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1. INLEDNING 

Dagens barn föds in i en digital värld, minuterna efter de sett dagens ljus ligger en bild på barnet 

tillsammans med stolta föräldrar ute på diverse sociala medier. Den digitala världen är fylld av ett 

ständigt informationsflöde tillsammans med ett flertal riskområden. Hur kan så små barn vara redo 

att möta den ofantligt stora digitala världen innan de ens kan gå eller prata? 

I takt med omvärldens digitalisering har digitala verktyg börjat ta en större plats i förskolans 

verksamhet. I och med utvecklingen har ett nytt begrepp skapats inom förskolans värld, 

Paddagogik. Begreppet är en sammansättning av orden padda och pedagogik vilket syftar till 

lärandet som kan ske med lärplattan. Våra tidigare erfarenheter gällande digital teknik grundar sig 

i att barn främst använder lärplattan som ett verktyg för underhållning. Vi har upplevt bristande 

kunskap i undervisningen inom digital teknik vilket hindrar barn i deras utveckling av digitala 

kunskaper. Våra tidigare erfarenheter skapade intresset och grunden för vår studie. Ämnet är 

relevant ur ett samhällsperspektiv eftersom barn från en tidig ålder får åtkomst till digitalt verktyg 

och förväntas besitta kunskap om hur de ska hanteras. Hur ska barn lära sig använda verktygen? 

Studien syftar till att bidra med kunskap kring lärplattans användning i förskolebarns utbildning. I 

studien berörs frågor som hur lärplattan kommer till uttryck i utbildningen och på vilket sätt barn 

kommunicerar sina erfarenheter av lärplattan. Genom vår studie vill vi undersöka lärplattans 

användning i förskolebarns utbildning. Studiens ämne är pedagogiskt och didaktiskt relevant 

eftersom förskolans läroplan (Skolverket, 2018) påvisar att barn ska utveckla digitala kompetenser. 

Det framgår dock enligt Skolverket (2016a) att barn i hög grad lämnas själva i sitt digitala 

utforskande vilket innebär att undervisning av digital kompetens uteblir. Hur går det ihop med att 

barn ska undervisas i digitala kompetenser? 
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2. BAKGRUND 

Det här avsnittet tar upp styrdokument och hur förskolans uppdrag definieras relaterat till studiens 

ämne, således hur pedagoger ska arbeta med digitala verktyg i undervisningen. Avsnittet Tidigare 

forskning berör forskning kring lärplattan i förskolan som kan sammanfattas med rubrikerna 

Pedagogiskt verktyg, Pedagogens roll och Barns användande av lärplattan. Sist i kapitlet 

framkommer studiens teoretiska perspektiv samt begrepp som studien lutar sig mot. 

För studien finns flertal relevanta begrepp (se bilaga 1). De två främsta förklaras nedan: 

Lärplatta - En tryckkänslig skärm som kan liknas vid en liten platt datorskärm med applikationer. 

Andra beteckningar är surfplatta, Ipad, platta, padda, datorplatta, pekdator och pekplatta. I studien 

används beteckningen lärplatta för att synliggöra lärandet som kan ske med det digitala verktyget.  

Paddagogik - En lek med orden padda och pedagogik. Syftar till undervisningen således 

pedagogiken som sker med stöd från lärplattan (Computer Sweden, 2017). 

 

2.1. Styrdokument 

Enligt förskolans läroplan (Skolverket, 2018) ska förskollärare ansvara för att digitala verktyg 

används i undervisningen i syfte att stödja barns lärande och utveckling. Skolverket lägger vikt vid 

att pedagoger ska stimulera och undervisa barn för att bidra med digital kompetens och ett kritiskt 

förhållningssätt till all teknik. Till skillnad från tidigare revidering av förskolans läroplan 

(Skolverket, 2016b) där den digitala tekniken inte hade lika mycket plats i förskolans verksamhet. 

I 8 kap. 2 § (SFS 2010:800) framgår det att huvudsyftet i förskolebarns utbildning är att stimulera 

deras lärande och utveckling. Begreppet undervisning har tillkommit i läroplanen efter senaste 

revideringen (Skolverket, 2018) vilket har förtydligat och stärkt pedagogers uppdrag. I förskolans 

läroplan tydliggörs det att förskolan ska lägga grunden för det livslånga lärandet. SOU (2005:28) 

betonar att det livslånga lärandet bör anpassas för att utveckla digitala kompentenser. Således är 

utbildning inom digitala kompetenser av vikt. I förskolans läroplan (Skolverket, 2018) tydliggörs 

det att ett distinkt arbete med digitala tekniker, det vi benämner som paddagogik, bör genomföras. 

Det kan resultera i att barn får med sig de verktyg som behövs för att förstå innehållet i digital 

teknik. Med hjälp av verktygen bör barn få en förståelse för den digitala teknikens risker och 

värdera den information som ges. Även Utbildningsdepartementet (2017) lyfter fram vikten av att 

utbilda och undervisa barn i digital teknik främst när det kommer till att kritiskt granska den 
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information de finner. I förskolans läroplan (Skolverket, 2018) tydliggörs att digital teknik ska 

genomsyra utbildningen i förskolan. Det förtydligas bland annat under målet som syftar till att 

barn ska få intresse för bilder och texter vilket kan ske både i digitala och andra format. Det framgår 

även under målet som handlar om förmågan att dokumentera, kommunicera och förmedla 

upplevelser något som kan ske både med och utan digitala verktyg. Miljön på förskolan är viktig 

för de digitala kompetenserna eftersom den ska utformas så att både digitala och andra icke digitala 

lärverktyg finns tillgängliga. Enligt Skolverkets allmänna råd om måluppfyllelse i förskolan 

(2017) har miljön stor betydelse för barns möjlighet till kunskapsutveckling. Vidare belyser 

handlingsplanen #skolDigiplan (Sveriges kommuner & landsting, 2019) att användningen av 

digitala verktyg ska vara god och likvärdig för att sträva mot tidigare nämnda läroplansmål. 

 

2.2. Tidigare forskning  

2.2.1. Lärplattan som pedagogiskt redskap i förskolan 

Bergman och Fors (2015) samt Neumann och Neumann (2014) lyfter fram vikten av att 

kontinuerligt använda lärplattan. Tillsammans med väl uppbyggda och utformade applikationer 

stödjer såväl som stärker lärplattan barns språkliga, matematiska och kreativa färdigheter. 

Neumann och Neumanns studie kretsar kring hur lärplattans användning kan skapa möjligheter för 

språklig och matematisk utveckling men även kring valet av applikationer för att stödja barns 

lärande. Reid Chassiakos, Radesky, Christakis, Moreno och Cross (2016) genomförde en studie 

som syftade till att belysa risker och fördelar med nutidens socialisering via digitala medier. 

Studiens resultat visar att användning av digitalt inspelat material som exempelvis film kan försena 

språkutvecklingen. Det främst eftersom barn lär mer genom interaktion med andra individer. 

Bergman och Fors (2015) har genomfört en enkätstudie med skol- och förskolechefer kring 

lärplattans användning i två kommuner. Studien syftade till att undersöka fördelar och nackdelar 

med lärplattans användning. Resultatet visar att väl utvecklade applikationer stödjer barns 

utveckling och forskarna betonar att en av möjligheterna med lärplattan är att den kan användas 

till många ändamål i förskolebarns utbildning. Palmer (2015) benämner lärplattor som ett effektivt 

undervisningsmaterial. I Palmers forskning har pedagoger observerats för att undersöka hur 

lärplattor används och hur applikationer påverkar deltagande, interaktion och dialog. I Palmers 

forskning lyfts lärplattan fram som ett hanterbart material för små barn eftersom materialet kan 
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justeras efter individen. Nilsen (2014) har undersökt hur ett flertal pedagoger tillsammans med 

barn på förskolor arbetar med lärplattan. Huvudfokus var hur barn och pedagoger interagerar med 

varandra kring lärplattan. Empirin för studien samlades in genom videoobservationer. Forskaren 

har utgått från ett sociokulturellt perspektiv. Nilsen tar upp olika begrepp inom det sociokulturella 

perspektivet som bland annat den närmaste utvecklingszonen, appropriering och mediering. Den 

närmaste utvecklingszonen kan beskrivas genom avståndet mellan vad individen kan göra på egen 

hand och vad den kan behöva stöttning med från någon annan som är mer kunnig inom ämnet. 

Begreppet appropriering innebär att individen tar till sig något och gör det till sitt eget vilket kan 

vara både abstrakta och konkreta verktyg. Mediering går ut på att individen använder sig av 

tänkande och kommunikation för att relatera till sin omvärld. Såväl Palmer som Nilsen är eniga 

om att lärplatta är ett enklare material för barn eftersom de kan röra direkt vid skärmen istället för 

att använda sig av en datormus. Reid Chassiakos et al. (2016) betonar dock att lärplattan inte kan 

ersätta mänsklig kontakt, främst när det kommer till barn under två år. Barn under två år lär sig 

mer i interaktion med en vuxen än genom lärplattan. 

Digitala verktyg skapar förutsättningar för att nå målen i utbildningen (Specialpedagogiska 

skolmyndigheten, 2012). Bergman och Fors (2015) visar vikten av lärplattans användning i 

specialpedagogiska syften eftersom den i hög grad kan underlätta lärandet för barn som är i behov 

av särskilt stöd. Vidare har forskarna i sin studie problematiserat lärplattan. Studien synliggjorde 

främst risken med ergonomi det vill säga hur barn sitter eller står medan de använder lärplattan. 

Ekonomiska aspekter kunde enligt studien vara ett dilemma eftersom både lärplatta och 

applikationer räknas in i förskolans budget. Vidare betonar forskarna att det finns en risk med att 

matematik och språkinlärning lämnas till applikationer eftersom de inte erbjuder ett 

tredimensionellt utseende. Tredimensionellt utseende kan inte uppnås med lärplattan eftersom den 

är plan och inte ger ett djup eller en möjlighet att se samma sak från flera vinklar. Risken med det 

tvådimensionella utseendet är att lärandet inte fördjupas vilket enligt Bergman och Fors kan hindra 

lärandet och utvecklingen. Neumann och Neumann (2014) påstår dock att lärplattan har fördelar 

när det kommer till barns läsinlärning. De belyser att lärplattan kan skapa förutsättningar för en 

tidig läsinlärning eftersom lärplattan har ett bokliknande format. 

Nilsens (2018) studie berör vad förskolebarn arbetar med på lärplattor, hur deltagandet kring 

lärplattan ser ut och ett samhällsperspektiv kring användningen av lärplattan. Studien grundar sig 
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i ett sociokulturellt perspektiv som utgår från Vygotskijs tankar kring relationer. Studien 

genomfördes med hjälp av videoobservationer, fältanteckningar, intervjuer och designexperiment 

med lärare och barn från flera olika avdelningar på en förskola. I studien tydliggörs framförallt 

dilemmat kring att applikationer som används med lärplattan inte är anpassade till barns kunskap, 

ålder eller mognad vilket även lyfts fram av Bergman och Fors (2015) samt Neumann och 

Neumann (2014). När applikationer inte är anpassade kan det bli komplicerat att ersätta traditionell 

inlärning med lärplattans inlärning. Nilsen (2018) nämner ett exempel när barn ska räkna. Många 

barn räknar genom att peka på det de räknar men när de räknar på lärplattan och rör vid den 

tryckkänsliga skärmen med fingret byts bilden i lärplattan. 

Enligt Sandbergs (2014) studie kring reklaminnehåll i digitala verktyg och Reid Chassiakos et al. 

(2016) studie finns det risker med digitala verktyg utifrån ett samhällsperspektiv eftersom barn 

kan utsättas för ett innehåll som inte är lämpligt. Sådant innehåll kan exempelvis bestå av våldsam 

eller sexuell karaktär. Vidare menar Reid Chassiakos et al. att lärplattan kan skapa 

samhällsproblem. Barn som använder lärplatta tidigt utvecklas inte på samma sätt i sitt emotionella 

sinne och risken finns att de inte får förståelse för andras känslor. Ytterligare en risk med digitala 

verktyg är att barn snabbt byter händelser och växlar sin uppmärksamhet. Exempelvis kan det ske 

genom att barn växlar applikationer eller bläddrar mellan sidor vilket forskarna menar kan leda till 

en uppmärksamhetsstörning. Papastergious (2009) studie handlar om datorprogram med olika 

syften. Forskaren har undersökt program som syftar till underhållning och program ämnat för 

lärande där båda programmen har samma lärandeinnehåll. Forskaren undersökte hur olika upplägg 

på program kan motivera barn. Resultatet visade att äldre barn som får använda program i 

lärandesyfte oftast lär sig bättre vilket har att göra med att barns motivation för lärande ökar. 

Naismith, Sharples, Vavoula och Lonsdale (2004) har skrivit en rapport som berör hur de nya 

digitala verktygen kan vara relevanta för lärande ur ett behavioristiskt och konstruktionistiskt 

perspektiv. I rapporten framgår det att barn ofta finner teknik värdefull i sitt lärande även om det 

visat sig att inlärning med lärplattan inte utvecklar barns kunskap mer än inlärning på traditionellt 

sätt. 
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2.2.2. Pedagogens roll  

Forskning visar att det finns risker med internet och digital medieanvändning. Den främsta risken 

är att barn utsätts för innehåll som är olämpligt (Sandberg, 2014; Reid Chassiakos et al., 2016). 

Eftersom risker finns krävs det att barn har en pedagog vid sin sida som kan ge stöd, råd och 

vägledning. Pedagogen har en viktig roll i barns digitala lärande eftersom de förser dem med 

digitala verktyg och applikationer (Bergman & Fors, 2015; Neumann & Neumann, 2014; Reid 

Chassiakos et al., 2016). Enligt Nilsen (2018) bör en pedagog vara insatt inom området för att välja 

väl anpassade applikationer som stödjer barns utveckling samt är lämpliga baserat på barns ålder 

och mognad.  

Dilemmat som uppstår är att cirka hälften av pedagogerna i förskolan anser att de inte besitter 

tillräckligt med kompetens inom digital teknik och digitala verktyg (Skolverket, 2016a). Det 

påvisar även Marklund (2015) i sin studie som fokuserar kring lärplattans användning i förskolan. 

Fokus i studien är diskussionsfrågor som handlar om pedagogers funderingar kring lärplattan, 

forskaren vill skapa en förståelse för digital kommunikation ur ett utvecklingspedagogiskt 

perspektiv. Marklund (2015) kom fram till att utvecklingen av lärplattans användning i förskolan 

är långsam relaterat till den digitala utveckling som sker utanför förskolan. Det förmodas bero på 

pedagogers bristande kunskaper och Marklunds slutsats är att de behöver erbjudas 

kompetensutveckling. 

 

2.2.3. Barns användande av lärplattan  

I en rapport skriven av Skolverket (2016a) beskrivs hur lärplattan används i förskolan. I rapporten 

framkommer det att tillgängligheten av lärplattor i förskolan har ökat från ca 31,7 barn per lärplatta 

år 2008 till 8,2 barn per lärplatta år 2015. I rapporten uppgav ca 75% av förskollärarna att barn får 

upptäcka lärplattan på egen hand. Således lämnas barn själva i sitt digitala utforskande utan stöd 

från en pedagog. Forskning av Reid Chassiakos et al. (2016) visar att barn från 15 månaders ålder 

klarar av att manövrera enklare applikationer och videos utan stöd från en vuxen. Nilsen (2018) 

menar dock att pedagogen bör finnas med för att guida och stödja barnet. 

Nilsens (2014) studie visar att barns användande av lärplattan varierar beroende på deras tidigare 

erfarenheter men också att åldern har betydelse. Enligt rapporten från Skolverket (2016a) uppger 

ca 80% av personalen i förskolan att barn ofta använder IT för att utveckla sitt språk, titta på bilder 
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eller film samt för att utveckla sitt intresse för matematik. Enligt en studie från Internetstiftelsen 

(2018) som berör användningsområden för olika digitala verktyg och åldersgrupper är den 

vanligaste aktiviteten vid lärplattan bland barn videotittande. Det som skiljer Skolverkets rapport 

och Internetstiftelsen studie åt är att Skolverket fokuserar på lärplattans användning i förskolan 

medan Internetstiftelsen fokuserar på lärplattans användning i hemmet. Nilsens (2018) resultat 

visar att de flesta aktiviteter som sker kring lärplattan är aktiviteter initierade och styrda av barn. 

 

2.3. Teoretisk utgångspunkt 

I det här avsnittet berörs teoretiskt perspektiv och de centrala begrepp som studien tar 

utgångspunkt i. Begreppen har relevans eftersom de används som analysverktyg för att nå fram till 

studiens resultat. 

 

2.3.1. Sociokulturellt perspektiv 

I den här studien har vi inspirerats av ett sociokulturellt perspektiv som enligt Säljö (2015) bygger 

på Lev Vygotskijs teorier kring lärande. Lärande tar sin grund i människan som biologisk, social 

och kulturell varelse. För att lärandet ska synliggöras bör ovannämnda aspekter kring grunden i 

människans lärande ses i ett sammanhang. Lärande bygger på teori och praktik som en enhet. Det 

sociokulturella perspektivet utgår från att lärande sker genom samspel där kunskap från de som 

har mer erfarenhet tas till vara på och omvandlas till egen kunskap. Enligt Säljö (2011; 2015) är 

språk av vikt och författaren menar att genom interaktion skapas sociala erfarenheter vilket 

omvandlas till kunskap via medieringens principer. Brodin och Hylander (1998) hävdar att 

tänkandet och hur det utvecklas är i fokus. Säljö (2017) betonar att lärandet inte enbart syftar till 

barns lärande och utveckling utan till alla människors. Enligt Säljö (2015) är huvudfokus inom 

teorin den närmaste (proximala) utvecklingszonen som bygger på samspel. 
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2.3.2. Centrala begrepp inom sociokulturellt perspektiv 

Mediering - Säljö (2017) beskriver mediering som att människor använder sig av verktyg. Genom 

verktygen skapas en förståelse för omvärlden och hur individer agerar i den. De medierande 

verktygen kan vara fysiska och psykiska och kan innebära allt från en hammare eller cykel till 

begreppen procent och kilo. Vygotskiljs berömda triangel (se figur 1) illustrerar medieringens 

principer där verktyg benämns som redskap. Redskapet stimulerar och skapar en respons. 

Människan behöver hjälp genom olika verktyg för att tolka de signaler som denne stöter på i sin 

omvärld. Mediering sker mellan människor, där tänkande och handlande formas kring de 

medierande verktygen som möts i sociala sammanhang. Eftersom mediering sker mellan 

människor har kommunikation betydelse. Att kommunicera en erfarenhet innebär enligt Nilsson 

och Waldemarson (2016) både verbal och icke verbal kommunikation. Inom icke verbal 

kommunikation innefattas mimik, gester och kroppsspråk. Vidare beskriver Säljö (2015) att 

människors förmågor inte bestäms av deras kunskap utan hur de kan använda sina verktyg. Säljö 

(2011) menar att lärande inte innebär att verktyget ska behärskas till fullo. 

 

Figur 1: Vigotskijs triangel som illusterar medieringens principer (Säljö, 2017). 

Appropriering - Säljö (2015) beskriver appropriering som att ta till sig, låna in, ta över och till 

slut göra till sitt. Appropriering kan förklaras med att ett barn tar till sig något exempelvis ett 

begrepp, lär sig begreppet och slutligen använder begreppet. Säljö (2011) påstår att genom 

användning av mediering kan individen bekanta sig med verktyg som den hör, ser eller upplever 

andra använda och därigenom skapas appropriering. Enligt Säljö (2017) är appropriering av vikt 

för yngre barns lärande och utveckling eftersom barn genom appropriering utvecklar språk, 

samspel och identitet. Appropriering användas som ett perspektiv för att förstå lärande.  
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Den närmaste (eller proximala) utvecklingszonen – I studien benämns hädanefter begreppet med 

den proximala utvecklingszonen. Säljö (2011) menar att inom sociokulturellt perspektivet ses inte 

lärande som en mognadsteori utan lärande ses i stadier som kan förklaras med utvecklingsskeden. 

Undervisningen bör anpassas till barns utvecklingsnivå. Säljö (2015) beskriver utvecklingszonen 

som en utveckling mot ny kunskap. När något nytt lärs in skapas möjligheter för ytterligare 

lärande. I utvecklingszonen finns tre utvecklingsfaser (se figur 2). Den innersta cirkeln beskriver 

den kunskap som barnet har. Den mellersta cirkeln beskriver den kunskap som finns inom räckhåll 

för barnet men som barnet behöver hjälp med att nå exempelvis genom en vuxen eller en kamrat 

som besitter kunskapen. Det kan beskrivas som att barnet approprierar den andres kunskap för att 

utveckla sin egen mediering. Den yttersta cirkeln beskriver den kunskap som barnet kan nå efter 

att barnet lärt sig kunskapen i den mellersta cirkeln. Säljö (2017) menar att den proximala 

utvecklingszonen är betydelsefull eftersom den motsätter de traditionella metoderna som finns för 

att kontrollera barns kunskap. Genom den proximala utvecklingszonen kan barnets utveckling och 

processer kring lärandet förstås.  

 

Figur 2: Vigotskijs cirkel som illustrerar den närmaste utvecklingszonen (Säljö, 2015). 
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2.4. Sammanfattning 

Förskolans läroplan tydliggör att undervisning med digitala verktyg ska ske samt att digitala 

verktyg ska vara integrerade i förskolebarns utbildning. Vidare är miljön på förskolan betydelsefull 

eftersom digitala verktyg ska vara en del av förskolans material och omgivningen ska uppmuntra 

till lärande. I arbetet med lärplattan är applikationers uppbyggnad och utformning relevant för att 

skapa ett lärandeinnehåll men lärplattans användning kan både skapa möjligheter och hinder. Ett 

hinder som framgår i tidigare forskning är avsaknad av kompetens bland förskolans pedagoger. 

En möjlighet med lärplattan är att den kan användas i de flesta aktiviteter på förskolan. Tidigare 

forskning har visat att lärplattans främsta användningsområde bland barn är lärandeapplikationer 

som kan liknas vid spel eller videotittande. Studien är inspirerad av ett sociokulturellt perspektiv 

som bygger på Lev Vygotskijs teori om lärande och utveckling. Genom sociokulturellt perspektiv 

skapas förståelse kring hur barn kommunicerar sina erfarenheter vilket knyter an till studiens 

frågeställningar. Det sociokulturella perspektivet bygger på hur barn erfar och sprider kunskap 

med hjälp av varandra. Samspelet är relevant eftersom studien bland annat syftar till att undersöka 

hur barn i samspel erfar ett verktyg. Studiens centrala begrepp är mediering, appropriering och 

den proximala utvecklingszonen. Den ovannämnda forskningen ledde oss fram till studiens syfte 

och frågeställningar som framkommer nedan.  
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3. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING  

Syftet med den här kvalitativa studien är att bidra med kunskap om hur lärplattan används i 

förskolebarns utbildning.  

Mot bakgrund av syftet ställs följande frågor: 

• Hur kommer lärplattans användning till uttryck i förskolebarns utbildning? 

• På vilket sätt kommunicerar barn sina erfarenheter av lärplattan? 
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4. METOD 

I det här avsnittet presenteras studiens valda metod, Deltagande observation, tillsammans med 

Urval, Genomförande, Databearbetning och analysmetod, Tillförlitlighet och Etiska forsknings 

principer. 

 

4.1. Deltagande observation  

I vår kvalitativa studie har empiriskt material samlats in genom barnobservationer och barnsamtal, 

en så kallad deltagande observation. Observationsstudier är lämpligt när interaktion och individers 

beteende ska undersökas (Christoffersen & Johannessen, 2012). Genom deltagande observation 

kan observatörer delta tillsammans med barn och i viss mån styra situationen för att få svar på 

studiens frågeställningar (Lalander, 2015). Genom förberedda frågor kan den deltagande 

observatören styra in barnet inom studiens ämnesramar för att finna svar på studiens 

frågeställningar. Barn ska ses som subjekt och vara delaktiga, de ska inte studeras som objekt. 

Genom subjekt kan barns perspektiv lättare nås (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2003). Barns 

perspektiv innebär att försöka närma sig den andras tillvaro (Lalander, 2015). Med hjälpa av 

deltagande observation fanns möjlighet att under observationerna interagera med barn för att 

synliggöra barns perspektiv. Ross (2014) menar att det aldrig går att vara helt säker på barns 

perspektiv eftersom det är den vuxnes tolkning av vad barn säger. Det är viktigt att förstå 

skillnaden i makt mellan barn och vuxen. Ross betonar att det är viktigt att lyssna på alla barn och 

inte bara de barn som agerar enligt förväntningarna.  

Via deltagande observation studerades hur barn erfar och kommunicerar lärplattan i förskolan. 

Observationen såg till aktörer och handlingar som analysenhet och utgick från en ostrukturerad 

observation. Christoffersen och Johannessen (2012) förklarar ostrukturerad observation som att 

observatörerna går in med en öppen inställning för att sedan gå på djupet. Det empiriska materialet 

har dokumenterats genom digital ljudinspelning och spaltdokumentation. Genom digital 

ljudinspelning kan observatörerna lägga fokus på interaktion med barn vilket skapar ett samspel 

mellan deltagare och observatör (Skop, u.å.). Genom ljudinspelning kan materialet analyseras flera 

gånger och observatörerna kan erfara materialet utifrån olika perspektiv vilket är relevant för 

utvecklingen (Ross, 2014). Spaltdokumentation utgår från tre olika spalter. Spalterna representeras 
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med rubrikerna gör, säger och reflektioner (se bilaga 2). Skolverket (2012) beskriver 

spaltdokumentation med att de två första spalterna syftar på vad den observerade gör och säger, 

medan den tredje spalten är till för observatörens reflektioner. 

 

4.2. Urval 

Urvalet av informanter grundade sig i ett strategiskt bekvämlighetsurval. Christoffersen och 

Johannessen (2012) beskriver strategiskt urval med hur informanterna kan svara på studiens 

frågeställning. De beskriver vidare att bekvämlighetsurvalet berör vart informanterna geografiskt 

befinner sig för att underlätta för forskarna. Urvalet synliggjordes genom att förskolor som arbetar 

med lärplattan kontaktades, vi valde förskolan som hade möjlighet att ta emot oss. Förskolan har 

ingen tidigare koppling till författarna.  

Avdelningen som studien utgår från består av 23 barn i åldrarna 4–5 år, majoriteten är 5 åringar. 

Förskolan är belägen i ett större villaområde med god socioekonomisk status. På avdelningen 

arbetar två förskollärare och en outbildad pedagog. Avdelningens lokaler består av fyra rum, de 

olika rummen har varierande funktioner. Det första rummet används som ateljé samt matrum, 

materialen är i barnens höjd och de kan själva ta det material de vill använda. Det andra rummet 

är ett lekrum där de skapat små rum i rummet, exempelvis en kiosk och hemvrå. Det tredje rummet 

är ett samlingsrum som består av en rund samlingsmatta, whiteboardtavla, projektor och en kub. 

Avdelningen har också en ateljé. Miljön på förskolan är relevant eftersom den inger en trygghet 

enligt Ross (2014). Genom trygghet kan barns tankar enklare nås. Avdelningen har fyra lärplattor, 

varje pedagog har en egen lärplatta ämnad för eget arbete men som även kan användas tillsammans 

med barn. 

 

4.3. Genomförande 

Den berörda förskolan kontaktades via mail till förskolechefen som förmedlade kontaktuppgifter 

till en relevant avdelning. Förskoleavdelningen kontaktades via telefon för att informera personal 

och bestämma träff. Under vårt informationsbesök informerades pedagogerna på avdelningen om 

syftet med studien och pedagogerna fick missivbrev (se bilaga 3) att dela ut till barns 

vårdnadshavare. Pedagogerna på avledningen hade önskemål om att själva dela ut missivbreven 
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för att möjliggöra en snabbare insamlingsprocess. I missivbrevet informerades deltagarnas 

vårdnadshavare om det tilltänkta ämnet och syftet med studien samt information om att 

vårdnadshavare eller barn har rätt att avsluta medverkan i studien när helst de önskar. 

Informationen i missivbrevet skedde i enighet med det som Vetenskapsrådet (2017) benämner med 

god forskningssed. De barn som gick på avdelningen informerades om ämnet när vi presenterade 

oss vid första observationstillfället. Barnen frågade oss flera gånger under observationstillfällena 

vad vi gjorde på förskolan, vi förklarade för dem i hopp om att skapa en trygghet. Ross (2014) 

menar att presentationen är viktig för att skapa en trygg miljö och grunda relationer med barn. 

Under observationerna deltog vi båda två som observatörer. Den deltagande observatören 

interagerade med barn och samlade in data genom ljudinspelningen via en headsetmicrofon som 

var fastsatt i tröjan. Den andra observatören observerade situationen en bit ifrån och 

dokumenterade händelserna genom spaltdokumentation. 

Insamling av data gjordes under två veckor på vårterminen vid sammanlagt tre tillfällen. Varje 

observationstillfälle varade i ungefär 2 timmar och skedde under förmiddagen eftersom den tiden 

passade avdelningen bäst. Det som Christoffersen och Johannessen (2012) beskriver som fältet, 

såldes där observationerna ägde rum, var förskolan. Observationstillfälle ett genomfördes under 

en samling med en stor del av barngruppen. Det som Christoffersen och Johannessen (2012) 

förklarar som kontext, följaktligen den avgränsade platsen där observationen ägde rum, var 

samlingsrummet. Samlingen leddes av en outbildad pedagog där syftet var att veckans app 

demokratiskt skulle röstas fram. Observationen dokumenterades med hjälp av spaltdokumentation. 

Ljudinspelning som datainsamlingsmetod var ej möjlig eftersom det var för många individer i 

samlingen. Observationstillfälle två genomfördes under en aktivitet med fem barn som 

tillsammans skulle utforska programmering. Observationens kontext var samlingsrummet och 

aktiviteten leddes av en förskollärare. Undervisningens syfte var att barnen själva skulle 

programmera kamraterna och sedan använda lärplattan för att programmera blue-bots. Blue-bots 

är små robotar som rör sig i rutnät skapade för att vara stöd i programmeringsundervisningen. Data 

samlades in genom ljudinspelning och spaltdokumentation. Ljudet var dock alldeles för utspritt i 

lokalen och på ljudfilen kunde bara ett fåtal ord tydas, således fick det ljudinspelade materialet 

bortses från. Observationstillfälle tre skedde med flera barn som i den fria leken utforskade 

lärplattan. Kontexten var ateljén där barn tillsammans med oss kunde sitta ostört. Barnen fick 

själva styra, berätta och förklara. Under observationen ställde vi frågor till barnen (se bilaga 4) för 
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att bidra till mer data. Frågorna som ställdes var öppna frågor för att ge barn möjlighet till ett eget 

svar. Christoffersen och Johannessen (2012) menar att öppna frågor är av vikt för att få 

respondenternas egna svar. Data samlades in genom ljudinspelning och spaltdokumentation. 

 

4.4. Databearbetning och analysmetod  

Svensson och Ahrne (2015) beskriver data i egenskap av det material som samlats in och empiri 

som bearbetad data. I den här studien samlades data in som därefter bearbetades till empiri. Den 

digitala ljudinspelningen bearbetades genom transkribering vilket Eriksson-Zetterquist och Ahrne 

(2015) beskriver med att ljud omvandlas till text. Transkribering gjordes på ett urval av vår data 

främst eftersom barn som deltog emellanåt förde samtal som inte berörde studien. Samtalen kunde 

behandla vad barnet gjort under helgen eller klockan de hade på sig. De irrelevanta delarna 

transkriberades inte och empirin avgränsades därigenom. Data från spaltdokumentationerna 

renskrevs och sammanställdes i ett dokument. Både transkriberingen och sammanställningen av 

spaltdokumentationerna skrevs samma dag för att ha allt färskt i minnet. Empirin från den digitala 

ljudinspelningen reducerades och det relevanta sorterades fram. I all empiri avidentifierades alla 

deltagare och deltagarnas namn har bytts ut mot fiktiva namn. Genom fiktiva namn förbehåller 

studien en konfidentialitet (Svensson & Ahrne, 2015). Empirin sorterades och tematiserades. 

Svensson och Ahrne (2015) menar att genom sortering av empiri kan teman identifieras. Redan 

vid insamling kunde tematisering påbörjas och fortsatte sedan under bearbetningen av empirin. 

Genom att tematisera empirin kan olika meningsbärande delar sorteras ut (Christoffersen & 

Johannessen, 2012). Varje kategori kodades med en färg och ordnades i olika teman för att sortera 

ut de meningsbärande delarna. Rennstam och Wästerfors (2015) menar att genom tematiseringen 

kan resultatet bli tydligare eftersom varje tema kan bearbetas var för sig. De teman som 

identifierandes var: pedagogers kunskaper i undervisning och medverkan, lärande med lärplattan, 

samspel mellan barn och regler. Temana analyserades i förhållande till studiens syfte, tidigare 

forskning och studiens teoretiska utgångspunkt. Temana omarbetades till kategorier som sedan 

blev rubriker i resultatet. Rubriker är följande: Rutiner vid lärplattan, Barns gemensamma lärande, 

Pedagogers kompetens och förhållningssätt och Lärplatta som verktyg. Analysen utgick från ett 

sociokulturellt perspektiv. Empirin analyserades med hjälp av de centrala begreppen i det 

sociokulturella perspektivet, mediering, appropriering och den proximala utvecklingszonen. 
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4.5. Tillförlitlighet 

Studien ska uppnå hög kvalité vilket genomförs genom en noggrann vetenskapsretorik (Rienecker 

& Stray Jørgensen, 2017) och källkritik. För att uppnå en hög validitet används tilltänkta frågor i 

relation till studiens syfte vid barnsamtal, vidare används en tilltänkt metod för att skapa en hög 

giltighet av studien. Ross (2014) menar att tilltänkta frågor och val av metod är av relevans för 

studiens validitet. Studiens insamlade data kan vara både valid och inte valid. Studiens validitet 

benämns därigenom som tillnärmelsevis uppnådd vilket räcker som kvalitetskrav enligt 

Christoffersen och Johannessen (2012). Larsson (2005) påstår att en enighet mellan olika källor är 

en identifikation på validitet. Det här kan exempelvis bygga på att flera observatörer har deltagit i 

samma situation. Larsson menar vidare att det alltid finns en tolkning på tänkande, fakta är 

perspektivberoende. Författaren menar att forskare alltid har en förförståelse för det område som 

ska undersökas. Empirin tolkas genom den valda teorin för att läsaren ska ha möjlighet att urskilja 

vilket perspektiv som använts under tolkningen. Under våra observationstillfällen och 

bearbetningen av empiri var vi två närvarande för att möjliggöra en tillförlitlighet i empirin. I vår 

studie har vi valt att utgå från ett sociokulturellt perspektiv vilket redogörs tydligt under rubriken 

Teoretisk utgångspunkt. Redogörelsen av vårt valda perspektiv finner vi av vikt för att läsaren ska 

ha en förståelse för vår tolkning av empiri. Det är grundläggande att vi förhåller oss så objektiva 

som möjligt till empirin eftersom vi har en förförståelse av ämnet, förförståelsen kan i annat fall 

påverka tolkningen. Under analysens gång har materialet bearbetats ett flertal tillfällen och den 

färdigställda empirin har setts över.  

 

4.6. Etiska forskningsprinciper  

Vetenskapsrådet (2002) har gjort en sammanställning av olika forskningsetiska principer att 

förhålla sig till. Det fundamentala identitetsskyddskravet kan preciseras i fyra huvudkrav: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

Informationskravet: Enligt Vetenskapsrådet (2002) ska forskaren informera de berörda om 

forskningens syfte, ansvariga och institutionsanknytning. Den här informationen ska framhäva 

vinster, i form av ny kunskap etc., som de deltagande kan komma att uppnå samt eventuella risker 

med undersökningen. Det ska tydligt framgå att deltagande är frivilligt samt att det insamlade 

materialet endast kommer att användas inom ramen för forskningsområdet.  
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Inför vår studie sammanställdes ett missivbrev (se bilaga 2). I brevet angavs vilka som skulle utföra 

studien, institutionsanknytning samt forskningssyfte. Deltagarens rättigheter gällande 

medverkande och att det insamlade materialet avidentifieras skrevs också fram. Missivbrevet 

delades ut till berörda vårdnadshavare som fick fylla i och skriva under för att godkänna barnets 

deltagande. Vi tog hänsyn till barns medverkan om de verbalt eller icke verbalt visade motstånd 

till att delta i studien.  

Samtyckeskravet: Enligt Vetenskapsrådet (2002) har deltagaren rätt att själv bestämma över sin 

medverkan och har under alla omständigheter rättighet att avbryta sin medverkan. En avbruten 

medverkan kräver inte automatiskt att allt insamlat material måste raderas. Hur det här ska ske 

beror på vilken metod som använts under insamlingen av data samt hur det kan påverka deltagaren 

och forskarens material. En vanligt förekommande företeelse vid en begäran om ett utträde ur 

forskningsmaterialet är att erbjuda deltagaren en anonymisering, det innebär att all data står kvar 

men att deltagaren avidentifieras. I en studie med ett aktivt deltagande ska samtycke alltid 

inhämtas. Den som deltar i studien får inte utsättas för ett beroende förhållande. Det är viktigt att 

deltagaren inte får uppfattningen om att vägran eller avbruten medverkan kan leda till negativa 

konsekvenser. 

Vår studies metod är deltagande observation där en aktiv medverkan av deltagare krävs, på grund 

av det skickas missivbrev ut med information inför studien. Deltagarnas rätt att avbryta sin 

medverkan skrevs fram i missivbrevet. I studien avidentifieras alla deltagare och inget material 

kommer användas utanför studien. Vi visar respekt för de barn som på något sätt gör motstånd. I 

vår studie deltog endast barn som genom vårdnadshavare gett oss tillstånd till fältet. 

Konfidentialitetskravet: Enligt Vetenskapsrådet (2002) ska insamlade uppgifter behandlas 

konfidentiellt. Forskaren ska ta etiskt känsliga ämnen för deltagare och deras efterlevande i 

beaktande. Utifrån det här kan ett tystnadspliktkontrakt skrivas. Regeln syftar till att tydliggöra att 

personuppgifter inte lämnas ut i samband med skriftiga offentliggörande eller muntlig redogörelse 

för utomstående. Materialet ska avrapporteras på ett sådant sätt att det blir omöjligt för 

utomstående att identifiera deltagarna. Forskaren ska ha i åtanke att även om deltagarna inte nämns 

vid namn kan materialet vara så detaljerat att vissa läsare kan identifiera deltagarna. 
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Eftersom vår studie belyser barns användning av ett material förväntas det inte uppstå ett behov 

av ett tystnadspliktskontrakt. Vi kommer inte delge empirin till utomstående. Avidentifiering av 

område samt barn är en hög prioritering. Alla deltagare får fiktiva namn men en total 

anonymisering kan inte garanteras. 

Nyttjandekravet: Enligt vetenskapsrådet (2002) får insamlat material endast användas i 

forskningsändamål. 

Allt relevant material förvaras på en säker plats vilket förhindrar obehörigas åtkomst. Studiens 

data förvaras via inloggningar som endast författarna har tillträde till, materialet används endast i 

studien.  

 

4.7. Sammanfattning 

Studiens metod är deltagande observation således en observation med delaktighet i barns 

aktiviteter. Avdelningen valdes ut ur ett strategiskt bekvämlighetsurval och avdelningen består av 

barn i 4 – 5 års åldern. Det genomfördes tre observationstillfällen som vardera pågick i cirka två 

timmar. Studiens data samlades in främst genom spaltdokumentation men också genom 

ljudinspelning. Studiens insamlade data sammanställdes, transkriberades och renskrevs för att 

kategoriseras och tematiseras. Temana gav namn till rubrikerna i resultatet. Efter tematiseringen 

analyserades materialet i relation till det sociokulturella perspektivet och perspektivets centrala 

begrepp. Studiens tillförlitlighet är tillnärmelsevis uppnådd vilket räcker som kvalitetskrav. 

Tillförlitligheten kontrolleras genom bland annat val av metod, referensmaterial och 

vetenskapsretorik. Slutligen nämns en genomgång på de forskningsetiska principer som studien 

förhåller sig till. 
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5. RESULTAT OCH ANALYS 

I det här avsnittet redogörs resultatet av observationerna där data samlats in genom 

spaltdokumentation och digital ljudinspelning. Studiens syfte är att bidra med kunskap om hur 

lärplattan används i förskolebarns utbildning. Genom bearbetning och tematisering av empirin i 

förhållande till studiens syfte kunde fyra olika teman synliggöras: Rutiner vid lärplattan, Barns 

gemensamma lärande, Pedagogers kompetens och Lärplatta som verktyg. Som stöd i analysen 

används begreppen mediering, appropriering och den proximala utvecklingszonen från det 

sociokulturella perspektivet. Alla namn i resultatet är fiktiva. 

 

5.1. Rutiner vid lärplattan 

På avdelningen finns rutiner kring lärplattans användning. Förskolläraren Anna förklarar att 

barnen får sitta vid lärplattan i 15 minuter. Rutiner är något som barnen både följer och gör 

motstånd till, vilket framkommer i nedanstående fältstudiesituation. 

Det är dags att byta användare av lärplattan och det blir Cassandras tur. Kaspian påminner 

henne om att ställa klockan och berättar att de får använda lärplattan i 15 minuter. Vi frågar 

hur många som får använda lärplattan samtidigt och Kaspian berättar att det får vara tre barn 

vid lärplattan vilket Frans motsätter sig. Kaspian är dock bestämd på att det bara får vara tre 

barn och Frans förklarar därpå att det inte får vara mer än tre barn för att tydliggöra att färre 

barn får använda lärplattan. Vi frågar om det är någon vuxen med när de använder lärplattan 

men både Kaspian och Frans svarar nej. Kaspian nämner att de får sitta vid lärplattan tills 

klockan ringer. 

Det framgår i ovanstående fältstudiesituation att barn nyttjar de rutiner som gäller vid lärplattans 

användning. Barn får eget ansvar genom att ställa timern på lärplattan när deras tid börjar, det kan 

förklaras med att klockan är en tydlig markör som ramar in stunden. Barnen reglerar varandra 

genom att påminna om att ställa timern och fråga om den har ringt. De rutiner som gäller är att 

varje barn får använda lärplattan i 15 minuter. Barnen får använda lärplattan själva eller med högst 

två kamrater till hjälp. I vår analys kopplar vi ovanstående situation till begreppet mediering 

eftersom barn använder sig av lärplattans rutiner som ett verktyg för att skapa förståelse för 

omvärlden. Ett exempel är turtagning när barn sitter flera åt gången vid lärplattan. Lärplattan kan 

tolkas som ett medierande verktyg eftersom det stärker barns turtagningsförmåga. 
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Under en liknande situation framkommer det att rutiner gäller vid val av applikationer. I 

nedanstående fältstudiesituation tydliggörs det hur Kaspian inte är nöjd med de rutiner som finns 

och gör ett visst motstånd. 

Kaspian tittar på Maja som använder en applikation i lärplattan. Han väntar på sin tur när han 

säger ‘Jag kommer inte spela det där, jag är så dålig på det här …’ och syftar till applikationen 

som Maja använder. Vi frågar Kaspian om han istället vill använda en annan app när det är 

hans tur, varpå Kaspian svarar ‘ah eller så tar jag detta. Ibland så är det ju så... vi röstar och så 

röstar ju vissa på det, och då blir det ju det jag är dålig på. Och då, då vill jag inte spela så 

mycket på paddan’. 

I ovanstående fältstudieobservation framkommer det att Kaspian inte föredrar röstningsprocessen. 

Röstningsprocessen innebär att avdelningen på måndagar röstar fram en applikation som blir 

’veckans app’ och används på lärplattan. Kaspian är inte förtjust i processen eftersom det ibland 

röstas fram applikationer som han upplever att han är mindre bra på. Vår tolkning är att Kaspian 

inte tycker att det är lika roligt att använda lärplattan när de framröstade applikationerna väljs. Vi 

tolkar dock situationen som att det finns fördelar med att Kaspian väljer lärplattan. Fördelen med 

applikationer som Kaspian inte anser sig vara bra på är att han får möjlighet att utvecklas både 

själv och med hjälp av andra. Eftersom han inte kan applikationen sedan tidigare måste han ta till 

sig ny erfarenhet. Erfarenheterna kan beröra både hur lärplattan används men också hur han ska 

gå till väga för att lösa applikationen. Lösningar kan bestå av både fysiska och psykiska verktyg 

så som att räkna eller bokstavera. Lärplattan används som ett medierande verktyg vilket i den här 

situationen är ett material som bidrar till utvecklad kunskap inom matematik och språk.  

 

5.2. Barns gemensamma lärande 

Förskolläraren Ellen förespråkar betydelsen av att barn arbetar med både konkreta och abstrakta 

material. Hon anser att barn får en djupare förståelse när de kan ta del av ett fysiskt hanterbart 

material. Därför väljer hon att ha ett rutnät och en blue-bot placerad på golvet som representerar 

det som sker på lärplattan. En blue-bot är en liten robot som kan styras via knappar på ryggen eller 

via lärplattan, knapparna sänder signaler till roboten som får den att röra sig i en viss riktning. I 

nedanstående fältstudiesituation framkommer det hur barn kan agera i samspel med varandra för 

att ta del av varandras kompetenser.  
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Ellen håller i ett undervisningstillfälle där fem barn ska utveckla sin kunskap inom 

programmering. Till hjälp har barnen ett rutnät, en blue-bot, en lärplatta och inplastade kort 

med pilar som pekar i olika riktningar. Bella ska programmera blue-boten så att den förflyttar 

sig från startpositionen till Bellas bild som är placerad i rutnätet. Bella placerar ut pilar för att 

se vilka hon ska använda sig av när hon skriver in programmeringen i lärplattan. När Bella 

programmerat in rutten och startar blue-boten svänger den åt fel håll. Bella sitter still och kollar 

på rutnätet. Anton påpekar att Bella ska ha en pil som ‘svänger dit’. Bella kollar på Anton och 

sedan tittar hon mot rutnätet igen. Malin använder sig av sitt kroppsspråk för att visa Bella 

vilken pil som Anton syftar på. Med hjälp av Anton och Malin kan Bella byta pilar och 

programmera in en korrekt rutt som för blue-boten fram till målet. 

I ovanstående fältstudiesituation framgår vikten av samspel för lärande. När Bella med hjälp av 

Antons och Malins erfarenhet kan ta till sig den kunskap som behövs klarar hon uppgiften. 

Situationen kan beskrivas med den proximala utvecklingszonen. Bella befinner sig, enligt vår 

tolkning, inom den innersta zonen som består av den kunskap hon redan erfarit. Med hjälp av 

kamraterna kan hon förflytta sig till den mellersta zonen där kunskap är beroende av andras stöd. 

Genom appropriering tar hon till sig den kunskap som kamraterna ger henne och gör till sin. 

Gemensamt lärande visar sig i nedanstående situation på ett annat sätt. Tre barn får gå iväg för att 

använda lärplattan ostört. I nedanstående situation tydliggörs vikten av barns gemensamma 

utforskande genom interaktion vilket kan bidra till ett fördjupat lärande. 

Det framgår hur barnen hjälper varandra med olika problem som uppstår. Vid första tillfället 

vill Kaspian byta applikation men vet inte hur han går ut från den nuvarande. Cassandra visar 

samt förklarar för Kaspian hur han kan gå tillväga. I det andra tillfället används en applikation 

där användaren kan placera ut olika figurer i varierande miljöer. Cassandra väljer att använda 

sig av alla bebisfigurer och lägger dem i spjälsängen. När vi frågar Cassandra hur många 

bebisfigurer det är svarar Kaspian hastigt ’femton stycken’. Därefter räknar Cassandra och 

Kaspian tillsammans för att komma fram till ett svar, Cassandra svarar ‘tre plus tre blir sex!’. 

Vid det tredje tillfället använder Maja lärplattan och hon väljer en applikation med 

bokstavsuppgifter. En röst i applikationen instruerar till att hitta objekt med bokstaven I. Maja 

förstår inte vad applikationen går ut på men Kaspian som verkar ha mer erfarenhet sitter och 

bokstaverar objekten. Med hjälp av Kaspian hör Maja vilka objekt som består av bokstaven. 
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I ovanstående fältstudiesituation framgår enligt vår tolkning barns gemensamma lärande. Under 

första och andra tillfället framgår det hur Kaspian använder sig av Cassandras erfarenheter. När 

Cassandra och Kaspian räknar bebisfigurer tolkar vi det som att Kaspian säger ett slumpartat 

nummer. Cassandra sorterar upp bebisfigurerna i två grupper för ett tydligare resultat, med hjälp 

av gruppering kan Kaspian få ett klarare perspektiv på hur många figurer som används. Enligt vår 

analys använder Kaspian sig av appropriering, han tar del av Cassandras kunskap och gör om till 

sin egen. Samma situationer kan kopplas till den proximala utvecklingszonen eftersom Kaspian 

behöver hjälp av Cassandra för att klara av något som befinner sig utanför hans befintliga 

utvecklingszon. Genom Cassandras hjälp kan Kaspian förflytta sig inom den proximala 

utvecklingszonen. Lärplattan fungerar som ett medierande verktyg och ett stimulusmaterial, den 

används som ett verktyg för att stimulera barns kunskap. Vid det tredje tillfället använder Maja 

Kaspians kunskap för att klara av något som hon inte bemästrat. Likt de två tidigare situationerna 

kan Maja appropriera kunskap, således ta till sig Kaspians kunskap inom bokstavering för att 

sedan klara av det själv. Om tillfället analyseras utifrån den proximala utvecklingszonen vistas 

Maja i den innersta zonen där hennes bemästrade kunskap befinner sig. Med hjälp av Kaspian 

placeras Maja i den mellersta zonen där hon behöver hjälp av Kaspian som har den kunskap hon 

strävar efter. När Maja får hjälp kan hon arbeta sig mot den yttersta zonen där hon bemästrar 

kunskapen hon aspirerar. Likaså här är lärplattan ett medierande verktyg. Situationen kan dock 

tolkas ur en annan synvinkel. När barn använder applikationer med stöd från andra barn kan det 

skapa en situation där barn får hjälp för att klara applikationen men i själva verket inte lär själv. 

Trots att vi genom analys ser att barn approprierar, tar till sig kamraters kunskap, så kan barn 

ibland behöva längre tid för att tänka själva och finna en lösning. Genom att barn tar hjälp av 

varandra kan möjlighet till eget lärande avta. 

 

5.3. Pedagogers kompetens och förhållningssätt 

Förskolläraren Anna nämner att en del pedagoger genomfört kompetensutveckling inom IT för 

bättre lärande, vilket är ett kompetensutvecklingsprogram inom IT. Vidare förklarar hon att 

förskolans personal arbetar med FUNDIF, flerstämmig undervisning i förskolan, där syftet är att 

skapa kunskap om undervisning i förskolan. I nedanstående fältstudiesituation framkommer det 

hur en pedagogs erfarenhet, kunskap och kompetens blir synliggjord. 
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Den outbildade pedagogen Mia arrangerar en samling där barn demokratiskt ska rösta om 

vilken applikation som blir ’veckans app’. Mia visar upp tre olika applikationer som går att 

rösta på. Först visas applikationerna på papper därefter genom att projicera lärplattans innehåll 

genom projektorn. När lärplattans innehåll projiceras kan barnen se hur applikationerna ser ut 

och fungerar, på så sätt kan de skapa underlag för sitt beslut i röstningsprocessen. Mia öppnar 

en applikation och börjar tveksamt demonstrera hur applikationen fungerar medan hon säger 

‘Också kan man nog spela in det man gör... ‘. I nästa applikation nämner hon ‘Den här har jag 

inte använt innan... ‘. När Mia nämner det utbrister barnet Kalle ’Där kan man skriva sitt 

namn!’ Mia öppnar den del av applikationen som Kalle syftar till för att pröva. 

Vi tolkar ovanstående fältstudiesituation som att Mia inte är bekant med de applikationer som valts 

ut till omröstningen. Hennes osäkerhet framkommer både när hon uttrycker att man nog kan göra 

på ett visst sätt och att hon inte vet hur applikationen fungerar. I fältstudiesituationen framgår det 

att Kalle har kunskap om applikationen som Mia inte bemästrat. Genom att Kalle förklarar för Mia 

vad hon kan göra i applikationen lär hon sig något nytt. Kalles förklaring till Mia kan beskrivas 

med appropriering, Mia tar till sig av Kalles erfarenhet för att sedan pröva den i applikationen och 

omvandla till egen kunskap. Situationen kan analyseras med den proximala utvecklingszonen, när 

Mia approprierar utvecklar hon sin egen kunskap och förflyttar sig i utvecklingszonen. Vi kan 

också tolka situationen som att Mia genom ett planerat utbildningstillfälle skapar interaktion med 

barn och möjlighet till kollaborativt lärande. När Mia visar att hon inte vet hur en applikation 

fungerar kan hon tillsammans med barnen skapa nya erfarenheter, appropriera, således att hon lär 

av barnen och tvärt om. 

Pedagoger kan medverka vid lärplattan men det är inget som de arbetar aktivt med utan barnen får 

utforska applikationer i hög grad på egen hand. I nedanstående situation använder tre barn olika 

applikationer på lärplattan. 

I en applikation använder Maja sina fingrar för att trycka på skärmen, lika många fingrar som 

antal frukter som visas. Först är det fyra päron och två meloner som visas på skärmen, Maja 

kan använda en hand med fyra fingrar och en med två fingrar för att trycka antalet på skärmen. 

Nästa gång dyker sex apelsiner och tre bananer upp vilket gör att Maja inte hänger med. Hon 

har inte sex fingrar på en hand och förstår inte att hon ska addera siffrorna och använda båda 

händerna för att representera antalet. Frans öppnar en applikation där han får upp ett par händer 

och ett antal äpplen. Han ska ta upp lika många fingrar på händerna i applikationen som antalet 
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äpplen. Han tar upp sju fingrar men får en ljudsignal från applikationen som tyder på fel. Han 

lägger till ett finger men får samma resultat, tillslut lägger han till ytterligare ett finger men 

det blir inte rätt. Senare använder Frans en applikation som handlar om bokstäver, stavning 

och ljud. Han försöker använda applikationen men det slutar med att han säger ‘Hur ska jag 

göra?’ en fråga som de andra barnen inte kan svara på. 

I ovanstående situation tolkar vi det som att barn behöver stöd för att skapa ny erfarenhet. Stödet 

kan ske med hjälp av kamrater men i flera fall behövs en pedagog som deltar i barns utforskande 

med lärplattan. Om Maja och Frans hade haft en pedagog med sig hade de fått ny kunskap. 

Exempelvis i Frans första situation kunde pedagogen förklarat att han skulle räknat äpplen först 

och sedan fingrar. Om pedagogen varit närvarande kunde barnen approprierat alltså tagit till sig 

kunskap från pedagogen. Barnen kunde således utvecklats inom den proximala utvecklingszonen. 

I ovanstående fältstudiesituation används lärplattan som ett medierande verktyg, med andra ord ett 

verktyg för kunskapsutveckling inom matematik och språk. Enligt analysen framkommer det att 

verktyget inte når sin fulla potential utan en medverkande kunnig pedagog. 

 

5.4. Lärplatta som verktyg 

Förskolläraren Anna anser att lärplattans användning är viktig, främst när det kommer till lärande 

men också för att lärplattan skapar digitala kompetenser. Barn nyttjar aktivt lärplattan tre och tre 

eller ensamma. Anna förtydligar att barnen arbetar med lärplattan och att pedagogerna undviker 

ordet ’spela’. En applikation som heter Lyssna och läs - Lär dig läsa genom att lyssna använder 

sig av ljud som användaren ska para ihop med rätt bild. Pedagogerna använder applikationen för 

att utveckla barns språk. I nedanstående situation framkommer det hur barn med hjälp av varandra 

förstår applikationer och skapar kunskap. 

Flertalet barn är med på en samling som leds av den outbildade pedagogen Mia, i samlingen 

projiceras lärplattan innehåll till väggen. Applikationen Lyssna och lär startas och funktionen 

som kallas ord och bild väljs. Ord och bild går ut på att en röst i applikationen uttalar ett ord 

som användaren ska para ihop med rätt ordbild. När applikationen uttalar ordet ‘hov’ hör 

barnen olika saker. Ett barn hör ordet ’hov’, ett annat barn hör ordet ’fot’. De pratar om orden, 

kollar vilka ordbilder som finns och därefter väljer de rätt ordbild på lärplattan. Barnen som är 

med på samlingen härmar och upprepar de ljud som applikationen uttalar. 
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Vi tolkar ovanstående fältstudiesituation som att barn utvecklar sin kunskap genom samspel med 

varandra. Barnen upprepar det applikationen uttalar vilket möjliggör kunskap inom det språkliga 

fältet. Upprepningen kan liknas vid appropriering, att barn tar efter de med mest erfarenhet, vilket 

i det här fallet är kamrater. I ovanstående situation sker mediering, således att lärplattan används 

som ett verktyg för att skapa kunskap i ett socialt sammanhang. 

I situationen ovan görs tolkningen att applikationer som syftar till språkutveckling utvecklar barns 

språk. Resultatet tyder även på att applikationer som inte syftar till lärande ändå kan skapa kunskap 

inom olika områden. I nedanstående observation framkommer en sådan situation. 

Tre barn använder lärplattan. Cassandra använder lärplattan och väljer en applikation där hon 

går runt med en figur. I applikationen kan Cassandra producera mat varpå hon väljer att hälla 

upp läsk. Cassandra fyller först behållaren med blå läsk därefter med rosa läsk. Cassandra 

häpnas över det faktum att bägarens innehåll skiftar i färg och blir lila. Hon uppmärksammar 

Kaspian på händelsen varpå han frågar om hon har blandat alla färger. Cassandra demonstrerar 

hur reaktionen uppkom medan hon förklarar ‘Kolla nu häller jag blå, och nu häller jag rosa. 

Lila, tada!’. Därefter väljer de att blanda olika färger för att se om de kan få en liknande 

reaktion. När de experimenterat färdigt börjar Cassandra skopa upp glasskulor som placeras i 

en strut. Medan hon placerar glasskulorna i struten mumlar hon för sig själv ‘Orange, gul. Efter 

var det... sen var det grön, sen var det rosa och sen var de… jordgubb’. Vi frågar Cassandra 

vad hon gör och hur hon vet vilken färg som ska komma först. Cassandras respons är att hon 

tittar på den redan konstruerade glassen. Vi påpekar att det hon gör är ett mönster. När vi frågar 

barnen om de lär sig något av applikationen var responsen ett tydligt nej, de anser att de endast 

går omkring med figurer i applikationen.  

Vi tolkar ovanstående fältstudiesituation som att barnens användande av lärplattan väcker ett visst 

intresse för att konstruera och experimentera. Lärplattans funktion kan förklaras som ett 

medierande verktyg där lärplattan stimulerar barns intresse och utmanar dem i utvecklingen. 

Lärplattan används således som ett verktyg för att utmana barns kunskap. Under 

observationstillfället tydliggjordes olika typer av inlärning hos barnen både när lärplattan 

fungerade som ett lärobjekt och när barnen lärde av varandra. Det här tolkar vi som att lärplattan 

är ett effektivt undervisningsverktyg även om barnen inte uppfattar det som ett sådant. Utifrån vår 

analys tolkar vi det som att barnen saknar förståelse för lärandet som kan ske genom lärplattans 

användning. Det trots att pedagogerna benämner det som att barnen arbetar med lärplattan. 
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5.5. Sammanfattning 

I vårt resultat framkommer tydligt barns gemensamma lärande samt att en närvarande pedagog är 

en viktig faktor i utvecklingen av kunskap och digitala kompetenser. Individens förmåga att 

appropriera kunskap framkommer i flera fältstudiesituationer. Med hjälp av varandra kan 

individerna utvecklas inom den proximala utvecklingszonen. Lärplattans egenskap som 

medierande verktyg går att utläsas i flertalet situationer. Studiens resultat visar att lärplattan bidrar 

till att kunskap inom olika områden utvecklas. 
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6. DISKUSSION 

Syftet med studien är att undersöka hur lärplattan används i förskolebarns utbildning och hur barn 

kommunicerar sina erfarenheter av lärplattan. I det här avsnittet diskuteras studiens resultat i 

relation till tidigare forskning. Fortsättningsvis diskuteras studiens metod och slutligen möjlighet 

till vidare forskning.  

 

6.1. Lärplattans användning 

I vårt resultat kan tydliga kopplingar dras till hur lärplattans användning kan komma till utryck 

samt hur viktig en deltagande pedagog är i förskolebarns utbildning. De barn som deltagit i vår 

studie har visat tydlighet kring rutiner med lärplattans användning. Det framkom att barnen brukar 

gå iväg tre och tre men att det sällan är en deltagande pedagog närvarande. Samma resultat har 

Skolverket (2016a) funnit i sin rapport, att pedagogen sällan är deltagande vid lärplattan. Enligt 

förskolans läroplan (Skolverket, 2018) är det förskollärarens uppgift att utbilda barn inom digital 

teknik i den mån att barn ska utvecklas. Bergman och Fors (2015) samt Neumann och Neumann 

(2014) påvisar en deltagande pedagogs betydelse när det kommer till lärplattans användning. Det 

eftersom barn lär mer via interaktion med en vuxen än via lärplattan (Reid Chassiakos et al., 2016). 

Pedagogen ska erbjuda kontinuerlig användning av lärplattan där väl utvalda applikationer 

bearbetas tillsammans med barn. Skolverket (2016a) tar upp dilemmat att cirka hälften av alla 

pedagoger i förskolan uppfattar att de inte har tillräckligt med kompetens inom området. Även 

Marklund (2015) har varit inne på ämnet där den digitala teknikens framfart och tillväxt diskuteras. 

Han ställer samhället och förskolans verksamhet mot varandra för att tydliggöra den stora 

skillnaden som finns där emellan. Marklunds resultat visar att det kan bero på att pedagoger saknar 

kompetens inom området och att det därmed försenar den digitala utvecklingen. Det här kan tydligt 

ses i vår analys där pedagogen inte vet hur applikationer fungerar. Det här kan tyda på att 

pedagogen inte haft tid till att utforska applikationerna eller inte har den kompetens som krävs för 

arbetet med digitala verktyg. Nilsen (2018) menar att det är pedagogens uppgift att välja väl 

utformade applikationer. Situationen kan liknas med det Marklund (2015) tidigare benämnt som 

ett område i behov av kompetensutveckling. Pedagogerna verkar dock nöjda och menar att de fått 

kompetensutveckling inom området. Enligt vår tolkning är det tydligt att pedagogerna brister i sin 

kompetens trots att de genomfört kompetensutveckling. Pedagogerna bör använda lärplattan som 
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ett lärverktyg för att uppnå paddagogik, det vi benämner som lärande med hjälp av lärplattan. 

Neumann och Neumann (2014) benämner lärplattan som ett lärverktyg som kan stödja barn i deras 

språkliga och matematiska utveckling och Palmer (2015) menar att lärplattan är ett effektivt 

undervisningsmaterial. Vårt resultat visar att lärplattan kan användas för att utveckla språk och 

matematikkunskap hos barn. Det kan dock uppstå ett dilemma eftersom Internetstiftelsen (2018) 

visar att barn främst använder lärplattan för videotittande. Bergman och Fors (2015) 

problematiserar lärplattans tvådimensionella utseende. Om lärobjektet kan erbjuda ett 

tredimensionellt utseende kan det ses ur olika vinklar och därmed fördjupa lärandet. Bergman och 

Fors menar att lärplattan inte kan erbjuda det seendet. Analysen visar dock att en pedagog med 

relevant kompetens effektivt använder både digitala och analoga verktyg i undervisningen. En 

pedagog kan använda sig av enbart lärplattan, men för att barn ska få en djupare förståelse för 

ämnet bör skeendet demonstreras analogt. På så sätt kan barns förståelse utvecklas samtidigt som 

de får utvecklas inom lärområdet. Det är i sådana tillfällen som paddagogik blir tydligt. Pedagogen 

kan använda sig av lärpattan som ett utbildningsverktyg och tillsammans med barn utveckla deras 

digitala kompetenser. Under dessa situationer blir lärplattan ett medierande verktyg. Säljö (2017) 

beskriver mediering utifrån tre olika begrepp, stimulus, respons och medierande redskap. 

Verktyget ska stimulera användaren för att sedan skapa en förståelse för dennes omvärld. Utifrån 

mediering kan lärplattan användas för att stimulera användare, därigenom kan ny kunskap uppstå. 

 

6.2. Barns erfarenhet av lärplattan  

I vårt resultat framkommer det att barn kommunicerar sina erfarenheter med lärplattan främst 

genom samspel med andra barn. Genom samspel visar det sig att barn kan utveckla sina kunskaper 

gemensamt vid lärplattan. Enligt Specialpedagogiska skolmyndigheten (2012) samt Bergman och 

Fors (2015) visar det sig att med hjälp av lärplattan kan utbildningens mål lättare nås för alla barn 

men specifikt för barn i behov av särskilt stöd. Lärplattan är viktig för lärandet men vårt resultat 

visar att utveckling med hjälp av lärplattan främst sker genom interaktionen mellan barn och inte 

enbart genom användning. Vårt resultat visar att barn hjälper och guidar varandra vilket bidrar till 

ökad kunskap. Det synliggörs i analysen med hjälp av appropriering. Även om vår analys 

synliggör ett lärande betyder det inte att barn uppfattar det på ett sådant sätt. Vårt resultat visar att 

barn inte anser att de lär sig av lärplattan, det trots att pedagogerna benämner det som att barn 
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arbetar med lärplattan. Naismith et.al. (2004) och Papastergious (2009) forskning visar motsatt 

resultat. Naismith et.al. menar att barn finner teknik värdefull i sitt lärande och Papastergiou påstår 

att barn som använder spel i lärandesyfte motiveras att lära sig mer. Att ha i åtanke är att Naismith 

et.al. studie berör äldre barn än de barn som vår studie har undersökt. Vårt resultat visar att en 

närvarande pedagog är av vikt för att barn ska förstå sitt lärande. Pedagoger är ofta närvarande vid 

styrda aktiviteter med lärplattan vilket bidrar till att de behöver ha kompetens inom området. 

Pedagogens kompetens kan ställas i relation till begreppet paddagogik eftersom pedagogen 

behöver inneha kunskap om lärplattan för att genomföra paddagogiken. Det här har även Nilsen 

(2018) funnit i sin studie. Lärplattan används som ett medierande verktyg vid samlingssituationer 

där både konkret och abstrakt lärande sker vilket Nilsen (2014) menar är en del av appropriering. 

Barn får möjlighet att diskutera sina erfarenheter i aktiviteter som ger möjlighet till utveckling 

inom den proximala utvecklingszonen. När en pedagog har kompetens kan paddagogik 

genomföras som bidrar till utvecklat lärande hos barn. Ur ett samhällsperspektiv kan utebliven 

paddagogik bidra till att barn inte får med sig den kunskap som behövs för att möta sin digitala 

omvärld. Att barn ska undervisas i digitala kompetenser är dock ett mål i läroplanen (Skolverket, 

2018). Detsamma gäller stimulans av barns utveckling och lärande (SFS 2010:800). Baserat på 

studiens resultat finner vi en kritisk aspekt om barn hjälper varandra för mycket i samspelet. Kan 

barn som kommit längre i sin proximala utvecklingszon hjälpa andra barn så de inte får tänka 

själva. Vi har genom vår analys sett appropriering i dessa situationer men barnens personliga 

utveckling har inte blivit lika tydlig. 

Studiens valda teoretiska perspektiv och begrepp har haft en avgörande betydelse för studiens 

resultat. Begreppet appropriering har vi i analysen tolkat som att barn tar till sig av varandras 

kunskap. Det har i sin tur lett till ökad kunskap i hur applikationers funktion och ämneskunskap. 

Kunskaper har nåtts med hjälp av lärplattan som medierande verktyg. Vi har i analysen tolkat 

lärplattan som ett verktyg för att utveckla barns kunskap. Den proximala utvecklingszonen har 

genomsyrat hela studien och har möjliggjort ett seende kring vad barn lär och erfar i olika 

situationer. 
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6.3. Metoddiskussion 

Vår studie har utgått från en kvalitativ forskningsansats där vi använt oss av deltagande 

observation med integrerade barnsamtal. Observation är en lämplig metod när människors 

beteende ska undersökas (Christoffersen & Johannessen, 2012). Genom interaktion mellan 

observatör och barn kunde vi få insikt i studiens ämnesområde, vilket Skop (u.å.) tar upp som en 

fördel. Data samlades in genom spaltdokumentation och digital ljudinspelning. Dilemman vi kan 

finna i vår metod är kopplat till godkännande från vårdnadshavare via studiens missivbrev. Det 

handlade i grunden inte om att vårdnadshavarna nekade deras barns deltagande, utan att förskolan 

fann en svårighet vid insamling av underskrifter vilket bidrog till en utdragen arbetsprocess. Vidare 

fann vi ljudinspelning som ett dilemma främst eftersom det vid flera tillfällen var stora barngrupper 

där det nästintill var omöjligt att urskilja en ljudupptagning. Däremot var metoden effektiv vid en 

mindre barngrupp. Ytterligare ett dilemma som kan ses i efterhand berör de etiska 

forskningsprinciperna, närmare bestämt ett muntligt godkännande som Vetenskapsrådet (2002) 

menar är viktigt vid forskning. Hur länge gäller godkännandet och är barn införstådda med vad de 

deltar i? En annan lämplig metod skulle ha varit digital videoinspelning. Vid ett 

observationstillfälle använde barnen mycket kroppsspråk, det här gick vi dessvärre miste om när 

vi valde att använda oss av digital ljudinspelning. Det vi fann som en fördel med deltagande 

observation bygger på det som både Lalander (2015) samt Pramling Samuelsson och Sheridan 

(2003) uppmärksammat, nämligen att vi kom åt barns tankar. 

 

6.4. Sammanfattning 

Det övergripande syftet med studien var att bidra med kunskap om hur lärplattan används i 

förskolebarns utbildning. Resultatet visar att pedagogen är en viktig del kring hur barn använder 

lärplattan. Vidare visar resultatet att med hjälp av lärplattan skapas samspel mellan barn. Genom 

samspel utvecklas barn både själva och med hjälp av varandra. Det som visat sig vara av vikt för 

utvecklingen är paddagogiken, pedagogers deltagande och deras kompetens. Kapitlet har också 

berört en diskussion kring studiens valda metod där dilemmat främst varit insamling av tillstånd 

och ljudinspelning som insamlingsmetod. 

 



   
 

31 
 

6.5. Vidare forskning 

Vår studie kan hjälpa pedagoger att få inblick i hur arbetet med lärplattan ser ut på en förskola och 

bidra med inspiration. Studien speglar barns upplevelser vilket kan hjälpa pedagoger i 

utvecklingsarbete. Studien kan skapa möjligheter till kunskap och väcka ett intresse hos 

pedagoger. 

Efter avslutad studie kan vi se möjlighet till vidare forskning. Vi skulle finna det av intresse att 

genomföra studien med en annan metod för att få en ny synvinkel. Metoden kan vara digital 

videoinspelning eller fokusgruppsamtal med pedagoger och de resultat som framgår kan sättas i 

relation till vår studie. Genom fokusgruppsamtal skulle pedagogers synvinkel lyftas fram i relation 

till barns perspektiv som undersökts i vår studie. Ett annat möjligt forskningsområde är att se 

studien i ett större perspektiv. Med det här menar vi att studien kan genomföras i ett större spann 

av förskolor för att få ett bredare urval som kan ge ett mer tillförlitligt resultat. En annan variant 

är att genomföra en liknande studie som kan utgå från en könsaspekt. Det kan undersökas om 

användande av applikationer och kunskap som kan nås via lärplattan skiljer sig mellan 

könstillhörigheter. 
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Bilaga 1 – Begreppsförklaring 

Nedan framgår definitioner av vanligt förekommande begrepp i studien. 

Applikation - Även kallat app är ett tilläggsprogram som är installerat i lärplattan för praktiskt 

arbete (Applikation, u.å). Exempelvis ett översättningsprogram, social mediaplattform eller ett 

spel.   

Digital kompetens - Ökad kunskap för digitalisering och digitala verktyg, hur de används samt hur 

de kan användas på ett säkert och källkritiskt sätt (SOU 2005:28). 

Digitala verktyg - Föremål av digital karaktär vilka kan användas som hjälpmedel exempelvis 

lärplatta, applikationer eller en tv. 

IT - Förkortning av informationsteknik. Samlingsord för de tekniska färdigheter och möjligheter 

som kommer med tekniken (IT, u.å). Exempelvis insamling av data, bearbetning, lagring eller 

presentation av material i form av bild eller text. 

Pedagog - En sammanställd beteckning på de som arbetar med att undervisa barn i förskolan. 

Yrkesbeteckningen varierar beroende på utbildning: 

• Förskollärare - en person med relevant utbildning, förskollärarutbildning som är behörig 

för att bedriva undervisning (SFS 2010:800). Har huvudansvar för avdelningens arbete 

med utbildning, utveckling och utvärdering (Skolverket, 2017; Skolverket, 2018). 

• Barnskötare - en person med barnskötarutbildning som delar ansvar med övrig personal. 

• Obehörig - en person som saknar relevant utbildning för yrket och som delar ansvar med 

övrig personal. Får arbeta i förskolans verksamhet om personen har sådan erfarenhet av 

barn och deras utveckling att ett lärande kan främjas (SFS 2010:800). 

  



   
 

37 
 

Bilaga 2 - Mall för spaltdokumentation 

Gör Säger Reflektion 
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Bilaga 3 - Missivbrev 

Matilda och Sofie genomför en studie i kursen Examensarbete inom ramen för 

förskollärarprogrammet vid Jönköping University. Övergripande fokus i studien är att undersöka 

pedagogiska och didaktiska frågor rörande förskolans policy och praktik. Mer specifikt handlar 

denna studie om att undersöka lärplattans användning i förskolans utbildning relaterat till 

förskolans läroplan. 

Matilda och Sofie genomför denna studie i syfte att bidra till kunskap om förskolan och dess 

verksamhet, få erfarenhet av att genomföra empirisk forskning inom utbildning och undervisning 

och fullgöra kraven för att bli examinerad från förskollärarprogrammet på Högskolan för 

Lärande och Kommunikation vid Jönköping University. 

Om du accepterar att ditt barn får delta i denna studie kommer ditt barn att bli involverad i en 

eller flera av följande forskningsaktiviteter i förskolans lokaler:  

• Bli observerad av studentforskarna när de deltar i ordinarie förskoleaktiviteter. 

• Interagerar med studentforskarna i vardagliga förskoleaktiviteter.  

• Dokumenteras i vardagliga förskoleaktiviteter med hjälp av ljudinspelning. 

All information som genereras kommer att avidentifieras vilket garanterar att ditt barn inte kan 

bli identifierat. Dessutom kommer all information som genereras förvaras på ett säkert sätt som 

förhindrar att det försvinner t ex genom stöld.  

Du har din fulla rätt att avbryta ditt barns deltagande och därmed ta tillbaka samtycke när som 

helst och av vilken orsak som helst.  

Om du har frågor gällande den här undersökningen och/eller ditt deltagande, vänligen kontakta 

kursansvarig, Ann Ludvigsson (ann.ludvigsson@ju.se) eller examinator, Carin. Falkner 

(carin.falkner@ju.se). Om du accepterar att ditt barn får delta, vänligen skriv under nedan. 

Förälder/Vårdnadshavares kontaktinformation, telefon och/eller email: 

____________________        ________________________________  

Datum  

________________________________  

Underårig deltagares namn  

____________________________________   

Vårdnadshavares namnförtydligande                         Vårdnadshavares signatur               

____________________________________           ___________________________ 

  

mailto:ann.ludvigsson@ju.se
mailto:carin.falkner@ju.se
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Bilaga 4 - Frågor inför observation 

• Vad brukar du göra på lärplattan? 

• Vad är ditt favoritspel? 

• Lär du dig något med att använda lärplattan? 

- Vad lär du dig med den här applikationen/spelet? 

• Vad gör du på lärplattan nu? 

• Brukar någon vuxen/pedagog vara med dig när du spelar? 

• Spelar du själv eller med en kompis? 

 

 


