metod är också en bra metod för att erhålla en bredare syn på det aktuella ämnet, då 

metoden möjliggör för intervjuaren att variera mellan fasta frågor och öppna frågor menar Ahrne 

och Svensson (2015) vidare. Fasta frågor innebär svar som går att jämföra mellan de intervjuade. 

Öppna frågor möjliggör för de intervjuade att uttrycka sig på ett genuint sätt, samt att kunna 

vidareutveckla sina svar (Ahrne och Svensson, 2015).  

 

Urval 

Urvalet i studien är verksamma förskollärare som arbetar med barn i åldern 3 – 5 år. Då 

förskollärare är den yrkesgrupp som har ansvar för att leda det pedagogiska arbetet och 

undervisningen i barngruppen, riktades intresset mot den yrkesgruppen. För att få ett geografiskt 

brett urval söktes respondenter i olika områden av en medelstor stad. För att spara tid gjordes ett 

bekvämlighetsurval (Bryman, 2018). Kontakt togs med studiekamrater för att få hjälp med att hitta 

respondenter. Nio förskollärare anmälde sedan intresse för medverkan, varav åtta slutligen tackade 

ja till medverkan. Dessa åtta är samtliga kvinnor och har varit verksamma i yrket mellan tre och 37 

år. De har alla tillgång till minst en lärplatta knuten till den avdelning de arbetar på. 

 Samtliga respondenter i studien har givits fingerande namn.  Dessa är: Inez, verksam i yrket 

sedan 1983, Nora verksam sedan 1991, Karin verksam sedan 1992, Susanne verksam sedan 2000, 

Betty verksam sedan 2007, Maria verksam sedan 2008, Anna verksam sedan 2012 och Ester 

verksam sedan 2016.  
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Genomförande 

Först av allt konstruerades intervjufrågor utifrån intervjuns syfte och frågeställningar (Bilaga 2). 

Sedan konstruerades ett informationsdokument (Bilaga 1) och ett samtyckesdokument för tilltänkta 

respondenter (Bilaga 3). Efter det inleddes arbetet med att hitta respondenter. Kontakt togs med 

studiekamrater med arbetsplatser spridda i staden. Kontakt togs via mail. I mailet redogjordes i 

stora drag för studien, samt där efterfrågades hjälp att hitta respondenter i målgruppen. Med mailet 

bifogades ett skriftligt informationsdokument riktat till tilltänkta respondenter. I det dokumentet 

fanns nödvändig kontaktinformation för de som var intresserade av att veta mer om studien eller 

ville anmäla intresse för medverkan (Bilaga 1). Genom studiekamraters försorg och genom det 

informationsdokument som bifogades med mailet blev sedan intervjuansvarig kontaktad av 

intresserade i målgruppen. De intresserade valde själva sätt att kontakta intervjuansvarig. Mail, 

Facebook och telefonkontakt användes.  

 Genom de etablerade kontakterna mellan de som anmält intresse och intervjuansvarig 

bestämdes sedan tid och plats för intervjuer. Avsikten var att intervjua en förskollärare åt gången. 

Vid samtliga fall, utom ett, genomfördes sedan intervjuerna på respektive respondents arbetsplats. 

Vid ett fall genomfördes den aktuella intervjun i respondentens hem. Alla intervjuplatser var 

respondenternas egna val. Intervjuerna genomfördes i enskilda rum, där enbart respondenten och 

intervjuansvarig befann sig. Samtliga intervjutillfällen inleddes med att intervjuansvarig försäkrade 

sig om att respondenterna fått all nödvändig information om studien. Respondenterna fick även 

skriva under en samtyckesblankett (Bilaga 3). 

 Samtliga intervjuer genomfördes med hjälp av inspelning på ljudfil. För detta syfte användes 

en lärplatta (ipad) eller mobiltelefon där samtalen registrerades och lagrades. Varje intervjutillfälle 

tog mellan 25 minuter och 45 minuter. Intervjun utgick från de intervjufrågor som sedan tidigare 

var nedskrivna (Bilaga 2). Dock uppkom även andra spontana frågor som följd av det respondenten 

berättade. 

 

Analysmetod 

Efter att en intervju var genomförd avlyssnades ljudfilen och ljudet transkriberades till 

textdokument i programmet Word. När sedan samtliga intervjuer var avlyssnade och transkriberade 

till textdokument kunde själva analysarbetet börja. Ahrne och Svensson (2015) menar att i det här 

skedet gäller det att frångå rollen som intervjuare och istället försöka se materialet på nytt sätt, med 

en analytisk blick.  

 Först lästes samtliga textdokument ett flertal gånger för att få överblick över innehåll, likheter 

och skillnader mellan de olika intervjusvaren samt koppling till studiens frågeställningar. För att 



16 
 

underlätta analysarbetet gavs sedan samtliga respondenters textdokument olika färg på texten. På 

så sätt kunde varje enskilt uttalande kopplas till rätt respondent, under hela arbetsprocessen med 

analys och resultat. Efter det inleddes ett sorteringsarbete. Fem nya dokument skapades i Word 

utifrån studiens frågeställningar. Dessa nya dokument fick rubrikerna; Lärplattans 

användningsområden, Positivt om lärplattan, Negativt om lärplattan, Lärplattans koppling till 

styrdokumenten samt Lärplattans koppling till demokratiuppdraget. Sedan klipptes 

respondenternas uttalanden ut från de ursprungliga transkriberade textdokumenten och klistrades 

in tematiskt, under respektive rubrik. Till exempel klipptes alla uttalanden ut från de ursprungliga 

dokumenten som hade med lärplattans användningsområden att göra, och klistrades in i det nya 

dokumentet med rubriken Lärplattans användningsområden. Alla uttalanden av respondenterna där 

lärplattan beskrevs som positiv klipptes ut och klistrades in under rubriken Positivt om lärplattan 

etc. Till slut fanns det fem nya dokument där respondenternas svar på studiens frågeställningar var 

sorterade tematiskt. 

 Kvar på de ursprungliga transkriberade dokumenten fanns dock mycket text kvar - det vill 

säga det som inte blivit bortklippt. I det materialet fanns områden samt ord som framträdde ur den 

övriga texten som signalerade om något viktigt – data som inte gick att frångå. Det var områden 

som samtliga respondenter berört och ord som de flesta använt i sina berättelser. Dessa områden 

och ord var; verktyg för pedagoger, kompetensutveckling, lärandeverktyg, syfte och komplement.  

 Efter lite funderande fick även dessa områden bilda rubriker på nya Worddokument där 

respondenternas svar klistrades in tematiskt på liknande sätt som de dokument som utgick från 

studiens frågeställningar. Nu fanns det således tio dokument där respondenternas svar var sorterade 

tematiskt. Fem dokument med rubriker utifrån studiens frågeställningar och fem dokument med 

rubriker utifrån de områden och signalord som framkommit ur det ”kvarvarande” materialet i de 

transkriberade dokumenten. (Lärplattans användningsområden, Positivt om lärplattan, Negativt om 

lärplattan, Lärplattans koppling till styrdokumenten, Lärplattans koppling till demokratiuppdraget, 

Verktyg för pedagoger, Kompetensutveckling, Lärandeverktyg, Syfte och Komplement). Ahrne 

och Svensson (2015) skriver att det kan vara önskvärt att bryta upp den sortering som inledningsvis 

ligger närmast till hands - som att sortera materialet efter studiens intervjufrågor - för att försöka 

hitta något nytt.  

 Efter det gick analysarbetet in i en ny fas. Tio områden ansågs dock för många, enligt 

intervjuansvarig, så nu inleddes en ny sorteringsomgång. Samtliga textdokument lästes återigen, 

flera gånger, med fokus på att kunna slå ihop några områden. Föresatsen var att med hänsyn till de 

data som fanns, få till logiska tematiska områden, men att reducera utan att förlora viktiga data. 

Dessutom behövdes hänsyn tas till ett resultat som skulle vara läsbart. Steg för steg, under flera 

veckor, växte sex områden fram samtidigt som en skrivprocess inleddes. Till slut fick dessa sex 

områden även rubriker och presenteras under resultatdelen. Dessa rubriker är; Lärplattan – 
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möjlighet eller monster?, Lärplattan och läroplanen, Syfte och komplement, Lärplattan i det 

vardagliga arbetet, Lärplattan – pedagogens verktyg? och Kompetensutveckling – ja tack! 

 

 

Tillförlitlighet och etiska aspekter 

För att få en så tillförlitlig bild som möjligt, baseras föreliggande studie på intervjuer från åtta 

respondenter. Ahrne och Svensson (2015) skriver att sex stycken respondenter är ett minimi-antal 

för att få ett material relativt oberoende av enskilda personers väldigt personliga uppfattningar. 

Dock menar Ahrne och Svensson (2015) att man bör vara medveten om att de data som samlas in 

genom intervjuer är resultat av samtal vid ett visst tillfälle och att det respondenterna uttrycker 

kanske inte alltid uppfattas av intervjuansvarig på det sätt respondenterna syftar på eller menar.  

 Studien har utgått från Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Dessa principer är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att forskaren är skyldig att informera dem som skall delta i studien om 

studiens syfte samt att deras medverkan alltid bygger på frivillighet. Samtyckeskravet innebär att 

forskaren behöver inhämta samtycke från dem som skall delta i den studie som avses. 

Konfidentialitetskravet innebär att alla som deltar i studien skall ges största möjliga 

konfidentialitet, det vill säga, deras uppgifter skall anonymiseras och skyddas. Nyttjandekravet 

innebär att de uppgifter som samlas in om enskilda personer, endast får användas för 

forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002). 

 I föreliggande studie har samtliga respondenter fått både muntlig och skriftlig information om 

vetenskapsrådets forskningsetiska principer samt att dessa principer även gäller föreliggande 

studie. Redan i tidigt skede, vid förfrågan om deltagande i intervju delgavs information att studien 

bygger på frivillighet samt att alla svar kommer att anonymiseras och skyddas (Se bilaga 1). 

Samtliga intervjutillfällen inleddes sedan med att intervjuansvarig informerade om 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, samt att respondenterna även fick skriva under en 

samtyckesblankett (Bilaga 3). 

 Under hela analysprocessen har även möjligheter funnits att återvända till respondenterna med 

kompletterande frågor för att säkerställa att informationen mellan respondent och intervjuansvarig 

uppfattats korrekt.  
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5. Resultat 

Det här kapitlet inleds med en redovisning av de intervjuade förskollärarnas förhållningssätt till 

lärplattan som pedagogiskt verktyg, i stora drag. Därefter redovisas hur de intervjuade stödjer 

användandet av lärplattan på förskolans styrdokument, samt vilken betydelse de anser att 

användandet av lärplattan har för förskolans demokratiuppdrag. Efter det redovisas att de 

intervjuade förskollärarna anser att lärplattan bör användas utifrån ett bestämt syfte, samt som 

komplement till digitala verktygs användningen i hemmen. Sedan följer ett stycke om de 

intervjuade förskollärarnas vardagliga användande av lärplattan som pedagogiskt verktyg. Efter 

det redovisas för vem lärplattan finns tillgänglig i förskolan, enligt de intervjuade. Sist i det här 

kapitlet redovisas förskollärarnas uppfattningar om förutsättningar för att använda digitala verktyg 

i förskolans utbildning idag. 

 

Lärplattan – möjlighet eller monster? 

De flesta av de intervjuade förskollärarna beskriver lärplattan i positiva ordalag och som ett mycket 

användbart pedagogiskt verktyg. De säger sig också ha stor erfarenhet av att använda den. De 

menar att lärplattan är ett redskap full av möjligheter som är till stor hjälp i den pedagogiska 

verksamheten. Nora menar att lärplattan är ”ett viktigt redskap, vi använder den varje dag”. Maria 

uttrycker stor entusiasm över lärplattan som pedagogiskt verktyg: ”Jag ser lärplattan nästan som 

en egen fjärde pedagog, som en kollega”. Lärplattan uppskattas främst för dess multifunktion i 

kombination med att den är så mobil. Multifunktionen innebär bland annat att lärplattan erbjuder 

tillgång till kamera, informationssökning, minnesbank och hjälp och stöd via särskilda nedladdade 

appar. Att allt just finns samlat på ett och samma ställe beskrivs som mycket användbart i det 

uppdrag förskollärarna har att utföra.  

 Något som också upplevs som positivt är lärplattans attraktionskraft på barnen. Flera av de 

intervjuade menar att dess attraktionskraft bör användas pedagogiskt och didaktiskt. ”Jag tycker 

att lärplattan är så bra på att fånga barnens intresse vilket ju är första steget för att få ett lärande” 

framhåller Ester. ”Lärplattan gör det väldigt konkret och mycket mer lustfyllt” påpekar Anna. 
Lärplattan ses också av de flesta intervjuade som ett verktyg för lärande och utveckling. Allra mest 

framhåller förskollärarna lärplattans positiva effekt för barnens språkutveckling. De menar att 

barnen kommer i kontakt med andra språk genom Internet och YouTube och förutom de 

språkstimulerande apparna används lärplattans tangentbord för skrivträning. Att det är så enkelt att 

i stunden googla fram information och kunskap nämns också som viktigt i barnens kunskapande 

och lärande. Barnen får på så sätt återkoppling direkt mellan frågor och svar. Dessutom nämns att 

pedagogiska spel tränar barnens kognitiva förmåga, eftersom de själva måste hitta lösningar på 

problem. I utbildningen som de intervjuade berättar om används lärplattor mycket sällan av barn 
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en och en, utan istället används de ofta två och två eller av fler barn samtidigt. Det i sin tur gör att 

barns förmåga till samarbete, kollegialt lärande och turtagning främjas, menar flera förskollärare. 

 Men inte alla av de intervjuade beskriver lärplattan på detta positiva sätt. Två av de intervjuade 

förskollärarna uttrycker en betydligt mer negativ uppfattning om lärplattan som pedagogiskt 

verktyg. De säger sig samtidigt ha liten erfarenhet av att använda lärplattan i barngrupp. Liz 

uttrycker en stor tveksamhet inför att använda digitala verktyg i förskolan, vilket citatet nedan 

förtydligar: 

Jag tycker ju att det är ju så mycket av det här nya digitala, med skärmar å sånt, är det verkligen 

sånt som barnen behöver när dom är på förskolan? [---] Jag kan nog inte tycka att ipaden och 

skärmar överhuvudtaget är nåt som behövs för barn i förskolan, jag tror vi behöver ge dom andra 

grunder… (Liz) 

Liz förmedlar också en oro för att lärplattan kan inkräkta på traditionella förskoleaktiviteter. I 

citatet som följer finns prov på det: 

…men leken då? [---] Jag tycker barn behöver få leka mer…ehh… och träna på samarbete och lösa 

konflikter. Det där andra det får dom nog ändå, tror jag. (Liz) 

Karin är av den uppfattningen att lärplattan kan vara användbar till vissa saker, samtidigt som hon 

uttrycker en skepsis inför att använda lärplattan generellt i det pedagogiska arbetet. Att barnen har 

behov av lärplattan som lärandeverktyg, tror hon inte på. ”Vi tycker att barnen använder ipaden så 

mycket hemma så vi tycker inte de behöver göra det här.” säger hon. Hon påtalar också att tekniken 

är krånglig och föredrar mer traditionella metoder: ”Det är ju ett pyssel ibland. Penna och papper 

är väldigt bra!” förtydligar hon. 

 

Lärplattan och läroplanen 

Huruvida lärplattans användning i förskolan kan stödjas på förskolans styrdokument eller inte, har 

de intervjuade delade meningar om. De flesta anser dock att de har stöd utifrån förskolans läroplan 

att arbeta med digitala verktyg. De hänvisar till nuvarande läroplanens skrivningar om att arbeta 

med språk och kommunikation, matematik, kreativa processer, samt att förskolans utbildning ska 

verka utifrån sin samtid. Ester uttrycker sin åsikt i följande citat. 

 

Lärplattan kan användas till mycket som går hand i handsken med styrdokumenten… och jag 

tänker att vi i förskolan som lägger grunden för barns lärande måste ju verkligen vara med i 

samhällets utveckling. (Ester) 

 

Flera av förskollärarna hänvisar också till teknikmålet i nuvarande läroplan. Ester menar att det är 

en rättighetsfråga att alla barn får tillgång till teknik. Anna konstaterar samma sak och tillägger att 

med den nya reviderade läroplanen blir uppdraget ännu tydligare gällande att använda digitala 
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verktyg. Därför menar hon att lärplattan hör hemma i förskolan som ett verktyg som barnen måste 

lära sig att använda. Karin däremot, anser inte att det finns något i styrdokumenten som stödjer 

lärplattans användning. Karin uttrycker sig så här:  ”Och utifrån styrdokumenten ser jag inget 

direkt, utan plattorna är för oss vuxna.” Inte heller Liz och Susanne säger sig kunna se något stöd 

i styrdokumenten för att använda lärplatta i förskolans utbildning. Susanne påpekar dock att det 

kan komma bli ändring i och med den nya läroplanen – men hon vet inte riktigt.  

 När det gäller betydelsen av att använda lärplattan med utgångspunkt i förskolans 

demokratiuppdrag går åsikterna också isär. De förskollärare som arbetar i områden som klassas 

som socioekonomiskt utsatta lyfter fram förskolans kompensatoriska uppdrag, och menar att här 

fyller användningen av lärplattan i förskolan en stor funktion. Nora beskriver det i följande citat. 

Vi lever i ett digitalt samhälle men flera av våra barn har inte lärplattor hemma, och de måste ju 

precis som andra få prova på och använda den här tekniken. De ska ju inte komma efter. När man 

jobbar i ett sådant här fattigt område måste man tänka på vad de här barnen behöver kompenseras 

med. (Nora)  

Några av de andra intervjuade förskollärarna sätter likhetstecken mellan lärplattan och aspekten 

om lika kvalitet. De menar att lärplattan är till stor hjälp vid kommunikation mellan människor när 

man av olika anledningar inte har ord för att uttrycka sig, eller när man talar olika språk. Flera 

förskollärare berättar om hur de nyttjar Internets många möjligheter och särskilda språk-appar för 

att kunna genomföra utbildningsmål och lättare kunna kommunicera med barn som har annat 

förstaspråk eller är i behov av särskilt stöd. Anna menar att lärplattan kan bidra till delaktighet för 

alla i barngruppen. Ester beskriver det på följande vis: 

[…] utifrån demokratiuppdraget så tycker jag verkligen ipaden är ett fantastiskt verktyg. Att få 

lyssna på en saga på sitt egna språk…det kan man ju inte om det inte finns en pedagog med det 

språket. Eller att alla barn kanske inte har lika lätt för att uttrycka sej, och då kanske man kan göra 

det med hjälp av ipaden. Med hjälp av ipaden når man många barn på olika nivåer, och för mej är 

det demokrati…och vi hade en flicka med utvecklingsstörning som hade jättesvårt att hålla i en 

penna, då blev ipaden fantastiskt bra...hon kunde skriva med hjälp av den. Och då ökade hennes 

status i barngruppen Så med hjälp av ipaden kunde hon uttrycka saker som hon inte skulle kunna 

annars. (Ester) 

Men inte alla förskollärare ser någon koppling mellan lärplattan som pedagogiskt verktyg och 

läroplanens demokratiuppdrag. Några av de intervjuade förskollärarna refererar endast till 

förskolans kompensatoriska uppdrag vid den här frågeställningen och menar att idag har alla barn 

tillgång till digitala verktyg på något sätt, om inte annat så genom föräldrarnas mobiltelefoner. 

Därför menar de att barn idag får kunskap i att hantera digitala verktyg genom hemmet. Av den 

anledningen kan de inte se att det finns någon koppling mellan att använda lärplatta i förskola och 

förskolans demokratiuppdrag. 
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Syfte och komplement 

Ett ord återkommer flera gånger i samtliga förskollärares berättelser. Det är ordet ”syfte”. Det är 

en mycket bestämd uppfattning hos samtliga, att användning av lärplattan i förskolan bör berättigas 

av ett bestämt syfte. I synnerhet när barnen använder lärplattan på egen hand. Syftet är också tätt 

ihopkopplat till läroplanenens kunskapsområden som till exempel språk och matematik, till 

dokumentation eller för informationsinhämtning till exempel för pågående projektarbete. Citatet 

av Anna, visar prov på det: 

Till viss del arbetar också barnen med ipaden. Vi är ganska restriktiva med det...det måste finnas 

ett syfte med de. [---] Apparna som är tillgängliga för barnen ska antingen vara språkstimulerande 

eller främja matematik, eller samarbete. Det kan komma ifråga med någon annan app som är för 

att varva ned, som är ett harmoniskt spel. (Anna) 

Gemensamt för samtliga intervjuade förskollärare är också att de starkt betonar att lärplattan på 

förskolan ska användas på ett annat sätt, mot hur skärmar används hemma. Lärplattan i förskolan 

ses som ett lärande-verktyg som skall användas som ett komplement till hemmet. Nora säger: ”Det 

är väl mer att man vet att de sitter och spelar så mycket hemma. Och vi ska erbjuda något annat”. 

I citatet som följer får Esters röst tala: 

Alltid när man ger en iPad i handen på ett barn ska det finnas en tanke med det, ett syfte till varför 

barnet ska ha ipaden. […] Lärplattan är ett verktyg, det är inget spel…ingen spelmaskin […] det 

gäller att barnen lär sej…ska veta hur vi använder lärplattan här…det är inte samma som hemma 

där de har mer spel där man ska hoppa eller Candy Crush. Utan här på förskolan använder vi den 

på annat sätt. (Ester) 

 

Lärplattan i det vardagliga arbetet.  

Lärplattan används till stor del som ett dokumentationsverktyg för att fånga processer, både 

lärprocesser hos barn och pågående processer i projektarbeten. Samtliga förskollärare säger att de 

använder lärplattan som dokumentationsverktyg i den dagliga verksamheten. ”Lärplattan är med 

oss ofta i det vi gör i verksamheten” […] för dokumentationens skull. Den följer med till skogen 

och biblioteket, på gården och på baksidan.” berättar Anna. 

 Lärplattan används också mycket som informationskälla och kunskapsbank. Att använda 

Googles sökmotor eller till exempel Youtube har blivit det vanligaste sättet att hämta information 

på i utbildningen, både när förskollärarna själva letar fakta eller tillsammans med barnen. ”Plattan 

är ju outtömlig på lärandematerial” och det är ”information här och nu, direkt när man behöver 

den, utan krångel” menar Betty. Genom att det också är lätt att hämta hem olika appar är det också 

lätt att fylla lärplattan med det som behövs för den befintliga barngruppen. Här nämns särskilt 

lärplattans funktion för barn som har annat förstaspråk eller för barn i behov av särskilt stöd. För 
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pedagoger som undervisar dessa grupper innebär lärplattan en ovärderlig hjälp, eftersom det finns 

mycket material att hämta på Internet och flera användbara appar att tillgå för dessa grupper. 

Givetvis innebär det förstås också en stor vinst för barnen. 

 Flera av förskollärarna lyfter också att lärplattan erbjuder barngruppen sådant som man inte 

kunnat erbjuda tidigare i förskolans utbildning. Här nämns speciellt lärplattan kopplat till en 

projektor, vilket hälften av de intervjuade använder sig av för att förändra lek och lärmiljöer. 

Förskollärarna berättar om hur de transformerat rum till dinosaurielandskap med hjälp av 

projicering av dinosauriefilmer från YouTube och hur de skapar lugna vilmiljöer för barnen med 

hjälp av stillsamma projicerade naturbilder och musik. Men lärplattans intåg i förskolan har också 

fört med sig att man börjat arbeta med programmering och QR-koder. Tekniken med QR-koder 

nämns av flera av förskollärarna som något som de nyttjar ofta, både i utbildningen för barnen och 

för kommunikation med vårdnadshavare. I QR-koder kan all möjlig information lagras, såsom; 

bilder, filmer eller ljudfiler berättar förskollärarna. De nämner sådant som sagor och sånger på 

olika språk till exempel hämtade från Internet. Men också barnens egna berättelser och 

dokumentationer från olika aktiviteter som sedan görs om till QR-koder och kan finnas till hands 

både digitalt (till exempel i en blogg) eller utskrivna i pappersform. Sedan kan både barn och vuxna 

lätt ta del av den lagrade informationen i dessa QR-koder, genom en nedladdad QR-skanner på 

lärplattan eller mobilen. Anna menar att ”genom teknik med QR-koder kan ju vårdnadshavare 

nästan bli en fluga på väggen”. En av förskollärarna berättar dessutom hur lärplattans karttjänst 

fångade en barngrupp och gav ny skjuts åt ett projektarbete om närmiljön. Utan lärplattan hade de 

aldrig haft den möjligheten, menar hon. 

 

Lärplattan – pedagogens verktyg? 

Trots uppfattningarna om lärplattan som ett lättillgängligt, konkret och lustfullt verktyg 

framkommer det genom förskollärarnas berättelser, en mycket blandad bild av hur tillgänglig 

lärplattan är för barnen. De flesta av de intervjuade ger en bild av att lärplattan mestadels är ett 

verktyg för förskollärarna själva och andra pedagoger. Det är pedagogerna som bär med sig 

lärplattan under dagens gång och som bestämmer om dess användning. Det är pedagogerna som 

till största del dokumenterar verksamheten. Det är pedagogerna som handhar lärplattan när barn 

och vuxna samlas runt lärplattan för att reflektera.  

 Vid de tillfällen barnen får handha lärplattan själva är det oftast under kortare stunder och 

utifrån särskilda villkor. Sådana aktiviteter är till exempel om barnet vill dokumentera något det 

målat eller byggt. Ibland får barnen också vara med och dokumentera förskolans pågående projekt. 

Sedan kan de också få vara med och presentera dokumentationen på förskolans blogg, eller genom 

att välja layout i någon kreativ app. Det är också vanligt att barnen får använda lärplattan för att 
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skanna av QR-koder. Ibland kan också barnen få tillåtelse att samlas några stycken för att spela 

något pedagogiskt spel.  

 För övrigt verkar inte lärplattan vara särskilt tillgänglig för barnen. Flera förskollärare berättar 

att barnen inte brukar ha lärplattan fritt utan att de har som regel att lärplattan används av barnen 

efter samråd med en vuxen. Och helst också tillsammans med en vuxen. Susanne menar att ”I stort 

sett är det vi vuxna som bestämmer över dem (lärplattorna)”. Liz säger att ”det kan hända någon 

gång då och då att något barn får hjälpa till och välja bilder i appen Pic Collage”. På Karins 

avdelning är inte lärplattan överhuvudtaget tillgänglig för barnen. Flera av förskollärarna menar att 

det finns ett mer eller mindre uttalat samförstånd mellan pedagogerna om att när barnen ska 

använda lärplattan så ska helst en pedagog finnas med. Några av förskollärarna antyder att det 

handlar om medveten pedagogik; det behövs pedagognärvaro för att stunden med lärplattan ska bli 

så pedagogisk som möjligt. Andra antyder mer att det behövs hållas koll på vad barnen använder 

lärplattan till.  

 Lärplattorna förvaras inte heller på någon lättillgänglig plats för barnen, som det övriga 

pedagogiska materialet, utan förvaras ofta på någon vuxenhylla eller till och med inlåst i en låda. 

Det innebär att barnen måste fråga om lov för att få tillgång till lärplattan.  

 Dock är det en av förskollärarna som ger en annan bild; Betty berättar att de på hennes 

avdelning strävar efter att se lärplattan som ett verktyg likställt med andra verktyg. Ett verktyg som 

självklart skall finnas tillgängligt för barnen när de behöver eller har lust till att använda det. Så 

här säger Betty: 

Vi har en platta som är tillgänglig för barnen. [---] De kan koden. Och det finns ingen 

begränsad tid som de får använda den utan de får ha den tills de känner sig färdiga. [---] På 

barnens platta finns bara sådana appar som de får använda. Det har nog aldrig förekommit att 

vi sagt nej till något. [---] Barnen är speciellt förtjusta i att fotografera oss (pedagoger) när vi 

inte vet om det. Ta bilder på många rumpor är roligt! (Betty) 

 

Kompetensutveckling – ja tack! 

Samtliga förskollärare uppger att det behövs kompetensutbildning i att använda lärplatta som 

pedagogiskt verktyg - för sin egen skull eller för kollegor. Susanne vill ha ”mer utbildning och att 

alla skulle få den”. Maria uttrycker sig såhär:  

Utbildning skulle jag säga är ett måste. [---] Allt handlar om att lägga grunden för de vuxna att 

förstå, att utbilda. Inte slänga in en lärplatta och säga att det här ska vi göra enligt läroplanen 

....det kommer inte öka användningen. Utan ge mig tips och inspiration, gör att det blir enkelt 

för mej. [---] Om man inte använt lärplattan särskilt mycke förstår man oftast inte vad själva 

grejen med plattan är. Utan man möts av: Gud vad du vill göra mycket av den här! (Maria) 
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De intervjuade ger också en bild av att dagens verksamma förskollärare har mycket varierande 

kompetens i digitala verktyg. Somliga har god kompetens, men det finns förskollärare som saknar 

de mest basala kunskaper. Det ger dåliga förutsättningar för att arbeta med lärplattan som 

pedagogiskt verktyg. Förskollärarna menar att det här är ett stort problem som samtliga chefer i 

kommunen måste engagera sig i och lösa. Som det är nu så är det också stora olikheter mellan 

enheter och förskolor, berättar ett par av förskollärarna som nyligen bytt arbetsplatser och fått 

erfara de stora olikheterna. Så här uttrycker sig Maria: ”Det handlar om att man som ledare tar 

ställning också. Och det tycker jag är väldigt spridda skurar i Norrköpings kommun”.   

 Men även tekniska förutsättningar nämns av flera av de intervjuade, som något som måste bli 

bättre överlag för att användandet av lärplattorna ska fungera optimalt. Det finns inte tillräckligt 

bra uppkoppling till Internet eller tillräckligt med lärplattor på flera förskolor för att lärplattorna 

ska kunna användas lätt och smidigt. Dessutom saknas emellanåt teknisk support. 
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6. Diskussion 

Syftet med den här studien har varit att undersöka förskollärares uppfattningar om och erfarenheter 

av lärplattan som pedagogiskt verktyg i förskolan. I det här kapitlet diskuteras resultatet av 

föreliggande studie. Resultatet diskuteras under rubrikerna; Resultatdiskussion, Metoddiskussion 

och Vidare forskning.  

 

Resultatdiskussion 

De flesta av de intervjuade förskollärarna beskriver lärplattan som ett mycket användbart 

pedagogiskt verktyg. De säger sig också ha stor erfarenhet av att använda en lärplatta. De anser att 

lärplattan främjar både lärande och utveckling, bland annat språkkunskaper, kognitivt lärande och 

förmåga till samarbete. Att lärplattan främjar samarbete är också något som flera forskare pekar på 

i sina studier (Kjällander, 2014a; 2016; Lee, 2015; Petersen, 2015). Kjällander (2014a; 2016) 

menar att lärplattans design inbjuder till samarbete. 

 Men uppfattningarna om lärplattan som pedagogiskt verktyg är tudelade. Ett par av de 

intervjuade förskollärarna menar att lärplattan inte är ett viktigt verktyg för lärande och utveckling, 

utan uttrycker att de hellre ser att förskolan håller sig kvar vid traditionella verktyg och aktiviteter. 

Det här är ett resultat som visar att det finns stora skillnader i förhållningssätt till lärplattan som 

pedagogiskt verktyg hos yrkesverksamma förskollärare. Resultatet stöds av tidigare forskning av 

förskollärares förhållningssätt till digitala verktyg (Ljung-Djärf, 2008; Hernwall, 2016; Lindahl & 

Folkesson, 2012; Masoumi, 2015). Flera forskare (Dahlberg, Moss & Pence, 2014; Lindahl och 

Folkesson, 2012) menar också att digitala verktyg i förskolans kontext kan uppfattas som 

opassande utifrån förskolans länge rådande traditioner av samling, sagoläsning och mycket lek. 

Det är också något som Liz ger tydligt uttryck för, hon menar att digitala verktyg inte 

överhuvudtaget behövs i förskolan, utan understryker istället att barn behöver leka mer på 

förskolan. 

 Nilsen (2018) ser det som ”fullt rimligt” (s. 112) att förskolan ska arbeta med digitala verktyg, 

eftersom förskolan ska spegla samhället. Dock menar hon att verksamma inom förskolan bör ha 

ett mer kritiskt förhållningssätt till digitala verktyg och dess mjukvara, eftersom all utbildning skall 

vila på vetenskaplig grund. Det anser Nilsen (2018) inte är fallet med digitala verktyg – det finns 

helt enkelt för lite forskning på området. Ljung Djärf (2004, 2008) menar att stora skillnader på 

förhållningssätt hos pedagoger inom förskolan, på sikt äventyrar likvärdigheten i utbildningen. 

 Jag kan se stora likheter mellan resultatet av den här studien och med det resultat som Lindahl 

och Folkesson (2012) beskriver i sin studie av förskollärarstudenters förhållningssätt till 
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datoranvändande i förskolan. De såg att den ena gruppen omfamnade den nya tekniken medan den 

andra gruppen mer såg den nya tekniken som ett hot. 

 När det gäller huruvida förskollärarna stödjer användandet av lärplattan på förskolans 

styrdokument, samt vilken betydelse förskollärare anser att användandet av lärplattan har för 

förskolans demokratiuppdrag går uppfattningarna också isär. Det är ett resultat som har stöd i 

tidigare forskning. Pramling och Säljö (2017) framhåller att den nuvarande läroplanen är för 

allmänt hållen på det här området, och därmed otydlig med riktlinjer för användande av digitala 

verktyg i förskolans undervisning. Något som i sin tur föranleder osäkerhet hos pedagoger. Jag 

konstaterar att det förtydligande om digitala verktyg som kommer med läroplansrevideringen 

(Skolverket, 2018), verkar vara välbehövligt. 

 I det vardagliga arbetet visar förskollärarnas berättelser att lärplattan är ett ofta använt verktyg 

främst för dokumentation, men också som informations- och kunskapsbank, samt för barn med 

annat förstaspråk och behov av särskilt stöd. Det är också populärt att nyttja de speciella 

möjligheter som just lärplattan erbjuder för aktiviteter som projicering, programmering och QR-

koder. Tekniken med att koppla en lärplattan med projektor för att förändra miljöer är något som 

hälften av förskollärarna berättar att de använder sig av. Projicering för att förändra lek och 

lärmiljöer är också något som omskrivs av flera författare som en ny utbildningsmöjlighet, som 

kommit med digitaltekniken där lek, kreativitet och nytt lärande kan utvecklas (Bergenord, 2014; 

Nilsson & Larsson, 2014; Kjällander, 2016; Gällhagen & Wahlström, 2012). Kjällander (2016) 

menar dessutom att projicering på det här sättet, erbjuder barn gemensamt meningsskapande. 

 Dock visar resultatet av föreliggande studie att lärplattan till stor del är ett verktyg för 

förskollärarna själva. Barnen har tämligen begränsad tillgång till lärplattorna. Det är de vuxna som 

använder lärplattorna mest och de förvaras på ett sådant sätt att barnen måste be om lov för att få 

tillgång till dem. Det är ett förhållningssätt som inte rimmar särskilt väl med förskolans intentioner 

om barns inflytande, anser jag. Skolverket (2016b) skriver att verksamheten och miljön ska 

utformas utifrån de intressen och behov som barnen själva ger uttryck för. Dessutom står det att 

”Förskolan ska ge barnen stöd i att utveckla en positiv uppfattning om sig själva som lärande och 

skapande individer” (Skolverket, 2016b, s. 7). Jag har svårt att se hur ett förhållningssätt där 

lärplattor till och med är inlåsta, bidrar till att barn ska kunna utveckla en positiv uppfattning om 

sig själva som lärande och skapande individer. Dessutom väcker detta förhållningssätt förstås 

frågor hos mig; vad är det förskollärarna är oroliga ska hända om de placerar lärplattorna öppet, 

bland det övriga pedagogiska materialet? Lundgren och Öhman (2014) skriver: ”Det är just i 

mellanrummet mellan det trygga och det okända som pedagogiska förändringar kan äga rum. Det 

är där de nya tankarna föds som kan leda till oanade möjligheter” (s.22). 

       Samtliga förskollärare uttrycker även att lärplattan bör användas utifrån ett bestämt syfte – ofta 

kopplat till läroplansområdena, samt som komplement till digitala verktygs användningen i 

hemmen. Att lärplattan bör användas utifrån ett visst syfte, kan förstås utifrån flera aspekter, tror 
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jag. Dels utifrån den lärande-diskurs som alltmer tagit plats i förskolans utbildning sedan slutet av 

1900-talet och början på 2000-talet (Persson, 2015b; Riddersporre & Persson, 2010; Tallberg 

Broman, 2010). Persson (2015) pekar på att dagens förskolebarn skall formas till lärande och 

kunskapande barn, väl förberedda för den obligatoriska skolan. Men att lärplattan bör användas 

utifrån ett bestämt syfte som också är kopplad till läroplanen, kan också förstås i den 

komplementdiskurs som förskolan (Skolverket, 2016b) stipulerar; förskolan skall vara ett 

komplement till hemmet.  

 Och visst är det så, förskolan skall utbilda och undervisa – och dessutom vara ett komplement 

till hemmet. Dock tror jag att detta ensidiga sätt att se på lärplattan i förskolan innebär att det tappas 

bort andra viktiga möjligheter med detta mångfacetterade verktyg. Var finns till exempel 

möjligheterna för barnens egna sätt att kommunicera och experimentera med lärplattan? Att 

bläddra och trycka och upptäcka? Eller att använda appar för design annat än Pic Collage, att skapa 

sagor, serier, filmer, musik med mera?  Och var finns möjligheterna att använda lärplattan i leken? 

Var finns till exempel möjligheterna till sådana aktiviteter som Kjällander (2016) berättar om, barn 

som i lek bär med sig lärplattan och använder den som kassaapparat och ficklampa? 

Att lärplattan i förskolan bör användas som komplement till hur skärmar används i hemmen kan 

kopplas till en av Kjällanders (2016) studier. Det var tydligt även för henne att förskollärarna i 

hennes studie förhöll sig till diskursen att förskolan ska erbjuda något annat än hemmet erbjöd. 

Skillnaden som jag ser är att i studien som Kjällander (2016) beskriver utgick förskollärarna från 

en vid syn på hur lärplattan kan användas utöver de sätt den används i hemmen. Förskollärarna i 

hennes studie begränsade inte lärplattan till att användas i huvudsak till lärandeverktyg, utan den 

fick bli den kameleont som den kan liknas vid (Gällhagen & Wahlström, 2012). 

 Samtliga förskollärare efterlyser kompetensutbildning i hur en lärplatta kan användas som 

pedagogiskt verktyg. Förskollärarnas varierade förhållningssätt och kompetens av att använda en 

lärplatta i den här studien visar också att kompetensutbildning på bred front är av stor vikt, för att 

alla barn ska få tillgång till adekvat digital kompetens, vilket den nationella digitaliseringsstrategin 

(Regeringskansliet 2017) slår fast, samt kommande revidering av förskolans läroplan förordar 

(Skolverket, 2018).  

 Sammanfattningsvis kan sägas att resultatet av föreliggande studie understryker att digitala 

verktyg i förskolan är ett komplext område och att det råder både osäkerhet och ängslighet kring 

dess användande. Eftersom det inte finns tydliga riktlinjer på området eller kompetensutveckling, 

har vi också för närvarande en förskola där yrkesverksamma förskollärare både förhåller sig olika 

till digitala verktyg och använder digitala verktyg i mycket varierande grad i utbildningen. Det är 

en förskola som inte är likvärdig. Jag ser fram mot att läroplansrevideringen skall börja gälla och 

lärplattans användning i förskolan inte längre behöver ifrågasättas. Istället hoppas jag på 

diskussioner om hur användningen kan ske på bästa sätt. Jag hoppas också -innerligt- att när 
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digitala verktyg blir ett obligatorium i förskolan så kommer det mer kompetensutbildning omkring 

lärplattan som pedagogiskt verktyg, som också inbegriper mjukvara. 

”Tillgänglighet och lust är grunden för att man ska kunna lära sig om någonting” (Bergenord, 2012 

s. 53). 

 

Metoddiskussion 

Den här studien bygger på kvalitativa intervjuer som metod (Ahrne och Svensson, 2015) då studien 

är inriktad på förskollärares uppfattningar och erfarenheter av lärplattan som pedagogiskt verktyg. 

Syftet med att använda kvalitativa intervjuer är att försöka fånga individers upplevelse av ett visst 

fenomen (Ahrne & Svensson, 2015). Jag anser att den här metoden har passat för studien då jag 

kunnat variera mellan fasta frågor och mer öppna, samt haft möjlighet att ställa följdfrågor. På så 

sätt har jag fått in mycket data som trots endast åtta intervjuade ändå gett en tämligen bred bild av 

förskollärarnas uppfattningar och erfarenheter av lärplattan som pedagogiskt verktyg.  

Att intervjua har också fungerat väl och jag har funnit det både lärorikt och givande. Så här i 

efterhand skulle jag dock önskat att jag ställt fler följdfrågor omkring vissa intressanta områden 

som det visade sig att många förskollärare berörde. Med tanke på den snart kommande 

läroplansrevideringen, önskar jag också att jag ställt frågor omkring hur förskollärarna ser på 

uppdraget efter 1 juli 2019 då revideringen av läroplanen börjar gälla – då digitala verktyg blir 

obligatoriska i förskolan att använda.  

 Efter alla intervjuer inleddes ett arbete med att analysera det insamlade materialet. Intervjuerna 

analyserades tematiskt och ganska snart framkom särskilt intressanta områden. För att få ett så 

tillförlitligt resultat som möjligt, analyserade jag datan flera gånger med några veckors mellanrum. 

Det var ett tämligen krävande arbete med data från åtta intervjuer, men då jag genomför den här 

studien på egen hand och inte kunde be om någon annans uppfattning, ville jag försäkra mig om 

att jag tänkt och såg samma saker varje gång och inte missat viktiga data. Jag skulle även kunnat 

återvända till de intervjuade förskollärarna och förvissat mig om att jag uppfattat deras berättelser 

rätt, men tyvärr medgav inte tiden till det. Jag hade dock möjlighet att återkomma med undringar 

till samtliga, om något stod oklart för mig.  

 

Vidare forskning 

Jag tycker att det skulle vara mycket intressant om liknande studie skulle kunna göras några år 

efter att förskolans reviderade läroplan trätt i kraft, då digitala verktyg blivit obligatoriskt i 

förskolans utbildning.   
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Bilaga 1: Förfrågan om intervju 

Till förskollärare som arbetar med barn i åldern 3-5 år. 

Här kommer en inbjudan att delta i en studie om lärplattan som pedagogiskt verktyg. Lärplattorna 

har blivit allt vanligare i förskolan de senaste fem åren. Dock finns det ont om forskning om hur 

de används. Därför tycker jag att det skulle vara intressant att få mer kunskap på området. För att 

få det skulle jag behöva intervjua förskollärare på några förskolor i Norrköping.  

Jag skulle vilja intervjua dig som arbetar med barn i åldern 3 – 5 år. Frågorna kommer att handla 

om dina uppfattningar om lärplattan som pedagogiskt verktyg, hur du arbetar med lärplattan i 

barngrupp samt hur du ser på lärplattan i förhållande till ditt uppdrag. Intervjun kommer att ta 

cirka 30 - 40 minuter. Jag behöver göra intervjun under vecka 38 - 39. Jag har för avsikt att spela 

in vårt samtal på ljudfil.  

Uppgifterna från intervjun kommer sedan att användas som underlag i min uppsats, dock kommer 

du som intervjuperson att förbli helt anonym. Inga namn varken på intervjupersoner eller 

förskolor kommer att finnas med i den färdiga uppsatsen. Dina svar kommer också att behandlas 

så att inga obehöriga kan ta del av dem. 

Som intervjuperson har du rätt att när som helst ångra dig och dra dig ur studien! 

Jag som frågar heter Lena Eriksson och studerar min sista termin på förskollärarprogrammet på 

Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping University. Jag är en av 40-tal barnskötare 

med många yrkesår och fast anställning som läser till förskollärare på uppdragsutbildning för 

Norrköpings kommun. Nu har det blivit dags för mig att skriva C-uppsats, och det är också av 

den anledningen jag gör denna studie. 

Så nu undrar jag om du skulle vilja medverka i en intervju? 

Är du intresserad av att delta, så är jag flexibel med tid och plats! 

 

Kontaktuppgifter; 

Lena Eriksson  

Mobil: XXX-XXXXXXX 

Mail: lena.eriksson@norrkoping.se 

mailto:lena.eriksson@norrkoping.se


 

Bilaga 2: Intervjufrågor 

1. Vilket år utbildade du dig till förskollärare? Har du arbetat i ditt yrke sedan dess? 

2. Vad har du för erfarenhet av att använda lärplatta i barngrupp? 

3. På vilka sätt anser du att lärplattan främjar barns lärande och utveckling? 

4. Hur används lärplattan/plattorna i den pedagogiska verksamheten på din avdelning? 

5. Vid vilka tillfällen får barnen använda lärplattan på din avdelning? 

6. Hur är lärplattan/plattorna tillgängliga för barnen? 

7. Finns det speciella regler/bestämmelser runt barnens användande av lärplattan/plattorna? 

Hur kom de reglerna till? Varför? 

8. Finns det aktiviteter som lärplattan inte bör användas till? Vilka i så fall? 

9. Hur ser du på lärplattans användning utifrån förskolans styrdokument? Utifrån 

demokratiuppdraget? 

10. Hur har ni diskuterat i arbetslaget om lärplattans användningsområden och möjligheter? 

11. Hur tänker du att det pedagogiska arbetet skulle kunna vidareutvecklas med hjälp av 

lärplattan? 

12. Om du fick önska något kopplat till lärplattan som pedagogiskt verktyg, vad skulle det 

vara? 

  



 

Bilaga 3: Samtyckesblankett 

Härmed tillfrågas du om du vill delta i en intervju om lärplattan som pedagogiskt 

verktyg. Du kommer att intervjuas enskilt, men vara en av sex till åtta stycken 

förskollärare som blir intervjuade av mig. Intervjun kommer att spelas in på ljudfil. 

Intervjusvaren kommer sedan att bearbetas och sammanställas och slutligen användas 

som underlag i mitt examensarbete (en c-uppsats). 

Studien följer Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, vilket innebär att din 

medverkan bygger på frivillighet och att dina svar kommer att anonymiseras. Inga namn 

varken på intervjupersoner eller förskolor kommer att finnas med i den färdiga uppsatsen. 

Dina svar kommer också att behandlas så att inga obehöriga kan ta del av dem. Svaren 

kommer enbart att användas till mitt examensarbete. 

Som intervjuperson har du rätt att när som helst ångra dig och avsluta din medverkan! 

 

Härmed har jag blivit informerad om studiens syfte och om Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer: 

Namn…………………………………………………… 

   Ja, jag vill medverka i en intervju. 

   Nej, jag vill inte medverka i någon intervju. 

 


