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Syftet med vår studie är att undersöka hur förskolebarn som är i åldern fyra och fem år använder 

sig av lärplattan. Med utgångspunkt från ett sociokulturellt perspektiv har vi valt att undersöka 

barns samspel vid lärplattan och vad barnen samspelar om. Utifrån syftet har vi utgått från en 

underliggande frågeställning som berör verksamheten vid lärplattan. För att genomföra studien 

videoobserverade vi barn vid lärplattan. Analysen gjordes med hjälp av begreppen scaffolding, 

uttryckssätt och situerat lärande. I resultatet framkommer situationer där barn samspelar och vad 

de samspelar om. Barn samspelar både verbalt och icke-verbalt med att delge varandra tidigare 

erfarenheter och kunskaper. Barn använder sig av gester, kroppsspråk och ansiktsuttryck. I 

slutsatsen framkommer att lärplattan ger goda förutsättningar för barn att samspela med varandra.  
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Inledning 

I dagens samhälle ställs det stora krav på kunskap om digitala verktyg och utvecklingen går 

snabbt framåt. I en undersökning som Statens medieråd har gjort har barn i åldern två till åtta 

år tillgång till digitala surfplattor i sin hemmiljö. På senare år har det skett en markant ökning 

med användande av surfplattor i samhället 1(Medierådet 2015). I resultatet ifrån medierådet 

framgår att det fyrdubblats med att barn använder sig av surfplattor i ålderskategorin två till åtta 

år. I resultatet visar man på att surfplattan allt mer ersätter tv, spelkonsoler och datorer, som 

barnen tidigare använt sig av. Detta har skapat en positiv attityd hos vårdnadshavare till att deras 

barn använder surfplattor. De är mycket positiva till användandet av digitala surfplattor, för de 

har upptäckt att det främjar barns lärande vid användning av dessa (Medierådet, 2015).  

I Läkartidningen nr 1&2 (2013) skriver Hugo Lagercrantz att barn tillbringar allt mer tid 

framför skärmen, som kan vara dvd, dator, surfplatta och datorspel. Hugo Lagercrantz menar 

att skolor samt förskolor börjar införa surfplattor som ett läroverktyg och att skärmtiden 

kommer att öka ytterligare. Hugo Lagercrantz menar att barn under fyra år inte borde använda 

surfplattor. Å ena sidan menar Lena Gällhagen (SvT Nyheter) att Hugo Lagercrantz farhågor 

är överdrivna men å andra sidan menar Lena Gällhagen att det beror på hur man använder 

tekniken. Att man kan använda tekniken i kreativa processer som att arbeta med ljudpålägg, 

skapande och musik beror på att det är tekniken som gör detta möjligt. Därför är det också av 

betydelse att förskolan är med och förbereder barnen för ett samhälle som använder sig av 

digitala verktyg. Det är viktigt att barn ges likvärdiga förutsättningar i samhället oberoende hur 

barnens familjeförhållanden ser ut. Detta kan ske genom att förskolan kan kompensera hemmet. 

Det är för att barn ska få så likvärdiga möjligheter som möjligt, oavsett sociala och ekonomiska 

omständigheter. Vi upplever att det finns olika attityder till lärplattan, som att barn blir sittande 

ensamma och åsikter om att barn sitter bara och spelar vid lärplattan. I september 2015 tog 

Regeringen ett beslut om att ge Skolverket (2016b) i uppdrag att komma fram till strategier för 

IT inom skolväsendet. Detta uppdrag innebär att ta fram strategier som skall ha som mål att 

stärka förutsättningar för att få en mer likvärdig tillgång till IT inom skolväsendet. Bakom detta 

beslut var tanken att barn i förskolan skulle få mer likvärdiga förutsättningar i sin utbildning 

(Utbildningsdepartementet, 2015). 

                                                      
1 . Medierådet (2015) har i uppdrag att stärka barn samt skydda barn vid användning av medier.  
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Utifrån Regeringens uppdrag att ta fram IT- strategier framförde Skolverket (2016b) följande 

visioner för IT i förskolan: 

• I styrdokumentet ska det framgå att förskollärare i uppdraget skall 

ge barn användbar digital kompetens i förskolan. 

• Alla barn ska få möjlighet att utveckla en digital kompetens. 

• Att alla som arbetar i förskolan har kompetens att välja och 

använda ändamålsenliga digitala verktyg i arbetet. 

• Det ska finnas tillgång till digitala verktyg i förskolan så att man 

kan utnyttja digitaliseringens fulla potential i verksamheten. 

 

Bølgan (2012) menar att det finns skillnader mellan barns tillgång till digitala verktyg. Barn 

som inte har tillgång till digitala verktyg hemma kan få det svårare i skolan än de barn som 

redan har digitala erfarenheter. När barn får möjligheter till att använda digitala verktyg så som 

surfplatta, Ipad samt mobiltelefon blir det en naturlig del av barns vardag i samhället. Sandvik, 

Smørdal och Østerud (2012) bekriver vikten av att barn har tillgång till surfplattor tidigt. De 

menar att användningen av digitala verktyget gynnar barns lärande och utveckling. Lafton 

(2012) lyfter fram att barnen ska få möjligheter till att använda sig av det digitala verktyget 

lärplattan i förskolan inom kommunikation, lek samt informationsinsamling. Barn måste få mer 

kunskap om hur digitala verktyg kan användas för att samhället skall bli mer digitaliserat. Vi 

ser att det finns behov av att lyfta fram den digitala tekniken mer i förskolan. Mer specifikt hur 

förskolebarn använder sig av det digitala verktyget i verksamheten.  
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Bakgrund 

I detta avsnitt presenteras först en förklaring till olika begrepp som anses vara relevanta för 

studien. Sedan följer en presentation av det som framgår i förskolans styrdokument och som 

kan kopplas till lärplattan men även en jämförelse mellan den aktuella läroplanen och den 

kommande som börjar gälla i juli 2019. Därefter följer en beskrivning av tidigare forskning, 

styrdokument och ett teoretiskt perspektiv. I det teoretiska perspektivet presenteras tre centrala 

begreppen i det sociokulturella perspektivet, som vi valt att utgå från i vår studie. 

  

Digital kompetens menar Forsling (2011) är en av de åtta nyckelkompetenserna som finns, och 

den grundas på grundläggande färdigheter i IKT. Detta innebär att man kan bedöma, lagra, 

hämta fram, producera och kommunicera med och genom de digitala verktygen.  Forsling 

(2011) skriver att Europaparlamentet beskriver att det är viktigt att ta upp att den digitala 

kompetensen i ett informationssamhälle är viktigt både i arbetslivet och i hemmet. 

  

IKT beskriver Forsling är en förkortning för informations och kommunikationsteknik. Hon 

fortsätter beskriva att vi lever i en medievärld och det är ingen fråga om ifall IKT är bra för 

barn. Frågan blir istället vad, hur, när samt hur man kan arbeta med IKT och att det är av 

betydelse att pedagoger inte glömmer varför man skall arbeta med IKT? 

 

Det digitala verktyget lärplattan kommer att vara ett centralt begrepp i vår studie. Det digitala 

verktyget i förskolan har vi avgränsat till hur barnen skall använda verktyget. Digitala verktyg 

är ett samlingsnamn som beskriver hur olika tekniska verktyg används som ett hjälpmedel. Vi 

har valt att benämna surfplattan för lärplatta för att aktiviteter vi gör tillsammans med barnen 

på förskolan har ett pedagogiskt syfte. Vi använder begreppet lärplatta i studiens text för att 

förtydliga att lärplattan är ett redskap i förskolan.  

App eller appar är en förkortning av applikation som betyder tillämpningsprogram och används 

i digitala verktyg. En App är ett program som har nytta för användaren och appar har främst 

funktioner för lärplatta och mobiltelefoner. Apparna är också framtagna för speciella ändamål 

och har olika användningsområden. Aglassinger, Strindholm, Kallin och Rudnik Norling 

(2012) lyfter fram att lärplattan är en tillgång i förskolan samt att den inte ersätter något annat 

utan är ett komplement för barn i pedagogiska lärsituationer. Vilka appar som ska finnas 
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tillgängliga på lärplattorna för att användas i det pedagogiska arbetet på förskolorna beslutar 

vår kommun om.   

Multimedia är ett begrepp som betyder ”flera media” och de media som brukar innefattas av 

begreppet är video, ljud och bild. Multimedia är även en benämning på att man samtidigt vill 

förmedla något via bild, text, ljud och video.  

Tidigare forskning om användning av lärplattan i förskolan 

Här nedan presenterar vi ett urval av olika studier som gjorts av författare och forskare som har 

haft lärplattan i fokus. Bølgan (2012) har intresserat sig för hur genomförande av IKT ägt rum 

i förskolan från mitten av 1900-talet och fram till idag. Bølgan genomförde en studie som 

påvisar att IKT behöver användas mer i förskolan för att i undervisning främja barns lärande 

och samspel med andra, barn och vuxna. Resultatet i studien visade på att lärandet av IKT för 

barnen är för att stödja tidigare erfarenheter kring lärplattan och för att utveckla barnens 

lärprocesser i pedagogiska sammanhang. Bølgan menar att tidigare forskning inte kan påvisa 

bestämt att barn lär sig mer eller blir bättre med digitala verktyg. Men att lärplattan kan skapa 

positivt inflytande och samtidigt stimulera barnens lärande i förskolan. Bergman och Fors 

(2015) påvisar i sin studie att barn förklarar för varandra samt hjälps åt för att lösa problem som 

kan uppkomma, vid lärplattan. Detta stärker barns delaktighet i arbetet och i lustfyllda, 

gemensamma och meningsskapande åtgärder. Aglassinger, Strindholm, Kallin och Rudnik 

Norling (2012) anser att barns språkutveckling utvecklas med stöd av lärplattan som det digitala 

verktyget. Författaren skriver om barns användning av olika pedagogiska appar, där syftet med 

apparna är att barnen kan få upptäcka och utveckla ordförrådet. Den vuxne ska vara med och 

introducera nya lärorika appar som barnen får utforska i ett socialt samspel där barns 

språkutveckling främjas. Barn utvecklar enligt Aglassinger et al. (2012) språket med att 

använda en pek- app i lärplattan, där de får härma de ord som uttalas. Aglassinger et al. (2012) 

anser att barn utvecklar matematiska upplevelser i arbete med lärplatta och att barnen får en 

grund för begreppsutveckling inom matematiken. Barnens upplevelser från lärplattan är 

betydelsefulla för lärandet och de anser att de vuxna skall ta till vara på detta i förskolan. 

Förskollärare kan enligt Forsling (2011) stödja och visa vägen för barn med lärplattan som det 

digitala verktyget. Förskollärare skapar samspel mellan barn och barn och mellan förskollärare 

och barn med att möjliggöra barns delaktighet genom kroppsspråk, gester och blickar. Detta på 

ett annorlunda och nytt sätt tillsammans med barnen för att skapa en ny inblick i förskolans 

verksamhet. Barn kan ges möjligheter att med förskollärare skapa egna berättelser med 
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lärplattan. Tillsammans kan de utveckla språket, fantasin och kreativiteten hos barnen. 

Förskollärare som inte har motivation att använda och kunskapen om lärplattan främjar inte 

barns tidiga utveckling av kunskaper om användning av lärplattan, vilket lyfts fram i läroplanen. 

Barn ges då inga möjligheter att utveckla digital kompetens i förskolan. Konsekvensen för barn 

blir då begränsade till att utveckla tidiga kunskaper om lärplattan och de får inga nya kunskaper 

om hur lärplattan kan användas i förskolan. Enligt Kjällander (2014) kan barn som får använda 

det digitala verktyget i förskolan få lust till att lära sig mer och stärka sitt samspel i barngrupp. 

Barn använder sig av lärplattan i lärande situationer och inte enbart för att spela på. Forskaren 

anser att barn i förskolan läser och skriver multimediala texter med hela kroppen på många 

olika sätt. Barn utvidgar sina rörelser med att röra sig runt om lärplattan, peka på skärmen och 

tar med sig lärplattan till olika miljöer både ute och inne i förskolan. Kjällander (2014) menar 

att barn och förskollärare kan komma nära lärplattans skärm från olika håll för att flera barn 

samtidigt ska kunna få samspela vid lärplattan. I sin doktorsavhandling har Kjällander (2011) 

kommit fram till att de yngre barnen är duktiga på att uppmärksamma och hjälpa varandra i 

arbetet med det digitala verktyget. Hon skriver också att lärplattan används på många olika sätt 

i förskolan. Barn kan spela in egna filmer, gör egna sånger och ta egna bilder. Lärplattan blir ett 

verktyg för barn istället för ett verktyg för förskollärare (Kjällander, 2016). Hon har också 

upptäckt vid observationer hur barn gärna samlar sig runt lärplattan och samtalar och samverkar 

med varandra samtidigt som de använder lärplattan. I och med att lärplattan får en allt större 

roll i förskolan, behövs det strategier och metoder för att kunna använda verktyget (Kjällander, 

2016).  
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Tidigare forskning om Samspel 

Här presenterar vi iakttagelser av författare som skriver om hur samspel kan ske i olika 

sammanhang. Öhman (2016) beskriver att samspel är något som alltid sker i sammanhang där 

fler människor deltar tillsammans. Johansson (2015) menar att samspel är när handlingar görs 

tillsammans som exempelvis att utforska lärplattan, leka, sitta i samling och så vidare och detta 

skapar betydelse för att skapa gemensamma begreppsvärldar för barn. I förskolan kan barnen 

vara tillsammans i leken och samtala eller arbeta i par med uppgifter, exempelvis med 

lärplattan. I studien observerade vi att lärplattan kan vara ett medierande redskap där barn kan 

utveckla ett gemensamt socialt samspel och att barn är sociala och utvecklas i samspel med 

andra barn, miljön och vuxna. I leken umgås barn med varandra för att kunna utveckla 

kunskaper och förståelser för gemensamma regler och lekar (Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 

2015). Lillvist (2014) anser att förskolan ska arbeta aktivt för att främja ett positivt samspel 

mellan barn. Hon menar även att barns sociala samvaro präglar tillvaron på förskolan och att 

bra relationer är oerhört betydelsefullt för barns utveckling. Förskolan har i uppdrag att skapa 

förutsättningar för goda relationer mellan barn enligt (Lillvist, 2014). Lillvist menar att brist på 

det sociala samspelet betyder brist på den sociala förmågan och detta påverkar samspelet med 

andra i omgivningen.  

Styrdokument  

Skolverket (2016a) belyser att informationsteknik och multimedia kan användas i förskolans 

verksamhet, där exempelvis förskollärare använder lärplattan som informationsverktyg i olika 

lärprocesser med barn. Enligt nya reviderade läroplanen Skolverket (2018) som träder i kraft år 

2019 ska barn ges förutsättningar för att få mer kunskaper om lärplattan. I den nya reviderade 

läroplanen beskrivs även hur förskollärare ansvarar för en undervisning i användandet av 

digitala verktyg. Barn ges möjlighet att använda digitala verktyg som ska stimuleras deras 

utveckling och lärande i förskolan. Barns IKT -lärande påverkas av förskollärarens pedagogiska 

medvetenhet och vad hen har för utbildning. Förskollärare kan efter förmåga bemöta varje barns 

kunskaper och intressen kring lärplattan för att upptäcka barnets lärande. I Skolverket (2016a) 

beskrivs hur barn ska få möjlighet till att utvecklas och utforska hur enkel teknik fungerar. Barn 

ska även ges möjlighet att få lära sig att tillämpa tekniken i olika sammanhang. Detta för att 

stärka barns digitala kompetens och för att få mer kunskap om hur viktigt det är att få inkluderas 

i samhället med dagens teknik. Enligt nya reviderande läroplanen som kommer träda i kraft i 

juli 2019 ska förskolan använda det digitala verktyget mer i barns aktiviteter.   
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Barnkonventionen (1989) belyser också att barn ska ha rättighet till att få uttrycka sig med olika 

uttrycksmedel, som barnet själv väljer och som kan vara lärplattan. Denna rätt innefattar för 

barn en frihet till att söka och sprida information och tankar av olika slag. Detta innebär att barn 

kan använda det digitala verktyget lärplattan. Barn kan förmedla kunskaper och ta till sig ny 

information. Information som hur andra förskolor ser ut, titta på videoklipp och ta kort på deras 

förskola för att maila kortet till en annan förskola utifrån att verksamheten arbetar i projekt 

kring detta.  

Teoretiska perspektiv 

Vi analyserar syfte och frågeställning med hjälp av det sociokulturella perspektivet som lyfter 

fram såväl samspel mellan barn som lärande (Säljö, 2000). Studien utgår från det 

sociokulturella perspektivet som utgår från Vygotskijs teorier om utveckling, lärande, språk och 

samspel. I det sociokulturella perspektivet menar Strandberg (2006) att lärandet utmärker sig i 

samspelet med andra människor och att barns kunskaper skapas i det sammanhang som barn 

vistas i. Strandberg (2014) tolkar Vygotskijs teori som att barn kan när de samspelar låna idéer 

av varandra.  

 

De är för det första alltid sociala; våra individuella kompetenser härrör från olika former av 

interaktioner med andra människor. Jag lär mig först tillsammans med andra, det jag sedermera 

kan göra själv. Mitt inre tänkande har föregåtts av yttre tänkande tillsammans med andra. 

(Strandberg, 2006, s.11) 

Strandberg (2006) uppfattar att Vygotskij anser att människans utveckling är grundad på social 

kompetens. Med detta menar han att eftersom alla människor växer upp i olika miljöer så får 

människor olika förutsättningar för sin egen utveckling. Författaren lyfter att Vygotskij anser 

att alla barns förmågor så som emotionella, sociala, intellektuella och existentiella har sina egna 

rötter i de sociala relationerna. Vygotskij menar även att samspel är inte endast en metod för att 

stödja utveckling och lärande utan han menar också att samspel är utveckling och lärande. 

Strandberg (2006) lyfter fram att Vygotskij anser att människor använder sig av olika kulturella 

verktyg. Barn kan med tecken och olika verktyg upptäcka världen runt omkring sig själva och 

detta kallar han för kulturella medierande aktiviteter. Ett exempel på kulturellt medierande 

aktiviteter är barns användande av lärplattan. Lärplattan blir det digitala verktyget, med vars 

hjälp barn kan skapa sig samspel med andra i förskolan. Williams (2006) menar att barn lär sig 

tillsammans genom att imitera och kommunicera med varandra i leken. Hon menar att imitation 

är en skapande del i barns lärande som barnet självt väljer. I Skolverket (2018) menar man att 
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samspelet mellan barn är betydelsefullt och är en aktiv del i barns lärande och utveckling i 

förskolan. Vygotskij anser enligt Daidalos (1995) att lärande inte är någon enskild händelse 

utan det sker i samspel med andra. Detta sker i situationer när människor kommer i kontakt med 

varandra och där man delger varandra nya kunskaper och erfarenheter. 

Teorins begrepp 

Vi har valt begreppen situerat lärande, uttryckssätt och scaffolding från det sociokulturella 

perspektivet, eftersom vi har funnit dem relevanta för studiens syfte och frågeställning. Vi har 

här kopplat begreppen till studien men vi anser med stöd i litteraturen att lärplattan är det 

medierande redskapet för barns sociala samspel (Kjällander, 2011). I scaffolding tar exempelvis 

ett barn hjälp i lärprocessen med stöttning av ett annat barn, som redan har tagit till sig vissa 

tidigare kunskaper för att hjälpa det förstnämnda barnet vidare. Utifrån syftet med vår studie, 

att få mer kunskap om hur förskolebarn samspelar vid lärplattan, är dessa begrepp valda. 

Situerat lärande 

Säljö (2000) lyfter fram att de handlingar som barn genomför i det sociala samspelet i förskolan, 

bygger vidare på de från barns egna kunskaper och erfarenheter som de tidigare skaffat sig vid 

använder sig av i sociala aktiviteter i förskolan. Barn kan med lärplattan utöva sina tidigare 

kunskaper och erfarenheter och skaffa sig ytterligare kunskaper i samspel med andra. 

Strandberg (2006) menar att människors aktiviteter alltid är situerade. Dessa aktiviteter leder 

till utveckling och lärande, och de äger rum i olika situationer det vill säga var vi befinner oss, 

vilket kan påverka vilka vi är. Kunskap är inte medfött, utan vi har en hjärna som gör det möjligt 

att kollektivt utveckla nya kunskaper kring platsen som vi befinner oss på. Strandberg (2006) 

skriver att det är lättare att lära sig grekiska i Grekland och att det är lättare som människa att 

lära sig läsa i en miljö, där det tillförts texter än på en plats där det inte finns texter.   

Uttryckssätt vid det medierande redskapet-lärplattan 

Säljö (2000) anser att medierande är något som sker i sociala samspel mellan människor och 

med hjälp av resurser i formen av materiella redskap. Dessa redskap är till för att få kunna skapa 

förståelse av och uppleva omvärlden för barn. När vi människor använder medierande redskap 

menar Säljö (2013) att vi bildar oss en unik förståelse av omvärlden. Barn samspelar med sin 

omgivning samt reflekterar över sitt handlande. Beroende på i vilken situation barn befinner sig 

i använder de sig av olika redskap. I vår studie utgörs redskapet av lärplattan. 
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Scaffolding  

Scaffolding innebär att en mer kunnig individ kan finnas till hands menar Säljö (2000) för att 

leda barn framåt under samspel och stöttning vid lärplattan. I studien kan detta ske av barn som 

har mer kunskaper inom ett visst område, som lärplattan. I ett samspel är interaktion och 

kommunikation avgörande för att barn ska få en förståelse för vad lärande är. Williams (2006) 

menar att i samspel barn-barn tar man till sig speciella sätt att diskutera, genomföra och 

reflektera i de samspel som man blir delaktig av. Hon menar att barn som är mer kunniga stöttar 

och vägleder den mindre inlärde i situationer med lärplattan. Barn lär av varandra i olika 

situationer och när barn samspelar lånar de idéer av varandra (Säljö, 2000). Ur ett sociokulturellt 

perspektiv menar Säljö (2000) att genom samspel blir barn delaktiga i varandras kunskaper, 

erfarenheter och utveckling.  
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Syfte  

Syftet med studien är att undersöka hur förskolebarn som är i åldern fyra och fem år samspelar 

vid lärplattan. För att uppfylla syftet har vi valt att utgå från följande frågeställning: 

• Hur samspelar barnen vid lärplattan i förskolan? 
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Metod 

Under metodavsnittet presenterar vi val av metod, genomförande, databearbetning och analys, 

studiens kvalitet samt etiska aspekter. I vår studie har vi valt att använda oss av kvalitativ metod. 

Genom att använda denna metod hoppas vi att resultatet skall ge en ökad förståelse om hur 

förskolebarn samspelar vid lärplattan. 

Val av metod  

Vi har valt att använda oss av videoobservationer som är en form av kvalitativ metod. Detta för 

att bidra med mer kunskap om hur förskolebarn i åldern fyra till fem år använder lärplattan i 

samspel. Eidevald (2015) anser att inspelade situationer tar upp hur samspel kan upptäckas via 

en fysisk omgivning, där människor ingår. Frågeställningar är så kallade avgränsade 

forskningsfrågor och för att undersöka just avgränsade forskningsfrågor är videoobservationer 

en lämplig metod enligt Eidevald. Vid genomförandet av videoobservationerna använde vi den 

digitala lärplattan för att upptäcka rörelser och gester som barn kan göra. Samtidigt ville vi få 

syn på barns icke-verbala och verbala språk när de samspelar. När vi bearbetade vårt empiriska 

material kunde vi återkomma till materialet flera gånger och upptäcka nya detaljer. Detta är 

något vi tycker är till en fördel när vi ska analysera videoobservationerna. Vi valde det digitala 

verktyget lärplattan för videoobservationerna med och för att barn är vana vid att lärplattan 

används i förskolan. Eidevald hävdar att det är tidskrävande att analysera denna typ av empiriskt 

materialet.  

Urval 

Vi tog kontakt med en förskollärare i vår kommun som är ansvarig för IKT via mail och frågade 

efter någon förskola som arbetar kontinuerligt med lärplattan. Hen gav oss två förslag på 

förskolor och vi valde sedan ut en förskola av de två förslag vi fick. Vi kontaktade berörd 

förskolechef och berättade om examensarbete kring användandet av lärplattan. Löfdahl, 

Hjalmarsson och Franzén (2015) lyfter fram hur viktigt det är att informera förskolechefen och 

få tillstånd att genomföra studien på respektive förskola innan kontakt tas med förskollärare.  

Vi tog kontakt med aktuell förskola och samtalade med förskolläraren som ska medverka i 

undersökningen. Vi har lämnat samtyckesblankett (se Bilaga 1) till berörd förskollärare, haft 

mailkontakt med förskolläraren om vilka dagar vi kan komma för att videoobservera och vilken 

tid.  
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I barngruppen som vi skulle genomföra videoobservationer i var barnen i åldern fyra till fem år 

och vi har observerat vid tre tillfällen. Vi valde tre tillfällen utifrån barnens vistelsetid på 

förskolan och i samråd med förskolläraren om vilka barn som skulle kunna medverka för att få 

bästa resultat i vår studie.  

Genomförande 

Vi har valt att genomföra videoobservationer på förmiddagen för att förskollärare delar in barn 

i olika mötesgrupper under förmiddagarna. Det är den tid då barn, som förskolepersonalen 

planerat, får använda lärplattan enskilt eller tillsammans, för att få utforska olika appar som 

pedagogerna har förutbestämt. Ibland kopplas lärplattan till en projektor. 

Vid första besökstillfället i förskolan var många barn sjuka. Vid detta tillfälle användes tiden 

till samtal med förskolläraren och barnen som var närvarande detta för att skapa en relation 

inför nästa tillfälle. Vi samtalade med en förskollärare om hur observationerna skulle gå tillväga 

med barnen vid videoobservationerna. Vi kom överens om hur och var de olika observationerna 

kunde genomföras. Barnen som ska vara med i studien skulle få sitta vid ett runt bord i nära 

anslutning till avdelningen. Platsen för att videoobservera bestämdes så att barnen skulle få 

utforska lärplattan i socialt samspel i lugn och ro. Vid nästa tillfälle fanns fler barn på plats så 

att vi kunde genomföra två olika videoobservationer av barn i samspel vid lärplattan. Vid tredje 

tillfället på förskolan genomförde vi två videoobservationer. För att kunna genomföra studien 

vid det sista tillfället tillfrågade förskolläraren vårdnadshavarna om hens barn kunde komma 

extra till detta tillfälle. Vårdnadshavarna kom gärna med sina barn till detta tillfälle.   

I studien har vi valt att videofilma situationerna med barnen för att upptäcka olika ögonblick 

som kan vara svåra att uppmärksamma vid en vanlig observation. Nilsen (2014) lyfter fram hur 

viktigt det är att placera sig bra i rummet för att fånga situationen med lärplattan. Vi valde att 

placera lärplattan på ett stativ och vi satt tillsammans med barnen för att kunna observera 

barnens uttrycksätt. Vid filmningen använde vi oss av lärplattan som redskap och filmerna är 

cirka 20 minuter långa. Vi fick intrycket att barnen var positiva till att bli videofilmade. Barnen 

kom fram och frågade vad vi hette och vad vi skulle göra på förskolan. De var också nyfikna 

på vilka vi var som kom på besök. Innan genomförandet av videoobservationerna med lärplattan 

samtalade vi med barnen om varför vi var på plats. Vi var båda närvarande vid alla tillfällena 

när vi besökte förskolan för att videoobservera barnen.   
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Databearbetning och analys 

Vi analyserade materialet enligt vad som gäller vid kvalitativ metod, enligt Ahrne och Svensson 

(2015) beträffande hur barnen samspelar med lärplattan. Vi bearbetade det insamlade materialet 

genom att transkribera olika sekvenser vi fått av videoobservationerna. Vi utgick ifrån syftet 

samt frågeställningen för att fördjupa oss i det insamlade materialet. Vår frågeställning var: Hur 

samspelar barnen vid lärplattan i förskolan. När vi har granskat videoobservationerna har vi 

använt oss av kodning. Vi har med hjälp av olika färger på papper skrivit ner sekvenserna av 

mönster vi upptäckt, som när barnen samspelar med gester, verbalt, ansiktsuttryck och 

kroppsspråk. Vi tog en färg för gester, en för verbalt, en för kroppsspråk och en färg för 

ansiktsuttryck. Rennstam och Wästerfors (2015) skriver att med hjälp av kodning befinner man 

sig nära materialet för studien. Utifrån sekvenserna där barn samspelar på olika sätt valdes citat 

ut som är meningsbärande för vårt resultat. Vi kommer att utgå ifrån de tre centrala begreppen 

i det sociokulturella perspektivet som är situerat lärande, uttryckssätt samt scaffolding. 

Kodningen användes sedan, tillsammans med två av de centrala begreppen, scaffolding och 

situerat lärande, för att dela in materialet i tre kategorier vid analysen. Den tredje kategorin 

benämner vi som uttryckssätt. (Verbalt eller icke-verbalt.) Genom granskning av våra 

videoobservationer flera gånger skapade vi en helhetsbild av det insamlade materialet. I 

anslutning till varje videoobservation undersökte vi vad första intrycket av materialet gav oss. 

Vi förde anteckningar av de intryck som vi fick från de olika sekvenserna av 

videoobservationerna. Enligt Eidevald (2015) kan inspelade sekvenser med videokamera fånga 

olika moment som intervju eller andra observationsformer har svårt att uppmärksamma.  

Tillförlitlighet 

Bryman (2011) beskriver att kvalitetsmåttet tillförlitlighet består av fyra delkriterier: 

trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka och konfirmer. För att öka 

tillförlitligheten för studien har dessa kvalitetskriterier uppmärksammats. Att få en hög 

trovärdighet i en kvalitativt inriktad studie kan vara svårt. Det krävs att man noga följer de 

regler som föreligger och att studiens färdiga resultat ska rapporteras till de som deltagit i 

studien och att informatörerna kan styrka att forskaren har uppfattat resultatet korrekt 

(respondentvalidering). I denna studie har informanterna tagit del av det färdiga resultatet och 

de etiska aspekterna har uppmärksammats för att studien ska nå upp till hög trovärdighet. 

Överförbarhet handlar om att det som forskaren har tagit fram går att använda mer generellt i 

praktiken, i andra kontexter. För detta ändamål måste forskningsprocessen och den sociala 
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miljön, som undersökningen har utförts i, noggrant beskrivas. Pålitlighet betyder att det ska 

finnas en klargjord redogörelse för hur studien är upplagd, så som val av informanter, 

observationer och analys av empirin. Vi anser att denna studie uppnår en hög grad av pålitlighet, 

då det noga beskrivs hur informanterna valts ut och hur observationerna och analysen av 

empirin har genomförts. Möjlighet att styrka och konfirmera betyder att forskaren har handlat 

i god tro och inte lagt in några egna värderingar eller påverkat informanterna till att dra 

slutsatser som stämmer med forskarens egna uppfattningar. I denna studie har vi undvikit att 

lägga in egna värderingar i processen. 

Etiska aspekter 

Informationskravet innebär enligt Vetenskapsrådet (2002) att alla deltagare får information om 

studien och att de givit tillåtelse att delta i forskningsundersökningen. Deltagare kan avsluta 

studien närsomhelst utan särskild anledning. Informationskravet innebär också att alla uppgifter 

lämnas till deltagarna om hur och var forskningsresultaten kommer att publiceras. Vi delgav 

deltagarna information såväl muntligt som skriftligt. Vi samlade in samtyckesblanketterna från 

förskolläraren och vårdnadshavarna gällande de barn som kommer medverka i 

videoobservationer på förskolan. Samtyckeskravet innebär att för barn som inte är femton år 

och som ska delta i undersökningen måste vi som forskare ha vårdnadshavares samtycke till att 

barnen får medverka i studien. Om barn vill avsluta att vara med i videoobservationen tas 

hänsyn till detta och de får sluta delta direkt. Barn kan uttrycka sig både verbalt och icke-verbalt, 

det senare med att visa med gester och ansiktsuttryck. Dalgren (2017) beskriver hur forskare 

kan tolka barns kroppsspråk som viktiga ledtrådar för att upptäcka deras vilja att delta. Vi 

förklarade för barnen om deras samtycke med att berätta muntligt när vi träffades i förskolan 

vid första tillfället om vad barnen skulle få vara med om i studien. Av informationen fram gick 

också att det var frivilligt att delta i studien och att deltagandet kunde avbrytas när de själva 

ville. Dalgren lyfter fram att man ska fråga barnen innan man börjar videofilma och att barnen 

har rätt att säga ifrån under filmningen. Detta gäller oavsett om barnens vårdnadshavare har 

skrivit på samtyckesblanketten eller ej. Vi samtala med barnen om hur de kunde säga stopp 

både kroppsligt och verbalt. Om deltagare bestämmer sig för att avsluta sin medverkan i studien 

får inte det aktuella materialet användas i studien enligt Vetenskapsrådet (2002).  
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Uppgifterna kring personer som deltar i studien ska enligt konfidentialitetskravet förvaras så att 

obehöriga människor inte kan ta del av uppgifterna. Forskare ska alltid enligt Vetenskapsrådet 

(2002) underteckna en förbindelse som innebär att en tystnadsplikt skrivs under så att inte 

känsliga och obehagliga uppgifter som kan förekomma i videoobservationer eller observationer 

kring forskningen sprids vidare. Problem kan vara att få in de samtyckesblanketter som krävs 

för videoobservationer. I studien har vi inte haft problem med att få in samtyckesblanketterna 

från vårdnadshavare. Vi gjorde oss bekanta med förskolebarnen för att skapa tillit och trygghet 

mellan dem och oss som observatörer och med förskolläraren som deltog i videoobservationen 

i enlighet med Lalander (2015). Vi videoobserverade förskolebarnen i olika specifika 

situationer samt observerade de vad och hur barn samspelar med varandra vid lärplattan och 

vad syftet var vid de olika övningarna. Insamlat material om den enskilda personen får enligt 

Vetenskapsrådet (2002) inte användas till något annat än till forskningsändamålet, enligt 

nyttjandekravet. Allt insamlat material ifrån forskningsstudien makuleras efter examensarbetet 

har godkänts för att inte obehöriga ska få tillgång till materialet. Vetenskapsrådet (2017) tar upp 

vikten av fyra begrepp, de är sekretess, tystnadsplikt, konfidentialitet och anonymitet. Detta är 

fyra viktiga begrepp som man måste håll isär trots att deras innebörd liknar varandra: Sekretess 

betyder att det finns uppgifter som omfattas av offentlighets och sekretesslagen. En myndighet 

har ansvaret för materialet som inlämnats och gör en bedömning om uppgifterna kan lämnas ut. 

Tystnadsplikt betyder att uppgifterna är sekretessbelagda. Konfidentialitet betyder att vi 

forskare inte får sprida uppgifter som vi fått i förtroende för studien, som innebär att obehöriga 

inte får ta del av uppgifterna. Anonymitet betyder att uppgifterna inte kan kopplas till någon 

individ.  
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Beskrivningar av Applikationer 

I detta avsnitt förklarar vi de applikationer som förskolan använder med barnen. 

Bild 1: ”Pettsons Uppfinningar”  

Förskolan använder sig av en applikation som heter ”Pettsons uppfinningar”. Applikationen är 

pedagogisk när barn utmanas till att vara kreativa samt tänka logiskt, var föremålen ska placeras 

på lärplattans skärm så att uppfinningen blir klar. Exempelvis är Pettson och Findus kända 

sagofigurer som finns både i bokform och filmer. Barn kan i deras samspel benämna föremålen 

och samtala kring var de ska placeras.  
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Bild 2: ”Puppets Pals”  

I ”Puppets Pals” kan barn skapa deras egna sagor för att utveckla samspel mellan varandra. 

Barn får själva välja vilka rollfigurer och vilka bakgrundsbilder som de vill ha till sagan. I 

applikationen kan barn också använda flera rollfigurer för att redogöra för en förståelse av vad 

personer kan ha för betydelse i dagens samhälle, exempelvis prins och prinsessa.  
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Resultat  

I detta avsnitt presenterar vi resultatet och utdrag från våra videoobservationer. Vi använder oss 

av indragningar för att presentera videoobservationer. Vi utgår ifrån frågeställningen som är 

Hur samspelar barnen vid lärplattan i förskolan? Syftet med studien är att undersöka hur 

förskolebarnen, som är i åldern fyra och fem år samspelar vid lärplattan. Frågeställningen 

fokuseras på detta samspel och vi kommer presentera utdrag från våra videoobservationer. Vi 

förhåller oss i studien till de olika begreppen som vi valt i det sociokulturella perspektivet. De 

tre centrala begreppen är: uttryckssätt, scaffolding och situerat lärande. De tre valda begreppen 

är betydelsefulla anser vi för att få en djupare förståelse av videoinspelningarna. I resultatet vill 

vi uppmärksamma hur samspel sker vid lärplattan. Vi har skapat en tabell för att tydliggöra hur 

begreppen ska förstås i vår studie.   

Tabell 1                    Begrepp från det sociokulturella perspektivet och deras innebörd 

Scaffolding Stöttning 

Medierande redskap/Uttryckssätt Lärplatta 

Situerat lärande Användning av tidigare kunskaper/erfarenheter 

 

Det medierande redskapet, lärplattan, användes genomgående vid videoobservationerna. 

Medierande redskap används i samspel mellan människor och vi kan exempelvis använda ett 

materiellt redskap som lärplattan. Lärplattan utgör ibland ett medierande redskap i förskolan.                                                                                                        

Scaffolding-Stöttning 

Begreppet scaffolding betyder att en mer kunnig individ finns till hjälp för att leda barnet framåt 

under samspel och stöttning. Vi ser att barn stöttar och vägleder varandra utifrån deras tidigare 

kunskaper med olika uttryckssätt, som att peka, med gester samt användning av verbalt språk 

och icke-verbalt språk. 

Anna och Greta samspelar när de utforskar lärplattan tillsammans i övningarna. I övningen ska 

barnen visar varandra exakt var föremålen ska vara lärplattan för att deras uppfinning ska kunna 

fungera. Barn ska i övningen också tänka logiskt och vara kreativa. 
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Anna och Greta funderar en stund, genom att vara tysta, innan 

samspelet vid lärplattan fortsätter. Både Anna och Greta börjar 

samtidigt flytta föremålen på lärplattan med fingrarna för att 

fortsätta med övningen. Greta drar med sitt finger på skärmen och 

mumlar ”Jag vet” (ändrar tonläge) och fortsätter att dra med sitt 

finger på skärmen. Anna säger: ”Jag provade så där nyss, Greta” 

(Utdrag 1)  

Siv visar för Ragnar hur man ska flytta föremålen på skärmen, genom att samspela med 

Ragnar via kroppsspråket. Siv pekar med sina fingrar på skärmen för att visa hur Ragnar ska 

göra. 

Siv frågar Ragnar sedan, ska vi prova och se vad som händer? 

Ragnar svarar: ”Ja” och nyser till. Siv säger: ”Den måste blåsa” och 

visar Ragnar med att dra fingret på skärmen där föremålet skall 

vara. Siv fortsätter med att säga: ”Det skall blåsa av vattnet och 

kolla, säger Siv till Ragnar” (Utdrag 3) 

 

Uttrycksätt vid Lärplattan 

Det framkommer i våra videoobservationer att barn använder sig av verbalt och icke-verbalt 

samspel. Barn i videoobservationerna använder sig av verbalt språk och icke -verbalt språk som 

gester, kroppsspråk och ansiktsuttryck. 

 

Greta fortsätter med att dra sitt finger på skärmen samtidigt som 

hon ger en blick med ögonen mot Anna. Anna tar sedan över med 

att dra sitt finger på skärmen och säger: ”En sak till innan man får 

ihop det” (Utdrag 1, se bilaga 2)  

Barnen blir glada när de exempelvis upptäcker hur de har löst uppfinningen genom att använda 

sig av gester. Barnen tittar på varandra och de skrattar och ler tillsammans. 

 

Nils provar att trycka på uppfinningens ikon för att se om 

uppfinningen fungerar, som de har hittat alla föremål till. Nils och 
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Sven upptäcker att uppfinningen är klar och de blir glada och visar 

detta med gester (Utdrag 2) 

Ett icke-verbalt uttryckssätt används vid samspelet mellan Nils och Sven när de löser 

uppfinningen tillsammans. Lärplattan är det medierande redskapet mellan Nils och Sven. 

 

Nils och Sven börjar att turas om att dra med fingrarna mellan 

föremålen på skärmen för att upptäcka om de passar in på rätt plats 

i uppfinningen. Nils tittar på Sven med ett ansiktsuttryck, där han 

visar med en gest genom att ge en blick med ögonen till Sven och 

Sven ger sedan en blick tillbaka (Utdrag 2)   

Samspel kan ske både verbalt och icke-verbalt. Det sista genom att barn inte behöver uttrycka 

sig med ord för att förstå varandra och kunna samspela med varandra. 

Siv och Ragnar turas om att dra med sitt finger för att flytta 

föremålen för att uppfinningen ska bli klar (Utdrag 3) 

Åke använder sig av både verbalt och icke-verbalt språk med lärplattan för att uttrycka sig. 

Åke visar genom att göra en gest med hela sitt ansiktsuttryck och 

säga: ”Wooow” (Utdrag 4)  

Situerat Lärande-Använder tidigare kunskaper/erfarenheter 

I denna situation använder sig Siv av situerat lärande. Utifrån tidigare kunskaper och 

erfarenheter hon skaffat sig använder hon sig av det i samspel med Ragnar. Siv visar Ragnar 

hur de borde göra med uppfinningen. Övningen går ut på att Siv och Ragnar ska hjälpa 

gäddan ut ur vassen genom att flytta olika föremål, så att gäddan kommer fram till korven. 

 

Ragnar börjar att utforska lärplattan för att se om uppfinningen 

fungerar. Siv och Ragnar löser uppgiften tillsammans. Ragnar 

säger: ”Han fick korven, gäddan”. Siv och Ragnar byter till en ny 

uppfinning på lärplattan. Siv och Ragnar provar båda samtidigt att 

dra med sina fingrar på skärmen. (Utdrag 3) 
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Barnen använder lärplattan i samspel för att kunna skapa en gemensam saga. De använder sig 

då av egna kunskaper och erfarenheter med stöd av lärplattan.  

Lisa säger: ”Nu är dom i skogen, nu är dom i talleskog”. Lisa och 

Åke förstorar och förminskar föremålen på skärmen. Åke säger: 

”Jag är större än dig” och Lisa skrattar. Lisa säger: ”Jag ska vara 

pytteliten”. Lisa säger igen: ”Det är en prins och en prinsessa”. Åke 

svara: ”Dom är i en grotta som är svart” (Utdrag 4)  

 

Lisa berättar om något som hon varit med om och upplevt i verkligheten. Barn berättar om sina 

tidigare erfarenheter om att grottor kan vara djupa och mörka. Detta blir ett resultat från centrala 

begreppet situerat lärande. 

Åke och Lisa säger:  ”Nu ska prinsen och prinsessan gå ut ur grottan 

och sedan till slottet” (Utdrag 4) 

Lisa samspelar tillsammans med Åke via kroppsspråket. Lisa har kunskaper om begreppen stor 

och liten och visar det med att ta pekfingret och tummen på skärmen för att göra föremålen 

stora och små. 

Lisa tar Åkes finger och visar hur han ska göra genom att hålla i 

hans finger på lärplattan. Lisa säger till Åke: ”Vi gör dom mindre” 

för då kommer dom längre in i grottan. (Utdrag 4) 

Ragnar tar till sig kunskaper som han får från Siv om lärplattans funktioner för, att ta sig till 

nya kunskaper via samspel.  

Ragnar provar att dra olika föremål på uppfinningen för att 

upptäcka om det fungerar med att säga: ”Det gick inte”. Siv 

förklarar och visar Ragnar med att dra med fingret till rätt plats på 

skärmen och hon säger: ”Vi måste får ut gäddan ur vassen” Ragnar 

frågar om han får prova och Siv svarar: ”Det får du om du vill” 

(Utdrag 3) 
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I nästa utdrag delar Greta med sig av sina tidigare erfarenheter och kunskaper kring begreppet 

klocka till Anna. 

Klockan ska sitta här någonstans vid gubben säger: Greta. I 

anslutning till den meningen svara Greta: ”Den hon vill vakna, hon 

vill mat”. Anna tecknar med fingrarna ovanför skärmen samtidigt 

som hon säger: ”Sen så, sen så ska isen ner i grytan och sen ska det 

komma vatten” (Utdrag 1) 

 

Sammanfattande Resultat 

En viktig slutsats i vår studie är, utifrån tidigare forskning och vårt resultat, att lärplattan är ett 

bra verktyg, som vi ser som en gynnsam faktor för att utveckla samspel och lärprocesser i 

förskolans verksamhet. I resultatet synliggörs att barn utforskar lärplattan, som medierande 

verktyg, i samspel med varandra. Det framgår hur barn samspelar och ger andra barn stöd, det 

vill säga via scaffolding. Barn ger varandra stöd genom att peka med fingret, uttrycka sig verbalt 

och använda gester, olika former av uttryckssätt, för att samspel dem emellan skall kunna ske 

vid lärplattan, för att de skall kunna lösa uppfinningar och skapa sagor tillsammans. Situerat 

lärande blir synligt när barn använder sig av tidigare kunskaper i samspel med lärplattan. Av 

våra tre centrala begrepp i det sociokulturella perspektivet framkommer det att barn lär sig 

tillsammans via samspel kring lärplattan. Vi ser också att avsikten med de olika samspelen vid 

lärplattan är att ge barnen tillfälle att med scaffolding och situerat lärande få dem att lyckas lösa 

uppgifter tillsammans, som att skapa sagor och att få så kallade uppfinningar att fungera med 

hjälp av lärplattan. Slutligen kan vi fastslå att vi lyckats att få vår frågeställning besvarad och 

att syftet med arbetet har uppfyllts.  
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Diskussion 

I detta avsnitt kommer vi att diskutera studiens resultat i förhållande till problemområdet och 

tidigare forskning. Vi kommer även att diskutera den valda metoden, bland annat utifrån urval, 

genomförande samt etiska- och kvalitetsaspekter. Relevant litteratur för studien har vi sökt i ett 

flertal databaser som Google, Google Scholar, ERIC, SwePub, Libris samt Primo. Vi har även 

använt oss av sökorden: lärplatta, Ipad, socialt samspel, digitala verktyg i förskolan och det har 

givit oss artiklar på både svenska och engelska. Vi kommer diskutera om de åsikter som finns 

kring lärplattans användning. Avsnittet kommer avslutas med förslag på vidare forskning kring 

studien.  

Resultatdiskussion  

Vi har tidigare nämnt att syftet med studien är att bidra med kunskap om hur förskolebarn, som 

är i åldern fyra till fem år, använder sig av lärplattan i samspel i förskolan. Vi har undersökt hur 

barn samspelar vid lärplattan och vad man vill uppnå med samspelet vid lärplattan i förskolan. 

Vi har förhållit oss till följande frågeställningar: 

• Hur samspelar barnen vid lärplattan?      

• Vad vill man uppnå med samspel vid lärplattan i förskolan?     

Vid analysen av resultatet observerade vi hur barnen samspelar vid lärplattan. Vi fick fram att 

i samspelet som barn hade med varandra vid lärplattan framkommer de centrala begreppen som 

vi valt i det sociokulturella perspektivet. Vi utgår från studiens syfte och frågeställningar när vi 

diskuterar det analyserade resultatet. Vi kommer att göra kopplingar mellan den tidigare 

forskningens resultat, som vi presenterat i bakgrunden, och vårt resultat. 

Hur samspelar barnen vid lärplattan?  

Vi ser i studien att barn använder sig av samspel på olika sätt. Barn samspelar vid lärplattan 

både verbalt och icke-verbalt, det senare med kroppsspråk. Hur barn gör vid lärplattan kan 

exempelvis vara att peka på skärmen för att få till samspelet mellan varandra. Exempelvis:  

 Anna tecknar med fingrarna ovanför skärmen samtidigt som hon 

säger: ”Sen så, sen så ska isen ner i grytan och sen ska det komma 

vatten”. (Utdrag 1) 
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Barn som har ett verbalt språk delger kunskaper med att samspela med varandra via språket vid 

lärplattan. Barn som har ett icke-verbalt språk kan också samspela via gester och olika 

ansiktsuttryck vid lärplattan. Forsling (2011) lyfter fram lärplattan som ett digitalt verktyg för 

samspel mellan barn. Barn använder det digitala verktyget lärplattan för att ett samspel ska 

skapas mellan barnen med hjälp av olika uttryckssätt enligt Forsling. Vi upplever att det som 

Forsling skriver om framkommer tydligt i studiens resultat. Något som vi själva upplever är att 

det finns åsikter kring hur lärplattan ska användas av barn. Ofta finns åsikten att barn bara sitter 

själva och spelar med detta verktyg. I vår studie framkommer det emellertid att barn samspelar 

och undersöker lärplattan tillsammans via pedagogiska appar. Barn delger sina tidigare 

erfarenheter och kunskaper, via scaffolding, genom att samspela med varandra i olika 

situationer. Barn kan lära varandra begrepp och få en förståelse av vad begreppet betyder. I vår 

studie används lärplattan av barn på ett pedagogiskt sätt istället för att bara användas vid spel. 

Vi finner i studien att barn använder lärplattan i samspel i förskolan för att stärka barns verbala 

och icke-verbala uttrycksmedel och kunskaper. Barnen använder lärplattan till samspel, genom 

att använda de pedagogiska apparna, för att utforska hur apparna fungerar i olika situationer 

med lärplattan. Aglassinger, Strindholm, Kallin och Rudnik Norling (2012) redogör i sin studie 

för hur barn kan använda lärplattan, att den ger möjligheter till att upptäcka hur olika föremål 

kan användas på olika sätt. Vi observerade att barn använde verbalt och icke-verbalt språk, när 

de försökte dra föremålen till rätt plats, så att uppfinningen blev färdig i situationen med 

lärplattan.  

Ragnar provar att dra olika föremål för att få till uppfinningen och 

för att upptäcka om den fungerar med att säga: ”Det gick inte”. Siv 

förklarar och visar Ragnar med att dra med fingret till rätt plats på 

skärmen och hon säger: ”Vi måste får ut gäddan ur vassen”. Ragnar 

frågar om han får prova och Siv svarar: ”Det får du om du vill” 

(Utdrag 3)  

Vi tolkar användandet av apparna, så att de kan underlätta lärandet på många sätt, både genom 

att barn kan få sitta enskilt eller lära sig av att utforska lärplattan tillsammans. Vi upplever att 

barn lär barn vid lärplattan genom att de delger varandra kunskaper och tidigare erfarenheter 

från användande av lärplattan. Här kombineras alltså scaffolding och situerat lärande. Vi ser att 

i utdrag fyra samspelar barn med varandra utifrån dessa båda centrala begrepp. 
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Lisa säger till Åke: ”Vi gör dom mindre” för då kommer dom längre 

in i grottan. Åke hjälper till med att dra med tummen och pekfingret 

mot varandra för att göra föremålen mindre på skärmen". Åke och 

Lisa säger: ”Nu ska prinsen och prinsessan gå ut ur grottan och 

sedan till slottet” (Utdrag 4) 

Barn samspelar med varandra kring olika begrepp som stor och liten både med att säga orden 

eller visa med kroppsspråket. Kjällander (2014) menar att om barn får använda lärplattan i 

förskolan, ges de en lust till att lära sig tillsammans i samspel. Vi samtycker till det som 

Kjällander tar upp om att ge barn lust till att lära sig tillsammans i samspel, vilket är 

betydelsefullt för fortsatt lärande. Forskaren Kjällander lyfter fram att barn använder sig av 

lärplattan i lärandesituationer, exempelvis då de får ta kort på det skapande som de 

åstadkommit. För att sedan upptäcka hur de har byggt genom att använda lärplattan i förskolan 

för att kunna se sin egen lärandesituation.  

Vad vill man uppnå med samspel vid lärplattan i förskolan?     

Bølgan (2012) påpekar att förskolan behöver använda lärplattan mer för att främja barns lärande 

och samspel. Å ena sidan menar Skolverket (2016a) att barn ska få utforska hur enkel teknik 

fungerar och att kunna urskilja teknik i vardagen. Å andra sidan ska barnen enligt den nya 

reviderande läroplanen, Skolverket (2018), ges förutsättningar för att få använda sin förmåga, 

tolka och ifrågasätta hur lärplattan kan användas i samspel med varandra i förskolan. I den nya 

reviderade läroplanen framhålls att det finns tydligare riktlinjer om hur digitala verktyg ska ge 

barn förutsättningar till att lägga grunden till vad ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt 

till verktyget innebär. Barn ska få möjlighet att kunna upptäcka och förstå risker men också 

kunna värdera information de får från digitala verktyg. Bølgan påstår att tidigare forskning 

kring digitala verktyg inte bevisar att barn kan lära sig mer eller bli bättre i olika avseenden. Vi 

har emellertid i studien funnit att lärplattan skapar en positiv vilja till att samspela. Utifrån 

resultatet vi fick fram från videoobservationerna ser vi att barnen samspelar både verbalt och 

icke-verbalt vid lärplattan för att exempelvis skapa tillsammans. Vi ser att det framkommer att 

barn i utdrag fyra använder sig av fantasi, kreativitet och våra sociokulturella begrepp i sitt 

samspel. Detta är något som vi anser kan kopplas till Vygotskij, som enligt Daidalos (1995) 

anser att ju rikare verklighet barn har desto mer skapas det möjligheter för dem att använda sin 

fantasi. För att göra verkligheten rikare anser vi att samspel med hjälp av lärplattan är ett 

utmärkt medel för att uppnå detta.   
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Metoddiskussion                                                              

Vi valde videoobservationer för att kunna få in empiriskt material till vår studie om hur barn 

samspelar med varandra vid lärplattan. Barnen skulle ha kunnat bli mer tillbakadragna om vi 

använt oss av intervjufrågor i undersökningen. Om vi skulle ha observerat med penna och 

papper, känner vi att vi inte skulle ha fått samma empiriska material. Beroende på att som 

observatörer missar man kanske viktiga detaljer kring det ämne i som vi forskar om. Metoden 

är också bra för att vi kan gå tillbaka och titta på de olika sekvenser som vi videofilmat. För att 

få struktur i det inspelade materialet använde vi oss av kodning, som innebar att vi har en färg 

per kategori: scaffoldning, uttryckssätt och situerat lärande. Vi fick en teorianknytning med 

hjälp av tre centrala begrepp från det sociokulturella perspektivet. Två av dessa, scaffolding och 

situerat lärande, användes till att skapa en indelning i kategorier. En tredje kategori skapades 

också, som vi döpte till uttryckssätt. Vid analysen av videoobservationerna utgick vi från syftet 

och frågeställningarna. Valet av förskola gjorde vi utifrån råd och tips från den förskolläraren 

som är IKT- ansvarig. Vi har i efterhand tänkt att det skulle ha varit intressant att undersöka 

fler förskolor som arbetar aktivt med lärplattan. Vi besökte förskolan vid tre tillfällen för att 

videoobservera. Vi valde fyra- och femåringar för att få kunskap om hur lärplattan används i 

samspel av lite äldre barn, för att vi arbetar med de yngre barnen. Vi anser att det är positivt att 

genomföra studien på en okänd förskola, där vi inte arbetar. I annat fall kunde det ha uppstått 

mycket prat och färre videoobservationer. Vi upplever att samtyckesblanketterna, om att barnen 

fick delta i studien, kom tillbaka fort från vårdnadshavarna men vi var nervösa för att inte få in 

dessa i tid. Ett problem som kan uppstå vid videoobservationer med barn kan vara att inte få in 

samtyckesblanketterna i tid. Ett annat problem som kan uppstå i denna typ av studie är att 

förskollärare kan ha olika syn på hur barn lär sig i samspel vid lärplattan. Ytterligare en 

svårighet är att veta att barnen verkligen har lärt sig något. Vi har valt att göra utdrag utifrån 

videoobservationer, som vi sedan har analyserat. I analysarbetet urskiljde vi tre begrepp från 

det sociokulturella perspektivet: uttryckssätt, scaffolding och situerat lärande. Vi upplever att 

kopplingen till detta perspektiv har underlättat analysarbetet på grund av den kategoriindelning 

som det ledde till. Vi har använt olika databaser för att bredda litteratursökningarna och för att 

därigenom underlätta för andra att med hjälp av våra sökord få kunskap om den forskning som 

är relevant för vår studie. Vi har även fått bra kunskap om var vi kan inhämta mer information 

om forskning, tack vare dessa databaser.  
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Kvalitetsmåttet Tillförlitlighet, som ofta används för kvalitativt inriktade arbeten är som tidigare 

förklarats indelat i fyra delkriterier, varav det första är trovärdighet. Vi anser att vi har uppnått 

en hög grad av trovärdighet, då informatörerna har fått ta del av studiens färdiga resultat. Vi har 

också följt de etiska principerna; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet. Det andra delkriteriet är överförbarhet. Vi upplever att resultatet kunde 

blivit bredare om vi även valt att intervjua förskolläraren. Det tredje delkriteriet är pålitlighet, 

som vi anser är uppnått, då arbetes tillvägagångsätt är noggrant redovisat. Det fjärde delkriteriet 

är konfirmering, som vi anser är uppfyllt, då vi inte har lagt några egna värderingar i resultatet 

utan endast utgått från videoobservationerna. Förutom i vår egen diskussion. Vi har också lagt 

oss vinn om att inte påverka de observerade barnen. I övrigt hänvisar vi till vår redogörelse av 

Tillförlitlighets begreppet i Metod delen, på sidan 13 och 14. 

Vidare forskning   

Om vi hade haft möjlighet att genomföra studien under en längre tids period, hade vi gärna 

undersökt hur barn i andra åldrar samspelar vid lärplattan. Detta hade bidragit till ett bredare 

empiriskt material i studien. Vi upplevde att barn i olika förskoleåldrar visade ett stort intresse, 

när vi kom på besök till förskolan för att videoobservera. I praktiken kan lärplattan främja barns 

lärande i många olika situationer, exempelvis för att skapa egna berättelser och för att lösa vissa 

typer av praktiska problem. Det hade också varit intressant att studera hur genusaspekter kan 

påverka samspelet vid lärplattan och hur sådana aspekter kan synliggöras. Det hade även varit 

intressant att få forska om hur lärplattan introduceras i förskolan, när pedagoger inte har 

motivation till eller kunskap i användning av lärplattan?                                                            
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