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Syftet med denna studie är att få kunskap kring hur förskollärare arbetar med lärplattor i 

förskolans verksamhet. Eftersom lärplattan blir en allt mer naturlig del av förskolan har vi 

valt att främst fokusera på det pedagogiska arbetet kring den. Vi ville även undersöka vilka 

motiv förskollärare har till att använda den i förskolans vardag. Studien är kvalitativ med 

hermeneuistiskt utgångspunkt och har baserats på semistrukturerade intervjuer.  Vi har 

använt oss av  Forslings (2011) tre aspekter: inlärningsperspektivet, arbetslivsaspekten och 

demokratiaspekten som analysverktyg. Huvudresultatet i studien är att det finns en 

osäkerhet kring arbetet med lärplattan samt vilken roll den bör ha i förskolans verksamhet. 

Resultatet visar även att förskollärare har viljan att utveckla arbetet med lärplattor i 

förskolan men saknar ibland kunskaper för hur de ska gå tillväga. Lärplattan ses även som 

ett verktyg för att få barn delaktiga i dokumentationsarbetet i förskolans verksamhet. 
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1. Inledning 

Digital teknik blir en allt större del av samhället och barns vardagsliv(Engdahl & 

Ärlemalm-Hagsér, 2015). Då förskolan ska följa med i samhällsutvecklingen blir 

det naturligt att datorer, mobiler och lärplattor blir ett hjälpmedel som också finns i 

förskolan. Lärplattan används på många olika sätt på förskolor runt om i landet och 

det är ett hett diskussionsämne med spridda åsikter bland förskollärare. Klerfelt 

(2007) utförde en studie kring förskollärares osäkerhet kring kunskapen om ny 

teknologi och deras rädsla att införandet av barns mediakultur i förskolan rubbar 

pedagogens egen position. Vi har upplevt att flera förskollärare delar den osäkerhet 

kring ny teknologi som deltagarna i Klerfelts studie. Detta utmärkte sig extra tydligt 

i vår verksamhetsförlagda utbildning då båda förskolorna vi var på hade svårigheter 

att implementera lärplattan i verksamheten. De visste inte hur de skulle gå till väga 

eller vilka möjligheter till lärande som kunde uppstå i samband med lärplattan. Det 

var dessa erfarenheter som bidrog till att vårt intresse för ämnet uppkom. Vi ville 

utforska lärplattans möjligheter för att stärka vår egen yrkesroll som förskollärare. 

Vi ser förskolläraryrket som ständigt föränderligt och det gäller att utvecklas i takt 

med samhället och barns förutsättningar.  Lundgren Öhman (2014) lyfter att 

förskollärare bör förstå hur kunskap- och lärprocesserna influeras av ett 

mediebaserat samhälle. Förskollärare bör ständigt erbjuda barn utmanade 

situationer för att de ska utveckla färdigheter och kompetenser som passar dagens 

samhälle. Lärplattan är ett relativt nytt redskap i förskolans verksamhet och vi tror 

att den kan bidra till ett nytt sätt att se på lärande. För att detta ska kunna ske tror vi 

det  krävs engagerade förskollärare som vill utveckla arbetet. Vi upplever även att 

flera förskollärare skulle behöva inspireras för att gör arbetet med lärplattan till en 

naturlig del i verksamheten. Vår förhoppning med denna studie är att det ska bli 

den  inspirationskälla som förskollärarna kanske behöver för att öppnar upp ögonen 

för nya användningsområden. Vi har därför valt att undersöka hur förskollärare 

implementerar lärplattan i den vardagliga verksamheten. Vi vill även ta reda på 

vilka erfarenheter förskollärarna har kring arbetet med lärplattan. I vår studie har vi 

valt att använda begreppet lärplatta vi är dock medvetna om att det finns ett flertal 

andra benämningar. Under resultatdelen framgår även begreppet iPad då flera av 

förskollärarna väljer att använda den benämningen.  

 



 

 

2. Bakgrund  

Lärplattor kom till Sverige för första gången under 2010-2011 och har 

kommit för att stanna (Bergman & Fors, 2015). En förskola i Nacka 

kommun var en av de första förskolorna i Sverige att starta ett 

surfplattaprojekt. Därefter var det allt fler förskolor i landet som 

införskaffade lärplattor eftersom de anade vilken revolution den skulle 

bli i samhället. Vår omvärld förändras och lärplattor, mobiltelefoner och 

datorer blir en allt större del av vår vardag, Därför är det naturligt att 

förskolan implementerar lärplattor i verksamheten (Engdahl & 

Ärlemalm-Hagsér, 2015). Förskollärare bör arbeta multimodalt med den 

nya tekniken tillsammans med texter och bilder eftersom tekniken får en 

allt större plats i samhället. I förskolans läroplan finns det mål att 

förskollärare ska sträva efter att varje barn i verksamheten utvecklar sina 

kunskaper kring teknik och dess funktioner (Skolverket, 2010).  

Samhället är präglat av ett stort informationsflöde och en snabb 

förändringstakt. Det är därför nödvändigt att ha förmågan att kunna 

kommunicera, söka ny kunskap och kunna samarbeta. Förskolan ska 

lägga grunden för att barn kan tillgodose sig de kunskaper och 

erfarenheter som alla samhällsmedborgare behöver. 

  



 

 

3. Teoretisk utgångspunkt 

Studien har en hermeneutisk utgångspunkt där tolkning av del och 

helhet är central. Hermeneutiken har sina rötter i den protestantiska 

bibelanalysen och det humanistiska studiet av antika klassiker vilket är 

två delvis samverkande riktningar i renässansen (Alvesson & 

Sköldberg, 2008). Huvudtanken i hermeneutiken är att en del endast 

kan förstås om den sätts i relation med helheten. Samtidigt kan helheten 

enbart förstås utifrån delarna. Ett exempel är att en bibeltext endas kan 

förstås om den sätts i samband med hela bibeln. Hermeneutiken kan 

därmed förstås utifrån en cirkel där delen och helheten blir ett. 

Ytterligare ett sätt att förstå hermeneutiken är att omvandla cirkeln till 

en spiral där man börjar på en punkt och sedan successivt borrar sig in 

genom att växla mellan del och helhet. På så vis blir förståelsen av 

bådadera undan för undan fördjupad. Delen i hermeneutiken syftade 

från början till ett textstycke i bibeln eller i en antik klassisk författares 

bok. Efterhand överfördes den hermeneutiska metodens 

användningsområde till att gälla alla skrivna texter och även det talade 

ordet. Tillslut kom tolkningen att generaliseras från språkliga uttryck 

till handlingar i allmänhet. Ytterligare en utveckling inom 

hermeneutiken är att tolkningen alltmer förknippas med empati. Det 

blir ett tillvägagångssätt där forskaren försöker med fantasins hjälp 

sätta sig in i talarens sits för att på så vis djupare kunna förstå 

innebörden av texten alternativt talet. Det innefattar då ett fokus på den 

historiska och sociala kontext i vilken texten producerades (Bryman 

2011). I vår studie blir detta tydligt då vi i vårt resultat tolkat 

förskollärarnas utlåtanden utifrån en förskolekontext och försökt sätta 

oss in i deras perspektiv att se på sitt sätt att arbeta med lärplattan. 

Utifrån intervjuerna har vi tagit ut citat som vi sedan satt i ett vidare 

sammanhang samt i relation till andra utlåtanden för att ge en djupare 

förståelse för både del och helhet.  

  



 

 

4. Tidigare forskning 

Vi kommer här redovisa den litteratur vi funnit kring informations- och 

kommunikationsteknik (IKT) samt lärplattor i förskolans verksamhet. 

Litteraturen presenteras här under rubrikerna: pedagogernas attityd, 

social aspekt, lärplattan i relation till lärande samt applikationernas 

design.  

 

4.1 Pedagogernas attityd till IKT 

Can Sahin, Tas, Ogul, Cilingir och Keles (2014) har i sin artikel 

sammanställt litteratur som handlar om lärplattor i förskolan. Studien är 

skriven i ett  lärande- och barnperspektiv. Artikeln belyser hur lärplattan 

blir alltmer integrerad i förskolans verksamhet och att det finns olika 

attityder och olika sätt att arbeta med den. Det är pedagogernas attityd 

till it-användandet som styr hur framgångsrikt det kan implementeras 

som ett pedagogiskt verktyg i förskolan (Ljung-Djärf, 2004) . Om en 

pedagog bestämt sig för att det är ett tidsfördriv snarare än ett verktyg 

för barnen och pedagogerna blir det svårt att få It-användandet att bli en 

naturlig del av verksamheten. Forsling (2011) belyser även i sin artikel 

hur kompetensen och attityden hos förskollärarna spelar stor roll för 

arbetet med lärplattan. Hon lyfter förskollärarnas oro kring att balansera 

förskolans traditionella verksamhet och förstående för barns 

mediekultur. Det finns stora möjligheter att utveckla datorns interaktiva 

värld och kanske är det förskollärarna som ställs inför den största 

utmaningen då de tvingas se på lärande på ett nytt sätt. Det kan innebära 

att förskollärarna måste byta position och låta barnen visa dem sin 

mediekultur och sedan förena detta med den traditionella 

förskoleverksamheten. Vidare lyfter Forsling (2011) hur IKT i förskolan 

kan ses utifrån tre aspekter. Den första är utifrån ett inlärningsperspektiv 

där användandet av digitala verktyg skulle kunna ge en variation och 

förändring av arbetssättet. Det andra är arbetslivsaspekten som innebär 

att förskolan ska förbereda barn inför deras framtida yrkesliv. Den tredje 

aspekten är demokratiaspekten vilket syftar till att alla medborgare ska 

ha rätt till en likvärdig utbildning.  



 

 

 

I Ljung-Djärfs avhandling (2004) förstärks ytterligare vikten av 

förskollärarnas attityder. Huvudsyftet i doktorsavhandlingen är att 

studera användandet av datorer i förskolans praktik. Avsikten är därmed 

att lyfta fram aspekter av och diskutera det meningsskapande som 

erbjuds när datorer används i förskolan. Forskaren utgår främst utifrån 

ett sociokulturellt perspektiv och riktar in sig på individens handlingar. 

Tillsammans med ett sociokulturellt perspektiv använder hon sig även av 

ekologiskt perspektiv där miljön spelar en stor roll. Forskaren 

genomförde en förstudie för att kunna orientera sig i områden kring 

datoranvändande i förskolan. Hon utförde därefter intervjuer och 

observationer av barn. Samtliga avdelningar i studien var 

syskonavdelningar med barn i åldrarna tre till sex år. Författaren 

observerade barnen vid användandet av datorer med hjälp av video och 

intervjuer av både pedagogerna och barnen. Forskaren kommer fram till 

att pedagogernas sätt att förhålla sig till it-användandet karaktäriseras av 

vissa gemensamma utgångspunkter. Alla pedagoger uttrycker tankar om 

att datorn är ett redskap med många möjligheter. Dock visar det sig att i 

praktiken blir det ett avkopplande tidsfördriv istället för ett pedagogiskt 

arbete. Pedagogerna i studien lyfter att datorer är viktiga, men att de inte 

kan eller bör prioriteras eftersom barnen i första hand är i behov av andra 

saker. Personalen är angelägna om att barnen utvecklar sin språkliga 

kompetens och it-användandet tillskrivs begränsade möjligheter i denna 

strävan. It-användandet beskrivs snarare som ett hot mot annan viktig 

verksamhet såsom lek och kommunikation. 

  



 

 

4.2 Social aspekt 

Walldén Hillström (2014) gjorde en studie där hon observerade barn vid 

användandet av lärplattan.  Syftet var att undersöka vilka förutsättningar 

som finns för barns deltagande kring den i vardagliga aktiviteter och 

barnens kompetenser som visar sig vid användandet. Under 

observationerna fann hon att under första delen av studien då lärplattan 

inte fanns tillgänglig i verksamheten blev den en exklusiv del av barnens 

vardag. Barnet som då fick tillåtelse att använda lärplattan ville genast 

försvara sig mot de andra barnens försök att delta i aktiviteten. Barns 

strävan efter att få möjlighet att utnyttja lärplattorna indikerar på den 

sociala komplexitet som finns i barns medverkande i it-relaterade 

aktiviteter. Att barnen anstränger sig för att få vara med i aktiviteten kan 

tyda på att de försöker ändra förutsättningarna för deltagandet. 

Pedagogerna som deltog i studien fann att det ofta blev konflikter kring 

lärplattan. Lärplattan var en exklusiv del av förskolans verksamhet som 

enbart togs fram vid speciella tillfällen. En konsekvens av detta blev att 

pedagogerna valde att omorganisera sin verksamhet för att kunna 

integrera lärplattan i förskolans vardagsaktiviteter. Pedagogerna fann det 

utmanande att kombinera den digitala teknologin med styrdokument. De 

fann även arbetet med att välja ut pedagogiska applikationer till 

lärplattan frustrerande eftersom det blir förutsättningarna barnen bör 

hålla sig till i sitt deltagande. I en annan studie observerades barns 

digitala arbete med lärplattan där sättet barn lär sig litteracitet stod i fokus 

(Beschorner & Hutchison, 2013). Resultatet av denna studie tyder på att 

en lärplatta kan användas på flera olika sätt i syftet att öka 

skrivkunskaper hos barn i förskolan. En av fördelarna med lärplattan är 

att en applikation kan kombinera läsa, skriva, lyssna och tala på ett 

naturligt sätt inuti applikationen. Det framgår även i studien att lärplattan 

blir en social plattform då barnen tillsammans använder den för att 

hjälpas åt att lösa problem. Detta motsäger resultatet i Walldén 

Hillströms (2014) studie som visade att barnen istället fick skaffa sig 

egna strategier för att försvara sig mot att de andra barnen deltar i 

aktiviteter kring lärplattan. 



 

 

  



 

 

4.3 Lärplattan i relation till lärande  

Brown och Towle Harmon (2013) har i sin studie undersökt om 

lärplattans applikationer kan öka barns akademiska färdigheter i 

alfabetiska och numeriska kunskaper. I studien delades barnen upp i två 

grupper. Den ena gruppen använde en timma i veckan applikationer som 

specifikt var utvalda för deras fokus på alfabetiska samt numeriska 

kunskaper. Den andra gruppen använde sig istället av applikationer som 

inte specifikt fokuserade sig på dessa ämnen. I studien fann de att 

användandet av dessa applikationer fick en praktisk betydelse för att 

stödja barns inlärning av alfabetiska och numeriska kunskaper. Detta 

resultat stärks i Bergman och Fors (2015) studie kring hur lärplattor kan 

förändra förutsättningar för lärande i förskolan. Fokus ligger på hur 

pedagogerna genomför arbetet med lärplattan i samarbete med de yngre 

barnen inom ämnena matematik och språkutveckling. I studien använde 

de sig av ett flertal olika datainsamlings metoder: enkäter och 

forskningscirklar. De gjorde även intervjuer med barn och personal samt 

filmade sekvenser när lärplattan användes.  Resultatet av studien visar 

att applikationerna har stärkt barnens språkliga och matematiska 

utveckling då de lärt sig nya begrepp och färdigheter. Barnen lärde sig 

snabbt hur de skulle handskas med de olika apparna. Barnen lärde även 

i form av samarbete då de hjälpte varandra när problem uppstod. Vidare 

lyfter de nackdelar som identifierats kring lärplattan och dess eventuella 

oförmåga att erbjuda barnen en tredimensionell upplevelse. Genom 

historien har barns utveckling av dessa kunskaper varit starkt kopplade 

till konkreta föremål som barn kan utforska med alla sina sinnen (Matton, 

Bates, Shifflet, Latham & Ennis, 2015). Vilket har setts som en hjälp för 

barnen att förstå och konkretisera matematiska begrepp som annars kan 

ses som abstrakta och komplexa. Ett exempel på dessa tredimensionella 

läromedel är Fröbelgåvorna som är designade för att stärka barnens 

geometriska och numeriska relationer. Lärplattan beskrivs ytterligare 

som en mekanisk inlärningsform då det ofta handlar om imitation och 

enkla belöningar (Bergman & Fors, 2015). Samtidigt var det 

upprepandet i apparna som  bidrog till att barnen snabbt lärde sig att 

hantera dem effektivt och i samarbete med varandra. Dock belyser 



 

 

forskarna även vikten av att arbetet med språk- och matematikutveckling 

inte får stanna vid applikationerna. Lärplattan bör alltså ses som vilket 

annat läromedel som helst och på så vis bli ett komplement i 

verksamheten.  

 

Matton, Bates, Shifflet, Latham och Ennis (2015) har undersökt fördelar 

med digital teknologi i jämförelse med traditionella läromedel i relation 

till barns utveckling och lärande av grundläggande matematiska 

kunskaper. I relation till de traditionella läromedel som kan hjälpa barnen 

konkretisera  abstrakta matematiska begrepp lyfter de hur digital 

teknologi i olika former kan bidra till en mer varierad verksamhet. De 

förtydligar att arbetet kring digital teknologi ska främja barns 

samarbetsförmåga, kommunikation, kreativitet samt deras förmåga att 

tänka kritiskt. För att dessa mål ska nås krävs det att förskollärarna är 

tydliga i sina mål och intentioner med arbetet. I undersökningen deltog 

24 förskolebarn i åldrarna 4-5. Halva gruppen använde sig enbart av 

traditionella läromedel medan den andra gruppen använde sig utav 

digital teknologi. Efter sex veckor mättes resultatet genom att barnen fick 

göra ett test för att se utvecklingen i grundläggande matematiska 

färdigheter. Testet visade att det inte fanns någon märkbar skillnad 

mellan dessa två grupper vilket visar att både traditionella läromedel och 

digital teknologi kan var främjande för barns matematiska utveckling 

och lärande.  

 

En annan studie undersökte hur aktiviteter utvecklas när barn och 

pedagoger samspelar med och i anslutning till lärplattor i förskolan 

(Nielsen, 2014). Syftet i studien var att bidra till nya kunskaper kring 

lärplattans användningsområden i förskolan. Pedagogerna på förskolan 

där studien gjordes hade ingen tidigare erfarenhet av lärplattor och ingen 

kunskap om hur de fungerade. Det tog en lång period innan pedagogerna 

kände att de hade fått den kunskap kring lärplattan som de behövde för 

att använda den som ett pedagogiskt verktyg. Barnen lärde sig snabbare 

än pedagogerna och de antog att det var för att barnen hade tillgång till 

lärplattan i sin hemmiljö. Efter diskussion med vårdnadshavare visar det 



 

 

sig dock att det inte var fallet. Barnen hämtade applikationer till 

lärplattan själva. Det resulterade i en uppsjö av applikationer och 

pedagogerna ansåg att de tappat kontrollen. Det skapade ett 

stressmoment i arbetslaget vilket resulterade i att de valde att lägga 

undan lärplattan tills vidare. De valde därefter att radera alla 

applikationer förutom fyra som riktade in sig mot matematik. 

Applikationer som pedagogerna valde att behålla var inte nödvändigtvis 

pedagogiska. Studiens resultat visar i linje med Brown och Towle 

Harmon (2013) att det finns en betydelse i hur pedagoger väljer att arbeta 

med en applikation det är det som gör den pedagogisk.  

 

4.4 Applikationernas utformning 

Det finns många positiva och negativa aspekter med lärplattan beroende 

på spelen eller applikationen i sig (Can Sahin, Tas, Ogul, Cilingir & 

Keles, 2014). Spel som finns på lärplattorna kan vara våldsamma vilket 

kan leda till att barnen utvecklar ett våldsamt beteende eller språk. De 

uppmärksammar  att det är viktigt att pedagogerna har kunskap om de 

spel de använder i verksamheten och att de har en egen kunskap kring 

användandet av lärplattan. Forskarna i studien lyfter även fram att det 

finns många spel eller applikationer som inte har något utbildningsvärde. 

Det är upp till pedagogerna att vilja hitta de som passar och arbeta med 

lärplattan som ett pedagogiskt verktyg. Fortbildning bör ges till lärare för 

att förbättra den framgångsrika integreringen av lärplattor i 

förskoleundervisning. För att en applikation ska bli pedagogisk behövs 

det en insikt i applikationens utseende, vad barnen har approprierat för 

kulturella verktyg, vilka kulturella verktyg som behövs för att ett 

specifikt lärande, samt en uppfattning om barnens egna syn på 

aktiviteten(Nilsen, 2014).  

 

Palmer (2015) har gjort en studie kring pedagogers interaktion med 

barnen under användning av lärplattan i relation till olika applikationer. 

De applikationer som användes i undersökningen var designade för barn 

i förskoleåldern och klassade som utvecklingsmässigt lämpliga. Studien 

utgår från att utveckla matematiska kunskaper. Det var dock ingen 



 

 

konkret form av matematik då inramning och  klassifikation i apparna 

var i fokus för syftet. Resultatet visar att utformningen av 

applikationerna påverkade barnens delaktighet, interaktionen mellan 

pedagog och barn samt möjligheterna för utveckling och lärande. Under 

användandet av de applikationer som hade en starkt strukturerad form 

minimerades dialogen mellan barn och pedagoger. Fokus hamnade då 

istället på att instruera eller guida barnen för att göra rätt. Till exempel i 

en av applikationerna där barnen skulle kategorisera blommor, möbler 

och mat visade barnen intresse av att sortera utifrån andra kriterier än de 

som var förutbestämda. Detta var dock inget som pedagogerna 

utvecklade vidare då fokus landade i att barnen skulle göra rätt. När de 

däremot använde mer öppna applikationer där det inte fanns ett rätt eller 

fel sätt att tänka så blev dialogen mer öppen och barnens delaktighet 

ökade. Dessa applikationer syftade framförallt till logik, konstruktion 

och symmetri. Pedagogerna blev i dessa situationer både reaktiva och 

proaktiva till vad barnen gjorde. De utmanade barnen i sitt lärande 

genom att ställa frågor men även genom att belysa lärandet i sig. Flewitt, 

Messer och Kucirkova (2015)  belyser liksom Palmer(2015) att det finns 

applikationer som är ’öppna’ och ’stängda’. De ’stängda’ 

applikationerna är ofta kommersiellt producerade med ett interaktivt och 

repetitivt spelformat med ’stängt' innehåll. Ett ’stängt’ innehåll innebär 

att innehållet i applikationen inte kan ändras eller förlängas av 

användaren. De kommersiellt producerade applikationerna innehåller 

som regel ett topp-modernt bildspråk. De är dock mestadels baserade på 

behavioristiska och / eller transmissions teorier om lärande.  Användaren 

utvecklar särskilda färdigheter och belönas med polletter för sin 

prestation och utveckling. Lärande med ’stängda’ applikationer visade 

att barnen utvecklade sitt språk. Dock tröttnade barnen snabbt på de 

repetitiva spelformatet. För att dessa applikationer ska få ett pedagogiskt 

syfte bör pedagogerna utmana barnen med hjälp av 

applikationen. ’Öppna’ applikationer har istället ett innehåll som kan 

anpassas. Dessa applikationer engagerar barnen mer kreativt i 

lärandesituationer. Flexibiliteten i dessa applikationer ökar möjligheten 



 

 

för barn och vuxna att utveckla sin digitala kompetens samtidigt som det 

engagerar barnens motivation till skapande (Palmer, 2015).  

 

  



 

 

4.5 Sammanfattning 

Tidigare forskning har bidragit till vår kunskap kring lärplattans roll i 

förskolan. Det framkommer i forskningen att det är pedagogernas attityd 

till lärplattan som styr huruvida den blir ett verktyg i den pedagogiska 

verksamheten eller ej. Det råder en osäkerhet kring att balansera 

förskolans traditionella verksamhet med förstående för barns 

mediekultur. Det lyfts att pedagogerna ser IKT som ett hot mot annan 

viktig verksamhet så som lek och kommunikation. Det framgår även att 

pedagogerna anser att lärplattan kan vara ett redskap med många 

möjligheter till lärande. Tidigare forskning belyser även tillgänglighet 

som en betydande faktor. Brist på tillgänglighet ger lärplattan högre 

status vilket bidrar till att barnen flockas kring den när den väl blir 

tillgänglig vilket blev en negativ konsekvens då konflikter ofta uppstod. 

Dock belyser vissa forskare att lärplattan istället blir en social plattform 

då den inleder till samspel mellan barn. Forskningen visar att lärplattan 

varit ett verktyg för att främja barns språkliga- och matematiska 

utveckling. Dock riktas kritik till lärplattans mekaniska inlärningsform. 

Tidigare forskning visar även att applikationernas utformning utger 

förutsättningarna för lärande.  

  



 

 

5. Syfte och frågeställningar 

Vårt syfte med uppsatsen är att få mer kunskap kring hur förskollärare 

arbetar med IKT i förskolans verksamhet. Eftersom lärplattan blir en allt 

mer naturlig del av förskolans verksamhet har vi valt att främst fokusera 

på det pedagogiska arbetet kring den.  

Våra frågeställningar är: 

* Hur beskriver förskollärare sitt arbete med lärplattan i förskolans 

verksamhet? 

* Vilka motiv har förskollärare till att använda lärplattan i verksamheten? 

  



 

 

6. Metod 

I detta avsnitt presenteras vårt metodkapitel som är uppdelat i fem 

rubriker. Metodval och urval där vi förklarar motiv för hur vi valt att 

utföra vår studie samt hur vi valt ut deltagare. Därefter följer 

genomförande, etiska ställningstagande samt studiens trovärdighet. 

 

6.1 Metodval 

Vi har utfört en kvalitativ studie vilket syftar till att förstå 

intervjupersonens perspektiv på ett specifikt ämne (Kvale & Brinkman, 

2009). Vi valde att utföra semistrukturerade intervjuer vilket även kan 

kallas djupintervjuer(Bryman, 2011). Det som kännetecknar en 

semistrukturerad intervju är att forskaren har specifika ämnen som ska 

behandlas. Dock finns en stor frihet för intervjupersonen att forma svaren 

på sitt eget sätt. Forskaren har även möjlighet att ställa följdfrågor kring 

intervjupersonens svar. Kvale och Brinkman (2009) beskriver begreppet 

intervju som ett samtal med en struktur och ett syfte. Syftet med en 

halvstrukturerad livsintervju är att försöka förstå ämnen i 

intervjupersonens livsvärld från dennes perspektiv. Vi använde oss utav 

innehållsanalys där vi sorterar upp materialet vi samlat in utefter 

gemensamma nämnare. Innehållsanalys är en teknik som används  i 

analys av texter och dokument där man strävar efter att metodiskt och 

replikerbart dela upp innehållet i termer som är förutbestämda(Bryman, 

2011). Forsling (2011) belyser i sin artikel tre aspekter: 

Inlärningsperspektivet, arbetslivsaspekten och demokratiaspekten. Vi 

har valt att ta inspiration från dessa begrepp då vi analyserat vårt 

material. Det vi valt att innefatta i inlärningsperspektivet är vilka 

möjligheter till lärande som lärplattan öppnar upp för. Vi innefattar även 

hur lärplattan kan ge en variation till förskolans arbetssätt. 

Arbetlivsaspekten omfattar i vårt analysarbete hur lärplattan förbereder 

barn för deras framtida  utbildning och yrkesliv. Det vi valt att innefatta 

i begreppet demokratiaspekten är barns delaktighet och samspel kring 

lärplattan i verksamheten. Här omfattas även tillgänglighet och 

begränsningar. Vi tror att dessa tre aspekter i relation till lärplattan 



 

 

kommer bidra till vårt syfte och frågeställningar. Genom vårt 

analysarbete har vi haft ett hermeneutiskt synsätt. Då syftet med studien 

var att få förskollärarnas syn på hur de arbetar med lärplattan i 

verksamheten blir det hermeneutiska perspektivet naturligt då vi försökt 

tolka det respondenterna sagt utifrån deras perspektiv samt den kontext 

de befinner sig i.  Vi har även försökt sätta delar och helhet i relation med 

varandra för att få en djupare förståelse av empirin.  

 

6.2 Urval 

Vi har använt oss utav kedjeurval som kan ses som ett slags 

bekvämlighetsurval (Bryman,2011). Bekvämlighetsurval syftar till att 

forskaren väljer ut studiens deltagare efter lättillgänglighet. Motivet till 

att vi valt att använda denna urvalsform var framförallt tidsbrist. Vi 

kontaktade tre förskolor och utifrån dem fick vi 6 deltagare från olika 

avdelningar. Detta blev då en form av kedjeurval vilket innebär att 

forskaren söker upp ett mindre antal respondenter som sedan leder till 

kontakt med ytterligare deltagare (Bryman,2011). Det kriteriet vi hade 

när vi valde ut förskollärare till studien var att de hade erfarenheter kring 

arbetet med lärplattan i förskolan. Detta pågrund av att studiens syfte och 

frågeställningar skulle kunna tillgodoses. Vi ville även komma i kontakt 

med fler förskollärare som arbetar på avdelningar för yngre barn. Detta 

för att få ytterligare en dimension av arbetet kring lärplattan. Tyvärr fick 

vi bara tag på en förskollärare som arbetade på småbarns avdelning och 

som var intresserad av att delta i studien. Förskollärarna vi intervjuat är 

kvinnor i olika åldrar. Anledningen till att det enbart är kvinnor som 

deltar i studien var för att vi inte fick tag i några manliga deltagare. De 

vi intervjuat har varit personer med olika lång arbetslivserfarenhet.  Vi 

valde att sikta in oss på tre olika förskolor belägna i två olika kommuner. 

På förskolan Svampen arbetar tre deltagande förskollärare på tre olika 

avdelningar. Två av de deltagande förskollärarna arbetar på 

syskonavdelning och en arbetar på en småbarnsavdelning. På förskolan 

Solstrålen arbetar två deltagande förskollärare på en syskonavdelning. 

På förskolan Räven arbetar en deltagande förskollärare på en 

syskonavdelning. Nedan visas tabell 1 där studiens deltagare presenteras.  



 

 

  



 

 

 

Tabell 1: Presentation av intervjudeltagarna. 

Fingerat namn Ålder Förskola Intervjulängd 

Frida 34 Solstrålen 28 min 

Eva 50 Solstrålen 41 min 

Klara 37 Svampen 30 min 

Sara 24 Svampen 31 min 

Lena 65 Svampen 33 min 

Mona 53 Räven 37 min 

 

6.3 Genomförande 

Först valde vi ut vilka förskolor vi skulle ta kontakt med. Sedan 

konstruerade vi ett missivbrev där informationen kring studiens syfte, 

tillvägagångssätt samt våra kontaktuppgifter blev tydligt. När 

förskollärarna bekräftat att de var villiga att delta i studien skickades 

missivbreven ut och skrevs på.  Inför intervjuerna skrev vi en 

intervjuguide. En intervjuguide är ett mer eller mindre strängt 

strukturerat manus över intervjuns förlopp (Kvale & Brinkman, 2009). 

Guiden innehöll en översikt över de ämnen som skulle beröras samt 

övergripande förslag till frågor. Ordningsföljden på frågorna varierade i 

de olika intervjuerna då vi ville vara öppna för nya riktningar samt följa 

upp intervjupersonens svar. Intervjuerna ägde rum i en lugn miljö utan 

andra vuxna eller barn närvarande i de olika förskolornas personal- eller 

samtalsrum. Vi valde att vi båda skulle närvara vid intervjun dock 

bestämde vi i förväg vem som skulle leda intervjun. Den andre fanns då 

där för att anteckna vad förskolläraren sa samt stötta med följdfrågor vid 

behov. Utöver anteckningar spelade vi in intervjuerna med hjälp av 

mobiltelefonen. Vi valde att spela in på båda mobiltelefonerna samtidigt 

om något skulle hända med materialet. Bryman(2011) belyser att  

kvalitativa intervjuer ofta spelas in då forskaren är intresserad av både 

vad intervjupersonen säger samt hur de säger det. Detta gör det även 

möjligt för intervjuaren att vara uppmärksam  på det som sägs då denne 



 

 

inte blir distraherad av att anteckna. Intervjuguiden bestod av fyra 

huvudfrågor som var öppet formulerade för att inbjuda till samtal. Utöver 

dessa fyra huvudfrågor ställde vi även följdfrågor som till viss del 

varierade beroende på vart förskolläraren styrde samtalet. Vi 

uppmuntrade dem att prata fritt och på ett beskrivande sätt för att få ut så 

mycket som möjligt utav intervjuerna. Vi utförde sex intervjuer med sex 

olika förskollärare. Intervjuerna varade mellan 30 och 45 minuter och 

utfördes med en förskollärare i taget. Sedan transkriberades det 

insamlade materialet vilket bidrar till att förbättra vårt minne samt 

underlätta en noggrann analys av det som sagts (Bryman, 2011). Vi har 

valt att analysera vårt insamlade material med hjälp av innehållsanalys. 

Innehållsanalys är en metod där forskaren vill fastställa kvantiteten av 

materialets innehåll utifrån förutbestämda kategorier(Bryman, 2011). 

Våra kategorier är inlärningsperspektiv, arbetslivsaspekten och 

demokratiaspekten. Utifrån dessa tre aspekter analyserade vi det 

insamlade materialet för att få fram vårt resultat. 

 

6.4 Etiska ställningstaganden 

Vetenskapsrådet (2002) belyser fyra allmänna huvudkrav inom det 

grundläggande individskyddskravet.  Dessa huvudkrav är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet. Informationskravet syftar till att deltagarna i studien 

måste bli informerade om studiens syfte, deras roll i projektet samt vilka 

villkor som gäller för deras deltagande. Deltagarna ska även tydligt 

informeras att deras deltagande i studien är frivilligt och de har rätt att 

avbryta sitt medverkande när som helst. I vår studie har vi tagit hänsyn 

till informationskravet genom att skicka ut missivbrev innan 

intervjuerna. I missivbreven framgick tydligt vad syftet med vår studie 

var samt att deras uppgift som medverkande var att delta i en intervju. I 

brevet stod även att de när som helst hade rätt att avsluta sitt deltagande 

utan några påföljder. Samtyckeskravet syftar till att deltagarna måste ge 

sitt samtycke att medverka i studien. Detta går också in under 

missivbrevet där de fick skriva under om de var villiga att delta i studien. 

Som vi nämnde tidigare framgår även här deras rättigheter som 



 

 

deltagare. Konfidentialitetskravet  avser deltagarnas rätt att vara 

anonyma. Det ska alltså inte gå att identifiera vem som har deltagit i 

studien. Vi har därför valt att ge deltagarna i vår studie fiktiva namn även 

namnen på förskolorna är fiktiva. Vi har även valt att inte skriva ut vilka 

kommuner vi har besökt då vi ansåg det oväsentligt för studiens syfte. 

Nyttjandekravet syftar till att det insamlade materialet endast får 

användas i forskningssyfte. Vi har tagit ställning till detta krav genom att 

endast använda vårt insamlade material till vår studie. De transkriptioner 

vi har gjort av intervjuerna är endast för att underlätta analysprocessen 

och kommer sedan att förstöras. Ytterligare har vi även berättat var och 

hur de senare kan få tag i den färdiga uppsatsen samt erbjudit att skicka 

den direkt till deltagarna.  

 

6.5 Trovärdighet 

Trovärdighet syftar till att data som samlats in i en studie är omsorgsfullt 

insamlad samt tillräcklig för att dra slutsatser utav (Löfdahl, Hjalmarsson 

& Franzén, 2014). Strukturen på arbetet ska vara noggrant utfört för att 

undvika risken att forskarens egna tolkningar ska hindrar studiens syfte. 

Bryman(2011) belyser dock att det inte är möjligt för forskaren att vara 

fullständigt objektiv även om denne inte medvetet låtit personliga 

värderingar påverka utförandet av samt slutsatserna från en 

undersökning. Vi är medvetna om att vår analys och tolkning av det 

insamlade materialet inte är den enda sanna tolkningen. Vår avsikt med 

intervjufrågorna var att ställa öppna frågor för att minimera vår påverkan 

på svaret. Vi valde även att i misssivbrevet vara sparsamma med 

information kring studien. Detta för att inte influera deltagarna i förväg. 

Vilket även var anledningen till att vi valde bort våra VFU platser 

(versamhetsförlagd utbildning) där vi tidigare haft lärplattan som 

utvecklingsområde. Det blev även en naturlig del att tala med 

förskollärarna på VFU platsen kring uppstarten av studien.  

  



 

 

7. Resultat 

I detta avsnitt redovisar vi vårt resultat utifrån våra frågeställningar kring 

hur förskollärare beskriver sitt arbete med lärplattan samt vilka motiv de 

har till att använda lärplattan i förskolans verksamhet.  För att utvinna 

vårt resultat använder vi oss utav våra tre analysbegrepp: 

Inlärningsperspektiv, demokratiaspekt och arbetslivsaspekten. Alla 

namn i texten är fiktiva för att skydda förskollärarnas identitet.   

 

7.1 Inlärningsperspektiv 

De mönster vi sett under tiden vi analyserat vårt material är 

uppfattningarna om att lärplattan ska verka som ett komplement till 

verksamheten. Applikationerna bör ha ett pedagogiskt syfte för att detta 

ska ske krävs en aktiv pedagog. Förskollärarna lyfter vikten av lärplattan 

som ett dokumentationsverktyg där barnen blir delaktiga i sitt eget 

lärande. Utvecklingen av språkliga- och matematiska kunskaper blir 

extra tydligt vid användandet av lärplattan. Resultatet visar att 

förskollärarna ser lärplattan som ett verktyg att öppna upp nya vägar för 

lärande. De nämner även riskerna med att det kan bli ett platt lärande då 

spelen ofta är konstruerade för just detta. Förskollärarens roll blir då en 

viktig del i arbetet med lärplattan för att kunna utmana barn i sin 

lärprocess vilket exemplifieras i nedanstående citat. 

 

”Det blir ett verktyg där man kan fånga barnen där dom är som för 

några år sedan hade vi ett barn som inte gillade att rita och det 

måste man ju inte göra. Då testade jag istället att  barnet fick rita 

på paddan och då fanns det klistermärken eller vad man säger som 

man kunde föra in och göra egna bilder. Då blev det ju inte alls 

samma grej som med papper och penna. Det öppnade upp dörrarna 

för det här barnet att börja rita och skapa. Det kan öppna upp andra 

vägar när man gör lite kullerbyttor själv och tänker men hur kan 

jag göra detta barnet intresserad av denna grejen. Då kanske man 

hittar något bra på paddan.” (Frida på solstrålen) 

 



 

 

Som framgår av ovanstående citat fick barnet ett utlopp för sin kreativitet 

utan att bli hämmad av de motoriska färdigheterna som krävs för att rita 

med en penna. Detta visar enligt vår tolkning att lärplattan blir ett 

komplement i verksamheten. För att lärplattans ska bli ett komplement 

uttrycker samtliga förskollärare att det måste finnas ett syfte med 

applikationen. Materialet tyder på att nästan alla applikationer kan vara 

pedagogiska om de används på rätt sätt. Förskollärarna reflekterar över 

vad de vill utvinna för kunskap i applikationen och om den går att koppla 

till förskolans läroplan. Möjligheterna till lärande förstärks då pedagogen 

är närvarande. Genom att utmana, diskutera och ställa frågor i samband 

med lärplattan kan pedagogerna främja barns utveckling. I nedanstående 

citat lyfts riskerna med att fastna i spelandet då en förskollärare inte är 

närvarande.  

 

”Min erfarenhet kan vara att man fastnar i vissa spel, man gör dem 

om och om igen. Det finns säkert ett lärande i det till en viss del 

men jag tror inte att det bara blir det.” (Eva på Solstrålen) 

 

I citatet ovan lyfter Eva problematiken i att barn fastnar i vissa spel. Detta 

fenomen skulle kunna förstås som att dessa spel syftar till att lösa ett 

uppdrag vilket leder till att barn fastnar i spelet då de är hängivna till att 

utföra uppgiften. Majoriteten av förskollärarna vi intervjuat är enade om 

att de inte vill att barnen ska, som de uttryckte sig ”bara spela spel”. Eva 

uttrycker i ovanstående citat att det kan finnas ett lärande i det också. 

Dock har de erfarenheter av att lärandet blir platt när en pedagog inte är 

närvarande och benämner de olika lärprocesserna. De lyfter även 

möjligheten att som pedagog kunna utmana barnen i att återskapa 

någonting de sett på lärplattan för att göra lärandet tredimensionellt. 

Dock menar förskollärarna att de yngre barnen kan behöva ett annat slags 

stöd då de kanske inte har samma motoriska färdigheter som de äldre 

barnen. Det blir fokus på att lära sig hantera teknik på grundläggande 

nivå. Barnen utforskar lärplattans olika funktioner för att få en förståelse 

av den. Utöver förskollärarens delaktighet lyfter de även applikationens 



 

 

utformning som en faktor i lärprocessen. I nedanstående citat berättar 

Klara hur de vill komma bort från applikationer där spelandet står i fokus.  

 

”Vi försöker få in lite mer skapande appar där man kan producera 

lite mer än man konsumerar. Vi försöker få fram lite filmappar där 

de får göra filmer.” (Klara på Svampen) 

 

Klara belyser i ovanstående citat hur applikationens utformning kan 

ligga till grund för vilket lärande som möjliggörs. Vi kan tolka att Klara 

ser en tydligare lärprocess i de applikationer som  är  konstruerade för 

skapande av olika slag. Språklig utveckling har samtliga förskollärare i 

studien lyft i samband med olika applikationer. Pedagogerna på 

förskolan Solstrålen lyfter deras arbete kring en applikation där  filmens 

uppbyggnad står i fokus. Barnen diskuterar fram vad sagan ska handla 

om och vilka figurer som ska medverka. De menar då att barn får 

kunskap i allt en film ska innehålla en början en mitt och ett slut samt en 

röd tråd. Vi tolkar att de tyckte lärplattan gav en möjlighet att utveckla 

barns kunskap i olika berättelsers uppbyggnad. Vi tolkar att majoriteten 

av förskollärarna menar att det blir ett större lärande då de använder sig 

av applikationer där syftet är att skapa någonting. De applikationer där 

lärandet är förutbestämt till exempel då barnen ska lösa en uppgift 

upplevs mindre givande för barnen. I intervjuerna framkommer att de 

flesta är överens om att de vill komma ifrån spelen på lärplattan och 

istället fokusera på skapandet.  

 

7.1.1 Användningsområden 

Vi har genom intervjuerna funnit att förskollärarna upplever att lärplattan 

har en mångsidighet där barnen kan lära sig flera olika saker på ett 

varierat sätt. Lärplattan har flera olika funktioner och med hjälp av olika 

sorters tillbehör kan den öppna upp för ett nytt sett att lära.  

 

”Oj! Det är massor! Man kan lära sig mängder med ipaden.” (Sara 

på Svampen) 

 



 

 

Som Saras utlåtande tyder på har vi under våra intervjuer funnit en 

enhetlighet hos förskollärarna att de med hjälp av lärplattan kan 

implementera flera olika kunskapsämnen. Förskolläraren på förskolan 

Räven nämner hur de tillsammans med barnen utforskar matematik. 

Barnen får utefter ett fotografi som pedagogen tagit av en detalj försöka 

leta reda på vart fotografiet är taget. Barnen får därefter rita en topologisk 

karta som leder till platsen vilket hon menar utvecklar  barnens 

rumsuppfattning. På förskolan Svampen har de även mikroskop som ett 

tillbehör till lärplattan. Mikroskopen kopplas till lärplattan via bluetooth. 

Förskollärarna menar att med hjälp av dessa har de kunnat utforska 

naturen på ett nytt sätt. Barnen kan använda mikroskopet för att utforska 

insekter och växter vilket utvecklar barnens kunskap om naturen. I 

nedanstående citat berättar Klara om ytterligare ett av lärplattans 

tillbehör.  

 

”Vi har ju såna här blu-bots heter de som är som en liten robot som 

man styr och programmerar.” (Klara på Svampen) 

 

Klara beskriver i ovanstående citat att de på förskolan Svampen har 

robotar som barnen kan programmera med hjälp av lärplattan så kallade 

Blue-bots. Barnen får tänka strategiskt hur de ska få roboten att gå till 

den förutbestämda destinationen. För att utveckla arbetet med Blue-

botsen skapade arbetslaget egna rutor som kan placeras i barnens 

byggkonstruktioner. På så vis menar de att robotarna kan integreras med 

barnens bygglek. Genom att kombinera lärplattan med både roboten och 

barns egna byggkonstruktioner setts den i ett tredimensionellt perspektiv.  

  

”Vi försöker använda mycket det här med kamera och göra 

dokumentationer där de får vara med själva då och dokumentera.” 

(Klara på Svampen) 

 

Klara berättar hur barnen med hjälp av lärplattan skapar egna 

dokumentationer med hjälp av applikationen Piccollage. Barnen tar egna 

foton och skriver dokumentationer med hjälpa av bland annat diktafon. 



 

 

Vi tolkar då att förskollärarna menar att barnen blir delaktiga i sitt eget 

lärande de får möjlighet att reflektera över sin egen utveckling genom 

dokumentation. Förskollärarna gör videoobservationer av barnen i olika 

lärandesituationer för att sedan återkoppla med barnen. De uttrycker att 

detta främjar barnens språkutveckling då barnen tillsammans med en 

pedagog får återberätta deras upplevelse av situationen. En förskollärare 

beskrev hur barn redan i tidig ålder intresserar sig för skriftspråk. Flera 

av barnen har kunskap i hur olika bokstäver ser ut men har dock 

svårigheter att skriva dem för hand. Med hjälp av lärplattan har de 

upplevt att barnen experimenterar mer med ord och bokstäver. 

 

7.2 Arbetslivsaspekt 

De gemensamma nämnare vi funnit i intervjuerna kring 

arbetslivsaspekten är att samhället är uppbyggt av teknik. Lärplattan blir 

en allt större del av skolans verksamhet vilket innebär att förskolan bör 

förbereda barnen. Då alla förskolor vi besökt har lärplattor kan vi tolka 

att även kommunerna anser att det är ett viktigt arbete. Dock har vi sett 

att det finns skillnader i engagemang i de två kommuner vi besökt. Den 

ena kommunen har valt att ha IKT som ett Prioriterat mål och då valt att 

satsa extra mycket.  

 

”Det är framtiden så det är bra att få lära sig så tidigt som möjligt.” 

(Klara på Svampen) 

 

Vi tolkar att Klara menar att lärplattan kommer bli en stor del av barns 

framtid vilket betyder att förskolan bör förbereda dem för detta. Samtliga 

förskollärare vi intervjuat kan vi tolka anser att det är viktigt att barn får 

kunskap kring lärplattan i tidig ålder. Dessa kunskaper är viktiga för 

barns framtida arbetsliv då samhället är uppbyggt på modern teknologi. 

De uttrycker att det är extra viktigt då det redan i första klass förväntas 

kunna hantera teknik på grundläggande nivå.  

 



 

 

”Det är ändå vårt uppdrag man kan nästan inte säga att jag vill inte 

göra det. För det är ändå vårt uppdrag i arbetet, man måste ju hänga 

me!” (Klara på Svampen) 

 

Det vi kan utläsa från Klaras utlåtande är att precis som att förskolan ska 

arbeta med språk eller matematik ska de även utveckla arbetet kring IKT. 

Förskolan ska vara en plats där barnen får möjlighet att utveckla alla sina 

färdigheter och då finns det inte utrum för förskollärarna att välja vilka 

ämnen de vill eller inte vill arbeta med. Förskollärarna uttrycker att det 

är en del av deras professionella uppdrag att följa med i samhällets 

utveckling. Vi tolkar materialet så att det finns blandade känslor kring 

arbetet med lärplattan. Trots att alla säger att vi måste följa med i 

utvecklingen kan vi utläsa en viss underton att det känns besvärligt. 

Denna känsla tolkar vi kan grunda sig i en viss osäkerhet bland 

förskollärare. Vilket kan bero på brist av kompetensutveckling samt eget 

intresse i ämnet. En av anledningarna till att de tycker de måste följa med 

i utvecklingen är att det i dagens samhälle har blivit en naturlig del i 

barnens vardag. Eftersom nästan alla barn har en lärplatta eller 

mobiltelefon med liknande funktioner i hemmet.  

 

” Ja men det är ju väldigt generöst av kommunen att de har delat 

ut alla de här lärplattorna känner jag.” (Lena på Svampen) 

 

Lena arbetar i en kommun där de valt att satsa stort kring arbetet med 

IKT i förskolan vilket förtydligas i ovanstående citat. Kommunen har 

införskaffat stora mängder lärplattor för förskolans personal att utnyttja. 

Förskolechefen har även valt att  satsa på att köpa in hjälpmedel vilket 

underlättar personalens arbete med lärplattan. De som arbetar i den 

kommunen menar att det blir lättare att arbeta med IKT då de får stöd 

från ledningen. Det råder dock stora skillnader mellan kommuner. Den 

andra kommunen vi besökt har istället endast en lärplatta till varje 

avdelning på förskolorna. Där tolkar vi att förskollärarna ser arbetet med 

lärplattan som mer besvärligt då de inte får samma stöd som vi sett i den 

andra kommunen. Utifrån detta kan vi även dra slutsatsen att kommunen 



 

 

som satsat extra på lärplattorna lägger större vikt vid lärplattan som ett 

läromedel. Vilket förtydligas ytterligare genom att de satt IKT som 

prioriterat mål.  

 

”Jag upplever att det är så att det anses inte som lika bra kunskap 

med det här tekniska som det gör med musik, dans och estetiska 

ämnen.” (Sara på Svampen) 

 

Det vi kan utläsa av Saras citat är att all kunskap inte anses vara likvärdig. 

Flera förskollärare nämner att lärplattan inte får ta för stor plats i 

verksamheten. Det vi kan tolka utifrån vad Sara säger i relation till tänket 

om att lärplattan inte får ta för stor plats är att dessa tankar inte finns 

kring andra ämnen i förskolan. Det uttrycks till exempel inte att språk 

eller musik skulle ta för stort fokus i förskolan. Vi kan alltså utläsa att 

olika ämnen tillskrivs olika stor betydelse.  

 

7.3 Demokratiaspekt 

De mönster som blivit tydliga under intervjuerna i samband med 

demokratiaspekten är att barnen blivit mer delaktiga i det systematiska 

kvalitetsarbetet. Lärplattans tillgänglighet i verksamhet är också en 

återkommande punkt där förskollärarna har skilda åsikter kring vad 

begreppet tillgänglighet betyder. Samtliga förskollärare lyfter även barns 

samarbete i arbetet med lärplattan, diskutera, kompromissa och lyssna in 

varandra blir viktigt för att arbetet ska fungera.  

 

7.3.1 Dokumentation 

Under våra intervjuer med förskollärarna har vi kunnat utläsa att 

lärplattan blivit ett hjälpmedel i dokumentationsarbetet. Det har bidragit 

till att barnen har blivit mer delaktiga i sitt eget lärande då de fått 

möjligheten att själva dokumentet vad de gjort på förskolan. De har 

därmed även getts möjlighet att reflektera över sin personliga utveckling.  

 

”Oftast är det ju barnen som gör dokumentationerna med hjälp av 

en vuxen och det står oftast på våra dokumentationer längst ner: 



 

 

dokumentation gjord av Kalle och Maja med hjälp av Sara till 

exempel. Då anordnar de hur de vill ha sina bilder, vad det ska stå 

och vad de har lärt sig.” (Sara på Svampen) 

 

Här beskriver Sara hur de på förskolan Svampen arbetar med 

applikationen Piccollage för att barnen ska bli mer delaktiga i 

dokumentationen. Flera förskollärare beskriver att de upplevt att barnen 

genom lärplattan blivit mer delaktiga i det systematiska kvalitetsarbetet. 

Barnen har fått möjlighet att reflektera över sitt eget lärande genom att 

återkoppla till bland annat bilder eller filmer och sedan redovisa för vad 

de gjort samt vad de anser att de lärt sig. Förskollärarna uttrycker vidare 

att det även underlättat i deras egna arbete med dokumentation. Det har 

nu blivit en naturlig del av verksamheten då lärplattan som 

dokumentationsverktyg är lättare att ha tillgängligt i alla situationer till 

skillnad från datorn.  

 

”Man kan göra ännu mer där barnen är mer delaktiga i 

dokumentationen på det viset blir det mer direkt liksom här och nu 

när det händer.” (Frida på Solstrålen) 

 

Citatet ovan kan styrka att lärplattan gör arbetet med dokumentation mer 

levande i verksamheten. Då vi både kan fotografera och dokumentera på 

lärplattan blir all dokumentation samlad på en enhet. Förskollärarna 

sparar tid eftersom de inte måste lägga över bilder på datorn. Eftersom 

lärplattan är portabel öppnar det dörrarna för att göra dokumentationer 

direkt när en lärprocess sker. Detta blir extra tydligt både genom 

Svampens instagram konto samt på Kompassen där de använder sig utav 

Vklass. De får på så vis ut dokumentationerna direkt till vårdnadshavarna 

vilket möjliggör att de mer aktivt kan återkoppla till barnens dag på 

förskolan. Pedagogerna på förskolan Svampen berättar hur deras 

systematiska kvalitetsarbete har främjats då de på enheten fått varsin 

personlig lärplatta. Med dessa lärplattor kan de utföra sina egna 

planeringar och dokumentationer snabbt och enkelt som enligt dem 

underlättat deras arbete. Det är ett bra verktyg där pedagogerna kan 



 

 

organisera sin personliga dokumentation. Förskolan Kompassen 

använder sig att v-klass där föräldrarna digitalt lägger in barnens 

veckoschema. I det programmet ingår även ett dokumentationsverktyg 

där pedagogerna kan skapa en dokumentation. Dokumentationen kan där 

kopplas direkt till förskolans läroplan via en rullmeny där alla 

strävnadsmål finns. Vi tolkar att förskollärarna menar att detta verktyg 

förenklar deras arbete betydande då det sparar tid. 

  



 

 

7.3.2 Tillgänglighet 

Under  intervjuerna lyfte samtliga förskollärare begreppet tillgänglighet. 

Alla var eniga om att lärplattan ska vara tillgänglig. Det framgår dock 

tydligt i intervjuerna att uppfattningarna om vad tillgänglighet betyder 

skiljer. Nedan presenteras tre citat kring uppfattningarna om lärplattans 

tillgänglighet från tre av studiens förskollärare som arbetar på tre olika 

förskolor.  

 

”Ne men den är ju tillgänglig, de får ju liksom fråga efter det. Det 

är ju vissa program då som de får använda och då sätter jag på det 

åt dem. Sen är det ju tiden då de får ju inte sitta hur länge som helst 

utan det får vi begränsa, man får sitta där en stund.” (Mona på 

Räven)  

 

Här beskriver Mona begreppet tillgänglighet som möjligheten att fråga 

efter lärplattan. Utifrån detta kan vi tolka att lärplattan blir tillgänglig på 

ett abstrakt sätt då den rent konkret inte finns synlig i verksamheten. Hon 

lyfter även tidsaspekten då barnen endast får använda lärplattan en 

begränsad tid. Vi kan tolka att anledningen till detta är att hon anser att 

lärplattan inte får ta för stor plats i verksamheten. En annan tolkning kan 

vara att alla barn ska få möjlighet att använda lärplattan på lika villkor 

och för att möjliggöra detta måste en tidsbegränsning sättas. Dock skulle 

frågan kunna väckas om de sätter liknande tidsbegränsningar kring andra 

aktiviteter i verksamheten. Nedan presenteras ytterligare ett citat kopplat 

till tillgänglighetsbegreppet.  

 

”Vi har ju en aktivitetstavla där barnen får välja vad de ska göra 

och där finns den här Toontastic symbolen uppsatt så barnen kan 

gå och välja den och då tar vi fram ipaden.” (Frida på Solstrålen) 

 

Utifrån Fridas citat kan vi även här tolka att lärplattan inte är påtagligt 

synlig då den är symboliskt tillgänglig genom aktivitetstavlan. Vi tolkar 

att de har det så eftersom de enbart har en lärplatta per avdelning på dessa 

förskolor. Lärplattorna ska då användas både till dokumentation och för 



 

 

barnens lärande vilket kan vara en anledning till att den inte ligger 

framme i verksamheten. På förskolan Svampen har de istället tillgång till 

tre lärplattor per avdelning samt att varje anställd har varsin personlig. 

Detta kan ligga till grund för deras syn på lärplattan i relation till 

begreppet tillgänglighet som presenterat i nedanstående citat.  

 

”Det ska vara samma sak som papper och pennor. Papper och 

pennor finns det på varenda avdelning men man ser inga Ipads 

framme. Men det vill ju  jag att det ska komma fram i 

verksamheten.” (Sara på Svampen) 

 

Utifrån Saras citat kan vi se att de vill ha lärplattan synlig och deras 

vision är att den ska bli lika naturlig som vilket annat material i 

verksamheten. Sara vill arbeta bort de begränsningar i tillgänglighet 

kring lärplattan som finns i dagssituationen. Utifrån de tre citaten ovan 

kan vi uttyda att det kan finnas flera faktorer som spelar in i diskussionen 

kring tillgänglighet. Begränsat material samt förskollärarnas 

förhållningssätt kan var två av dessa faktorer.  

 

7.3.3 Begränsningar 

En gemensam nämnare i intervjuerna är att förskollärarna anser att det 

måste finnas begränsningar kring lärplattan. Vilka begränsningar som 

bör implementeras finns det dock delad mening kring. Det är svårt att 

uttyda konkret varför de tycker att dessa begränsningar är nödvändiga. I 

citat nedan beskrivs en form av begränsning kring lärplattan.  

 

”Vi har bestämt att man sitter två och två när man jobbar, det är 

rätt lagom.” (Mona på Räven) 

 

Vi kan i ovanstående citat utläsa att anledningen till att de valt att 

begränsa antalet barn är för att de inte vill att alla barnen ska flockas 

kring den. Detta är ett fenomen som flera förskollärare nämner som ett 

problem. De upplever att det hämmar vissa barn i deras lek. Det blir då 

enbart lärplattan som står i fokus och allt annat glöms bort. Anledningen 



 

 

till detta beteende tros vara att lärplattan har en hög status i förskolan då 

den ännu inte är en naturlig del av verksamheten. I nedanstående citat 

ges ett annat perspektiv kring att barnen samlas runt lärplattan.  

 

”Man ser verkligen att det är den som äger plattan som håller i den. 

Sen är det deltagare sånna som hjälper den som spelar och sen är 

åskådare den som sitter och tittar hur de andra gör för att senare 

kunna göra det.” (Sara på Svampen) 

 

I ovanstående citat beskriver Sara hur vi kan se lärande även om barnen 

inte anses vara aktivt deltagande. Barnen enligt det här förhållningssättet 

ges olika roller utan hierarkisk ordning. Hon menar alltså att alla barnen 

lär sig på olika sätt. I relation till Monas utlåtande så kan vi tolka att det 

är förskollärarens förhållningssätt som styr vilka begränsningar som 

införs i verksamheten.  Utöver begränsningar kring antalet deltagare i 

aktiviteten beskrivs ytterligare en form av begränsning i nedanstående 

citat.  

 

”Vi har ju pratat om att vi ska vissa appar som vi jobbar med. På 

den ena plattan kanske du har en matte app så då låser du den med 

guidad åtkomst och så är det den appen som gäller det blir ett 

väldigt hoppande mellan apparna annars.” (Klara på Svampen) 

 

Klara beskriver här en begränsning i form av att lärplattan i sig är 

tillgänglig barnen har dock inte tillgång till hela lärplattans innehåll. 

Detta tolkar vi är ett sätt att förhindra att barnen byter spel så fort det blir 

svårt. Det uppmuntrar alltså barnen att avsluta det de startat. Ytterligare 

en aspekt kring denna form av begränsning är att det kan finnas en 

hypotes kring att barn då nöjer sig med att sitta en kortare stund med 

lärplattan.  

  



 

 

8. Diskussion 

Syftet med vår studie var att undersöka hur förskollärare använder sig av 

lärplattan i förskolans verksamhet. I resultatet framgick att samtliga som 

deltog i studien ville arbeta med lärplattor i förskolan och ser det som ett 

verktyg. Dock upplever vi att det finns olika grader av engagemang bland 

de förskollärare vi intervjuat. Alla uttrycker att de vill utveckla arbetet 

med lärplattan dock har inte alla en strategi hur arbetet ska utvecklas. 

Samtliga förskollärare som deltagit i studien ansåg att lärplattan ska vara 

tillgänglig i verksamheten. När vi analyserade vårt material fann vi dock 

att förskollärarnas uppfattning om begreppet tillgänglighet och dess 

betydelse skiljde sig åt. Samtliga vi intervjuat anser att det finns 

möjligheter till lärande med hjälp av lärplattan. Vilka möjligheter till 

lärande de ser är dock olika. Lärplattan anses vara ett 

dokumentationsverktyg som underlättar förskollärarnas arbete. I 

resultatet framgår även att alla förskollärare i studien anser att det bör 

finnas begränsningar kring lärplattan för att arbetet ska fungera i 

praktiken.  

 

8.1 Syn på tillgänglighet 

Som presenterat i resultatet skiljer sig tankarna kring vad tillgänglighet 

innebär. Några förskollärare anser att tillgänglighet innebär att lärplattan 

finns i verksamheten under hela dagen. Medan andra anser att lärplattan 

blir tillgänglig när barnen ber om lov när de vill använda den. En tredje 

aspekt är att lärplattan blir symboliskt tillgänglig via en aktivitetstavla. 

Anledningen till att det finns så skilda meningar kring ordet 

tillgänglighet kan bero på förskollärarnas egna värderingar. En annan 

faktor till att de inte har lärplattan framme i verksamheten kan vara att 

de enbart har en per avdelning. De förskollärare som hade den synlig i 

verksamheten hade tillgång till tre per avdelning. En risk med att inte ha 

den framme i verksamheten kan vara att lärplattan blir en exklusiv del av 

verksamheten. Barnen måste då be om ett godkännande från 

förskolläraren för att få tillgång till lärplattan. Detta belyser Walldén 

Hillström (2014) i sin studie där forskaren genom observationer upptäckt 



 

 

att då lärplattan inte finns tillgänglig blir den en exklusiv i förskolan. 

Detta bidrog till att barnen flockades för att få delta i aktiviteten. 

Konsekvensen av detta blev då att barnet som får tillgång till lärplattan 

vill försvara sig från de andra deltagarna. I vår studie har alla 

förskollärare uttryckt att detta har varit ett problem. Dock har vi sett att 

detta problem uppstår även då lärplattan är tillgänglig i verksamheten. 

De som hade lärplattan tillgänglig via aktivitetstavlan hade haft det 

problemet innan men upplevde att de försvann då de begränsade till 

enbart en applikation. Då de valt en applikation som inbjuder till 

samarbete upplevde de istället att det blir ett socialt samspel kring 

lärplattan. Beschorner och Hutchison (2013) belyser i sin studie att 

lärplattan blir en social plattform då barn med den som verktyg 

tillsammans hjälps åt att lösa uppgifter. En förskollärare som vi 

intervjuat belyser lärandet i ett passivt deltagande. Som vi presenterat i 

resultatet så delas barnen  in i tre olika kategorier: Ägare, deltagare och 

åskådare. Dock menar andra förskollärare i vår studie att vissa barn dras 

till lärplattan så fort den kommer fram  och släpper då allt annat vilket 

innebär att barns lek kan bli lidande. Det vi kan tolka här är att det ofta 

enbart ses som ett lärande att vara ägaren. Men väljer förskolläraren 

istället att se åskådaren och deltagaren som aktivt deltagande i aktiviteten 

blir inte detta ett problem. I detta stycke står demokratiaspekten i fokus 

då det handlar om hur och på vilka villkor barn får möjlighet att använda 

lärplattan. Trots att förskollärarna på de olika enheterna har olika 

begränsningar kring lärplattan anser de alla att den är tillgänglig för 

barnen. 

 

8.2 ”Pedagogiska appar” 
Resultatet i vår studie visar att samtliga förskollärarna som deltagit anser 

att applikationernas utformning är viktig. Detta tolkar vi utifrån att de 

nämner att applikationerna som används i verksamheten bör vara 

pedagogiska. De nämner dock inte vad som definierar en pedagogisk 

applikation utan det som uttrycks är att barnen ska lära sig någonting. 

Flera av förskollärarna uttrycker dock att de vill komma ifrån spelandet 

och istället rikta in sig på applikationer där skapandet står i fokus. De 



 

 

nämner även att de vill ha applikationer som riktar in sig på olika ämnen 

som till exempel språk och matematik. Flewitt, Messer och 

Kucirkova(2014) belyser att det finns applikationer som är öppna och 

stängda. De stängda applikationerna har ett repetitivt spelformat med ett 

stängt innehåll där applikationen inte kan ändras eller förlängas av 

användaren. Öppna applikationer är mer flexibla och ökar barns digitala 

kompetens samtidigt som de motiverar till kreativitet. De stängda 

applikationerna har ofta huvudsyftet att klara en uppgift korrekt de öppna 

applikationerna öppnar upp för ett lärande där pedagogerna kan utmana 

barnen(Palmer, 2015). Barnens lärande blir mer synligt då förskolläraren 

deltar i aktiviteten och ställer frågor kring applikationen. Flertalet 

förskollärare vi intervjuat menar att alla applikationer kan bli 

pedagogiska dock enbart om de deltar i aktiviteten och benämner 

lärandet. Majoriteten av förskollärarna nämner att de väljer 

applikationerna beroende på dess pedagogiska innehåll. För att en 

applikation ska bli pedagogisk krävs en insikt i dess funktioner (Nielsen, 

2014). Dock får vi inte svar på vad de tycker en pedagogisk applikation 

bör innehålla. Detta kan vi tolka bero på förskollärarnas brist på 

fortbildning kring hur de ska använda lärplattan. Can Sahin, Tas, Ogul, 

Cilingir & Keles (2014)lyfter att kompetensutveckling bör ges till 

pedagoger för att utveckla integreringen med lärplattor i förskolan.  

 

Vi kan däremot utläsa ur resultatet att förskollärarna har en relativt klar 

bild över vad som gör en applikation icke pedagogisk. De nämner att 

barn kan fastna i vissa spel och att lärandet då uppfattas som enformigt. 

Vi tolkar att förskollärarna då inte anser att det blir ett fördjupat lärande. 

Dessa spel som förskollärarna lyfter tolkar vi är olika former av stängda 

applikationer. Då de stängde applikationerna har en repetitivt spelform 

kan risken finnas att barn fastnar i spelet i strävan  efter att klara 

uppgiften (Flewitt, Messer & Kucirkova, 2014). 

 

8.3 Attityder 
I vår studie har vi kunnat utläsa att förskollärarna har blandade 

inställningar till lärplattans roll i verksamheten. De anser att lärplattan 



 

 

kan vara ett verktyg för att fånga barns intresse då barn visat  en 

entusiasm kring att använda den. Deltagarna belyser att lärplattan 

underlättat deras arbete att följa med i barns populärkultur. 

Förskollärarna uttrycker att de vill att det ska bli en naturlig del i 

verksamheten samtidigt som flera av dem lyfter risken i att låta lärplattan 

ta för stor plats. Resultatet visar att det finns en ambivalens kring hur 

lärplattan bör implementeras i förskolan. Ljung-Djärf (2004) belyser 

liknande attityder hos förskollärarna i sin studie. Personalen anser där att 

it-användandet ger en begränsad möjlighet för barnen att utveckla sin 

språkliga kompetens. Det beskrivs vidare som ett hot mot andra viktiga 

delar i verksamheten så som lek och kommunikation. I motsättning till 

detta visar resultat att barnen har blivit mer delaktiga i 

dokumentationsarbetet med hjälp av lärplattan. Förskollärarna berättar 

hur barnen ges möjlighet att skriva sina egna dokumentationer och på så 

vis även reflektera över sitt lärande. Genom detta blir lärplattan ett 

verktyg för barn att utveckla båda språkliga och kommunikativa 

kompetenser. En av förskollärarna i vår studie belyser att hon upplever 

att teknisk kunskap inte anses likvärdig andra ämnen i förskolan. Detta i 

relation till de andra förskollärarnas tankar kring att lärplattan inte får ta 

för stor plats i verksamheten tolkar vi som att de tillskriver lärplattan en 

mindre viktig roll i förskolans verksamhet. Vi kan även utläsa att dessa 

tankar inte finns kring något annat ämne i förskolan som till exempel 

språk, matematik eller musik. Tankarna kring att någon kunskap skulle 

vara mer betydelsefull än någon annan skulle kunna tolkas som okunskap 

i ämnet eller brist på intresse.  Om en förskollärare bestämt sig för att 

lärplattan huvudsakligen är ett tidsfördriv så kan detta hämma 

möjligheten till lärande (Ljung-Djärv, 2004). Ytterligare en faktor skulle 

kunna vara den som Forsling (2011) lyfter i sin artikel där hon beskriver 

hur konsekvensen av barns mediekultur kan innebära att förskollärarna 

tvingas se på lärande på ett nytt sätt. Det kan även leda till att de måste 

byta position och låta barnen lära dem för att sedan förena lärplattan med 

den traditionella förskoleverksamheten. De tankar som lyfts fram här är 

starkt kopplade till inlärningsperspektivet då det handlar om vilka 

kunskaper som kan utvinnas genom lärplattan. Eller snarare vilka 



 

 

kunskaper som hindras. Inlärningsperspektivet syftar i vår studie även 

till att lärplattan kan bidra med en variation till arbetssättet. För att detta 

ska ske krävs att förskollärarna ger utrum för den möjligheten. Samtliga 

förskollärare i vår studie uttrycker blandade känslor kring lärplattan då 

de i vissa situationer lovordar den och i andra ser den som ett hinder för 

andra aktiviteter i verksamheten. 

  



 

 

9. Slutsats 

De faktorer som påverkat resultatet i vår studie kan vara vårt urval. Vi 

valde att intervjua sex förskollärare från tre olika förskolor. Vårt resultat 

kan blivit annorlunda om vi valt en större spridning på deltagarna. Hade 

vi valt förskollärare från sex olika förskolor hade vi kanske fått en mer 

bredare bild av hur lärplattan implementeras i förskolan. En annan faktor 

kan vara att förskollärare från de yngre avdelningarna var 

underrepresenterade. Intervjun med förskolläraren från den yngsta 

avdelningen gav ett annat perspektiv på lärplattan. Det hade varit 

intressant att få ta del av fler erfarenheter kring de yngsta barnens relation 

till lärplattan. En annan omständighet som spelat roll i vårt arbete kan 

vara att vi till en början var osäkra i vår roll som intervjuare då vi har 

begränsad erfarenhet. Vår kunskap kring att hålla en intervju ökade 

under studiens gång vilket även det kan påverkat vad vi kunnat utvinna i 

vårt material. I efterhand har vi diskuterat att vi istället kunde valt 

metoden fokusgrupper för att få deltagarna att öppna upp för en 

diskussion bland förskollärarna. Vi valde även att analysera vårt 

empiriska material utifrån förutbestämda perspektiv en annan metod kan 

ha givit ett annat resultat.  

 

Vår studie stödjer tidigare forskning kring ämnet men kan även ge en ny 

dimension till möjligheterna kring arbetet med lärplattan i förskolans 

verksamhet. Vår förhoppning genom denna studie är att kunna inspirera 

förskollärare att arbeta med lärplattan. De slutsatser vi kan dra utefter vår 

studie är att det råder en osäkerhet kring lärplattans roll i förskolans 

verksamhet. Lärplattan får inte ta för stor plats den kan till och med ses 

som ett hot mot andra aktiviteter i förskolan. Genom detta kan vi även 

dra slutsatsen att lärplattan inte anses vara ett likvärdigt hjälpmedel i 

barns lärandeutveckling. Frågan blir då vad förskollärarnas attityder 

spelar för roll i att ge alla barn en likvärdig utbildning. Vad leder det till 

om barn inte får tillgång till lärplattan?  

Samtliga förskollärare i vår studie är eniga om att det är viktigt att följa 

med i samhällets utveckling men vi kan utläsa en viss underton av att 



 

 

arbetet kring lärplattan känns mödosamt. Detta tolkar vi kan bero på att 

de upplever att förskolan redan har många arbetsområden som ska 

tillgodoses. Vi har ytterligare kommit fram till att lärplattan kan 

användas som ett hjälpmedel för att fånga barns intresse. Det upplevs att 

barn genom lärplattan blivit mer delaktiga i sitt eget lärande med hjälp 

av dokumentation. Vi har även sett att det finns en vilja att utveckla 

arbetet men brist på tid och kompetensutveckling har försvårat denna 

process. Vi anser att det vore intressant att forska vidare kring att olika 

aktiviteter tillskrivs olika värden i förskolan. Forska kring vad dessa 

tankar grundar sig i. Kan det bero på kunskap, intresse, egna värderingar 

eller hur vi tolkar förskolans läroplan? Kan generationsaspekten spela en 

roll i det?   
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11. Bilaga 1 

11.1 Missivbrev 

Samtycke för vuxen till deltagande i studentforskning 

Förskollärarutbildningen – Examens arbete (LEXP16v16) – Våren 2016 

 

Nathalie Melander och Hilda Landqvist genomför en studie i kursen Examensarbete inom 

ramen för förskollärarprogrammet vid Jönköping University. Syftet med studien är att få mer 

kunskap kring hur förskollärare arbetar med IKT i förskolans verksamhet.  

Nathalie Melander och Hilda Landqvist genomför denna studie i syfte att (a) bidra till kunskap 

om förskolan och dess verksamhet; (b) få erfarenhet av att genomföra empirisk forskning inom 

utbildning och undervisning; och (c) fullgöra kraven för att bli examinerad från 

förskollärarprogrammet på Högskolan för Lärande och Kommunikation vid Jönköping 

University. 

Om du accepterar att delta i denna studie kommer du att bli tillfrågad om att delta i en eller 

flera av följande aktiviteter: 

 

____ Delta i en djupintervju relaterat till forskningsämnet.  

 

All information som genereras kommer att anonymiseras vilket garanterar att du inte kan bli 

identifierad. 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 deltagande samt att ta tillbaka samtycke när som helst och utan 

några påföljder.  

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

kursansvarig,  

Robert Lecusay, eller examinator, Monica Nilsson. 

 
Om du accepterar att delta, vänligen skriv under nedan. 
 

___________________________________ 

Deltagarens kontaktinformation, telefon och/eller email  

 

___________________________________ 

Datum 

 

___________________________________  



 

 

Deltagarens signatur    Studentens signatur  

 

___________________________________ ________________________________ 

Namnförtydligande    Namnförtydligande 

 

  



 

 

12.  Bilaga 2 

12.1 Intervjuguide:  

Hur beskriver du ert arbete med lärplattan i förskolans verksamhet? 

 

Vilka positiva samt negativa aspekter finner du med det arbetet? 

 

Vilken lärandeutveckling samt möjligheter kan du se med barnens 

interaktion med lärplattan? 

 

Hur arbetar ni för att lärplattan ska bli en så naturlig del av 

verksamheten som möjligt? 
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