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Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till förskollärarna som deltagit i studien, utan deras medverkan hade 

studien inte varit möjlig. Vi vill även tacka vår handledare Anna Rantala och opponenterna 

för vägledning och goda råd. Slutligen vill vi sända ett tack till våra familjer och vänner som 

stöttat oss under studiens gång.  

 

Sammanfattning 

Studiens syfte var att öka kunskapen om förskollärares arbete med lärplattan i förskolans 

verksamhet. Vidare var syftet att särskilt fördjupa förståelsen för förskollärares syn på olika 

aspekter som inverkar på hur och varför lärplattan används. Studien genomfördes med en 

kvalitativ metod i vilken sex förskollärare intervjuades. Resultatet visar att förskollärarna 

erbjuder lärplattan i verksamheten på varierade sätt samt i olika utsträckning. Vidare visar 

resultatet att förskollärarna betraktar lärplattan som ett värdefullt verktyg som erbjuder barnen 

många olika användningsområden vilka också erbjuder barnen nya sätt att lära. Lärplattan 

används både som ett komplement till traditionella medel och som ett producerande verktyg i 

sig för att utveckla barnens digitala kompetens. Slutsatsen är att förskollärarnas engagemang 

och intresse, samsyn i arbetslaget, samt förskollärarens kompetens och möjlighet att sprida sin 

kompetens, påverkar hur barnen erbjuds lärplattan.  
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1. Inledning 

Vi lever i en globaliserad värld som ständigt förändras vilket medför att det ställs nya krav på 

pedagogerna och att en ny syn på lärande framträder (Kyrk Seger, 2014). Författaren menar 

att vi redan nu kan anta att teknik och digitala verktyg kommer att vara en självklarhet i 

framtiden och att förskollärare därför måste erbjuda den digitala tekniken i förskolan.  

Europaparlamentet (2006) lyfter fram behovet av digital kompetens som är en av åtta 

nyckelkompetenser som behövs i en globaliserad och snabbt föränderlig värld. Även 

Regeringen (2017) har satt som mål att Sverige, som redan i dag är digitalt framstående, ska 

bli världsledande inom digitalisering. Enligt Statens medieråd (2014) har majoriteten av 

dagens barn i Sverige olika digitala medier integrerade i vardagslivet. Dock visar en studie 

gjord av Umecon (2016) att mellan 0,76 och 1,5 miljoner svenskar uppskattas leva i ett 

digitalt utanförskap. Marsh såg i sin forskning från 2010 att barns kulturella identitet har 

betydelse för vilka erfarenheter barn får av digitala verktyg och betonar därför att förskolan 

har en viktig roll att ge alla barn positiva erfarenheter och lärdomar av digitala verktyg 

(Robert-Holmes, 2014, s. 2). Förskolans uppdrag enligt läroplanen (Skolverket, 2016a) är att 

bidra till att barnen på sikt erövrar de kunskaper som behövs för att söka kunskap och 

kommunicera då det sker ett stort informationsflöde i samhället. Under 2018 kommer en ny 

revidering av förskolans läroplan och de ändringar som föreslås betonar förskolans 

användning av digitala verktyg samt barns behov av digital kompetens (Skolverket, 2017a).  

En rapport från Statens medieråd (2015) visar att lärplattan möjliggör att allt yngre barn får 

tillgång till digitala medier. Barns tillgång till lärplattan i hemmet har enligt rapporten 

mångdubblats sedan år 2012/2013. Rapporten visar att 56% av 0–1 åringar, 79% av 2–4 

åringar samt 84% av 5–8 åringarna i Sverige, år 2014, har tillgång till lärplattan i hemmet. 

Bergman och Fors (2015) studie framhäver lärplattan som en tillgång i förskolan som 

möjliggör nya sätt för barnen att arbeta, utvecklas och lära. Skolverkets rapport (2016b) visar 

dock att alla förskolor inte erbjuder barnen lärplattan i verksamheten, men att det skett en 

ökning till 75% jämfört med 2011 då det var drygt 50% som erbjöd lärplattan.  

På de avdelningar där vi arbetat har lärplattan funnits men syftet med användningen av den 

har varit mer eller mindre uttalat. Vi har även märkt en stor skillnad mellan pedagoger 

gällande hur de ser på förskolans roll att erbjuda barnen olika digitala verktyg, där en del 

avdelningar inte alls erbjuder barnen lärplattan. Sheridan, Williams och Sandbergs (2011) 

studie visar att förskollärare anser att informations- och kommunikationsteknik (IKT) är ett 

bristfälligt kunskapsområde i förskollärarutbildningen, vilket vi håller med om. Då vi 

upplever att förskollärarutbildningen har gett oss lite kunskaper om hur och varför lärplattan 

ska erbjudas, är vi nu intresserade av att undersöka hur förskollärare erbjuder lärplattan samt 

vilka faktorer som påverkar barns användning av lärplattan i förskolans verksamhet.  
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1.1  Syfte 

Det övergripande syftet med denna studie är att öka kunskapen om användningen av 

lärplattan i förskolans verksamhet. Syftet är vidare att särskilt fördjupa förståelsen för 

förskollärares syn på olika aspekter som inverkar på hur och varför lärplattan används. 

1.2  Frågeställningar 

- Hur och varför erbjuder förskollärarna lärplattan? 

- Vilka faktorer påverkar hur förskollärarna erbjuder lärplattan? 

- Hur beskriver förskollärarna sin roll när barnen använder lärplattan? 

1.3 Avgränsning  

Vi kommer undersöka förskollärares arbete med lärplattan med fokus på hur barnen erbjuds 

lärplattan. Då fokus ligger på barnens användning kommer vi därmed inte undersöka hur 

förskollärare använder lärplattan för att kommunicera med vårdnadshavare. Vi har inte heller 

valt att undersöka eventuella hälsorisker som användningen av lärplattan kan medföra.   

1.4 Centrala begrepp          

App: En förkortning av ordet applikation och är en form av datorprogram som är avsett för 

lärplattor, för en viss tillämpning i praktiskt arbete (NE, 2016a). 

Digitala verktyg: Ett samlingsnamn som beskriver olika tekniska verktyg som används som 

hjälpmedel. Digitala verktyg omfattar alltifrån en dator och dess program, till lärplatta, 

kamera, projektor, webbtjänst eller smartphones (Digitala verktyg, 2017, 22 mars). 

IKT: Står för informations och kommunikationsteknologi och innefattar exempelvis digitala 

verktyg som lärplattor, datorer, programmeringasleksaker, skapande och kreativa 

applikationer, interaktiva sagor och kommunikationsverktyg (Kerckaert, Vanderlinde & van 

Braak, 2015). 

IT: Står för informationsteknik och är ett samlingsbegrepp för de tekniska möjligheter som 

skapats genom framsteg inom datorteknik och telekommunikation. (NE, 2016b).  

Lärande: Enligt variationsteorin antas lärande ske när barnet uppfattar omvärlden på ett nytt 

sätt och urskiljer nya aspekter av bekanta fenomen (Björklund & Reis, 2015). 

Lärplatta: En bärbar, platt liten pekdator som har avancerade funktioner. Den är trådlös och 

kan kopplas upp mot trådlösa nätverk (NE, 2016c; NE, 2016d). Andra begrepp som används 

är även surfplatta, iPad, padda eller platta (Niemi, 2013). Vi har dock valt att enbart använda 

oss av begreppet lärplatta. 

Pedagog: Avser alla personer, oavsett utbildning, som ingår i arbetslaget på förskolan. 

QR-kod: QR står för Quick Reader och består av en rutkod med ett specifikt mönster. QR-

koder kan användas för att lagra information i form av ljud, bilder, film eller en hemsida 

(Wahlström, 2015).  
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2. Bakgrund 

I detta avsnitt beskrivs aktuell forskning och litteratur inom ämnet som i sig är ett relativt nytt 

fenomen inom förskolan. Vi inleder med att beskriva den tekniska utvecklingen och de nya 

utmaningar i samhället som denna utveckling medför. Vidare redogör vi för förskolans 

uppdrag gällande digitala verktyg, men även för den förändring som föreslås gälla i den 

kommande revideringen av förskolans läroplan. Därefter beskrivs barns behov av digital 

kompetens, samt vilka kompetenser pedagoger behöver för att möta barnet i dagens samhälle. 

Avslutningsvis redogör vi för lärplattan som ett pedagogiskt verktyg, pedagogers 

förhållningssätt till digitala verktyg och slutligen pedagogens roll vid användningen av 

digitala verktyg.  

2.1 Samhällets tekniska utveckling  

Svenska förskolor rankas högt i topp när det görs internationellt jämförande studier kring 

verksamhetens kvalité, där de svenska förskolorna visar vägen för de övriga länderna 

(Lundgren Öhman, 2014). Säljö (2017) framhåller att tekniken hela tiden utvecklas vilket 

medför nya utmaningar i samhället. Kyrk Seger (2014) lyfter att barn är viktiga 

samhällsmedborgare som kommer leva i en framtid som vi inte vet något om och därför måste 

barnen bemötas utifrån den vetskapen. Stigdotter (2014) poängterar vikten av att förskolan är 

drivande och ligger i framkant med samhällets tekniska utveckling. Olsson (2015) 

understryker att förskolan därmed kan bidra till att alla barn ges samma möjligheter att lära 

oavsett deras förutsättningar hemifrån. Kjällander (2014a) betonar att det inte är en fråga om 

förskolan ska arbeta med digitala verktyg, utan hur. 

2.2 Läroplanen och digitala verktyg 

I förskolans läroplan (Skolverket, 2016a) står det att barns förmåga att söka kunskap och 

kommunicera är nödvändig i ett samhälle som snabbt förändras och där ett stort 

informationsflöde sker. Förskolan ska sträva efter att barnen får utforska hur enkel teknik 

fungerar, samt utvecklar förmågan att urskilja enkel teknik i vardagen. För att främja barnens 

lärande och utveckling betonas det i läroplanen att barnen får skapa och kommunicera med 

olika uttrycksformer och att i samband med detta även tillämpa teknik, multimedia och 

informationsteknik. Vidare framhålls att förskolan ska vara ett komplement till hemmet och 

ge varje barn de bästa förutsättningarna för att utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolechefen 

har ansvar över lärandemiljöns utformning och därmed att förskolan får tillgång till en bra 

miljö och material som främjar lärande och utveckling (ibid.). 

Skolverket (2017a) ger förslag på ändringar i läroplanen som planeras träda i kraft under 

2018. Nu framhävs och betonas den ökande digitaliseringen, samt barns förmåga att möta 

denna i vardagen. I förslagen till de nya ändringarna läggs tonvikt på barns behov av digital 

kompetens. Förmågan att använda digitala verktyg samt att barnen utvecklar ett ansvarsfullt 

förhållningssätt till dessa i syfte att se konsekvenserna av sitt handlande framhålls. 

Förskollärarnas ansvar är att ge barn möjlighet att utveckla sin digitala kompetens genom att 

utforska och använda sig av digitala verktyg för skapande, kommunikation och lärande. 

Vidare framhålls att arbetslaget ska ge barn möjlighet att utveckla sin förmåga att 

kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankegångar. 

Detta med hjälp av konkret material, ord och bild samt estetiska och andra uttrycksformer, 

såväl med som utan digitala verktyg (ibid.).  



4 

 

2.3 Behovet av digital kompetens hos barn och pedagoger  

Sheridan et al. (2011) understryker att förskolan ska lägga grunden för barns lust att lära inom 

de olika områdena som står beskrivna i förskolans läroplan (Skolverket, 2016a). Behovet av 

att behärska informationsteknik (IT) tidigt i livet kan betraktas som en fråga som berör 

demokrati, rättigheter och jämlikhet och därmed, oavsett bakgrund och kön, måste alla barn 

ges lika tillgång till IT (Sheridan & Pramling Samuelsson, 2003). Barns digitala kompetens 

innefattar förmågan att använda och förstå digitala verktyg samt på ett kreativt sätt omsätta 

idéer och lösa problem med hjälp av digitala verktyg (Skolverket, 2017b). Denna kompetens 

innefattar även hur lärplattan bidrar till att skapa en förståelse för hur digitaliseringen påverkar 

individen och samhället samt förmågan att förhålla sig kritisk till medier och information 

(ibid.).  

Åkerblom (2014) beskriver att pedagogernas roll är att bemöta dagens barn i morgondagens 

lärande och hänvisar till Europaparlamentets (2006) åtta olika nyckelkompetenser där digital 

kompetens är en av dem. Förskollärare behöver digital kompetens för att kunna använda 

digitala verktyg på ett medvetet sätt och för att kunna stödja barnens lärande och utveckling 

inom området (Hardersen & Guðmundsdóttir, 2012). Bølgan (2012) gjorde en studie för att 

undersöka den debatt som pågår i samhället kring IKT i förskolan. Resultatet visade att 

pedagoger med digital kompetens både inkluderar och integrerar digitala verktyg i 

verksamheten. Regeringen (2017) beskriver digital kompetens som förmågan att kunna följa 

med i den digitala utvecklingen och därigenom likvärdigt kunna delta i det digitala samhället. 

Europaparlamentet (2006) definierar digital kompetens enligt följande;   

Digital kompetens innebär säker och kritisk användning av informationssamhällets teknik i 

arbetslivet, på fritiden och för kommunikationsändamål. Den underbyggs av 

grundläggande IKT-färdigheter, dvs. användning av datorer för att hämta fram, bedöma, 

lagra, producera, redovisa och utbyta information samt för att kommunicera och delta i 

samarbetsnätverk via Internet (Europaparlamentet, 2006:15). 

De flesta barn är i grunden intresserade av och nyfikna på teknik, men lärare har inte 

tillvaratagit barnens visade intresse (Teknikdelegationen, 2010). Forskning visar att en 

anledning till att digitala verktyg inte används av förskollärare är brist på kompetens och/eller 

intresse (Forsling, 2011; Hernwall, 2016). Sheridan et al. (2011) förklarar att innebörden i 

begreppet förskollärarkompetens, samt synen på vad barn anses behöva kunna i både dagens- 

och i framtidens samhälle, har förändrats i takt med förändringar i samhället. När ny kunskap 

blir tillgänglig genererar det nya krav på förskolan eftersom förskolan ingår i 

utbildningssystemet (ibid.).  

Sheridan et al. (2011) gjorde en studie där förskollärare, chefer, lärarstuderande och föräldrar 

deltog i syfte att skapa en ökad förståelse kring vilka specifika kompetenser förskollärare 

förväntas besitta och hur dessa kommer till uttryck. Studien visade att pedagogernas 

kompetens är en av de viktigaste delarna för att förskolan ska hålla en hög kvalitet. En av de 

mest betydande kompetenserna som framträdde var att vara benägen att utveckla 

verksamheten i linje med nya pedagogiska rön. En av de kompetenser som förskollärarna 

ansåg att de behövde utveckla kunnande inom var teknik och IKT. Detta framförde även 

förskollärarstudenterna som de områden där de utvecklade minst kompetens inom under 

förskollärarutbildningen (ibid.). Teknik är ett område som drabbats och blivit eftersatt på 

grund av brister i lärarutbildningen och fortbildning i ämnet (Teknikdelegationen, 2010). För 

att stimulera och bevara barnens visade intresse för teknik, krävs det att teknikens relevans i 

utbildningen stärks från förskolan till gymnasieskolan (ibid.). Detta i sin tur kräver att lärare 
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får kompetensutveckling och stöd i att utveckla sina metoder i syfte att möta samhällets och 

skolans förändrade krav (Teknikdelegationen, 2010). Det är förskolechefens ansvar att 

personalen kontinuerligt får den kompetensutveckling de behöver för att kunna utföra sina 

uppgifter professionellt (Skolverket, 2016a). Marklund (2015) gjorde en netnografisk studie 

av förskollärares samtal om lärplattans användning i förskolan, genom att följa ett 

diskussionsforum på sociala medier. Forskningen visade att förskollärare blir allt mer 

beroende av flexibla former av professionell utveckling då det finns ett behov av att utbyta 

erfarenheter och kunskaper. Detta kunskapsutbyte i form av nätverkande samt att den 

kollegiala kunskapen sprids, menar Kyrk Seger (2014) är betydelsefullt för att kunna skapa en 

djupare reflektion.  

2.4 Lärplattan som pedagogiskt verktyg 

I detta avsnitt redogör vi för ett mediepedagogiskt perspektiv, lärplattan som komplement, 

mål och medel, lärplattans möjligheter, plan för implementering och användning, val av 

innehåll i lärplattan och slutligen lärplattans tillgänglighet och regler runt användningen.  

2.4.1 Mediepedagogiskt perspektiv 

Lundgren Öhman (2014) lyfter ett mediepedagogiskt perspektiv vilket är ett pedagogiskt 

förhållningssätt där pedagogen medvetet använder olika medier för att inspirera i barnens lär-

och utvecklingsprocesser. För att nå ett mediepedagogiskt perspektiv behöver pedagogen 

uppnå fyra följande steg;  Att förstå uppdraget, vilja att erövra tekniken, vilja att integrera 

digitala verktyg tillsammans med barnen i verksamheten samt vilja att dokumentera, 

reflektera och utveckla vidare (ibid.). Med ett mediepedagogiskt perspektiv möter 

pedagogerna barnet i deras relation till de digitala språket men även inför deras kommande 

framtid (Kyrk Seger, 2014). Lundström (2014) betonar att det är pedagogernas uppdrag att 

förbereda barnen för framtiden eftersom det hör ihop med vad barnen lär sig här och nu. 

Lundström menar därför att vad pedagogerna väljer att erbjuda barnen på förskolan ständigt 

speglar vilket perspektiv och förhållningssätt de har.  

Med ett mediepedagogiskt förhållningssätt blir barnen producenter snarare än konsumenter 

(Lundström, 2014; Stigdotter, 2014). När barnet får vara producent stärks både barnets 

inflytande och delaktighet (Lundström, 2014). Lundgren Öhman (2014) beskriver att 

pedagoger med ett mediepedagogiskt perspektiv kan sätta sig ner med barnen och be barnen 

berätta hur de gör och vad de lär sig. På så vis lyfts barnen fram och ges makt att förmedla hur 

de ser på saker (ibid.).  

Mediepedagogik kräver att de digitala verktygen finns framme tillgängliga för barnen men att 

pedagogerna samtidigt ser till att barnen inte lämnas ensamma med dessa (Kyrk Seger, 2014). 

Bergenords (2014) tanke är att den digitala miljön ska vara tillgänglig och enkel att utforska 

för barnen och menar därför att de digitala verktygen måste vara integrerade hela dagen samt 

betraktas som ett komplement för att tillföra ytterligare en dimension. Traditionella leksaker 

och spel kan vävas in i arbetet med lärplattan, där barnen först får tillgång till leken fysiskt för 

att sedan göra det digitalt (ibid.). Ju fler verktyg barnen tillåts uttrycka sig med, desto större 

insyn får de i både sina egna och andras lärprocesser (Kyrk Seger, 2014).  
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2.4.2 Lärplattans möjligheter 

Nilsson och Larsson (2014) förklarar att barn har hundra språk och att de digitala verktygen 

bidrar till ett. Digitala verktyg kan användas för att utveckla barns digitala kompetens som de 

sedan tar med sig till skolan (Skolverket, 2017c). Genom användandet av digitala verktyg kan 

även barnens självkänsla stärkas genom att de vågar ta plats, synas, höras och testa nya saker 

(Nilsson & Larsson, 2014). Kjällander (2014a) liknar lärplattan som en kameleont då den blir 

det barnen vill att den ska bli. Lärplattan är smidig att ta med sig, lätthanterlig och kan 

användas var, när och hur barnen eller pedagogerna vill, såväl inomhus som utomhus och ger 

barnen en direkt återkoppling i den kontext lärandet sker (Kjällander, 2014a; Sandvik, 

Smørdal & Østerud, 2012). Kjällander (2014a) beskriver att lärplattan är mer tillåtande än en 

dator då barnen kan närma sig skärmen från flera håll och navigera samtidigt. Detta möjliggör 

att barnen kan skapa tillsammans och genom att koppla upp lärplattan mot en projektor kan 

barnen samlas runt en större skärm (Niemi, 2013). 

 

Lärplattan möjliggör att barnen lätt kan växla mellan olika tekniker på ett lustfyllt sätt 

(Nilsson & Larsson, 2014). I lärplattan finns verktyg som kamera, filmkamera, mikrofon, 

högtalare och ett stort utbud av appar som erbjuder olika användningsområden (Niemi, 2013). 

Lärplattan erbjuder därmed barnen nya sätt att lära sig, då barnet kan uttrycka sig genom flera 

modaliteter och i kombination av dessa, vilket innebär att både ljud, bilder, text och video 

används, vilket förstärker lärandemiljön för barnen (Nouri & Cerratto Pargman, 2017). 

Lärplattan kan exempelvis användas i förskolan för att arbeta med QR-koder, vilka ofta är 

multimodala (ibid.). Barn kan även söka information, kommunicera och dokumentera med 

olika tekniker vilket bidrar till ytterligare ett sätt att kommunicera (Sandvik et.al, 2012).  

 

Lärplattan erbjuder barnen kreativa möjligheter att skapa och fokus har flyttats från spelappar 

som dominerade när lärplattan togs in i förskolan (Niemi, 2013). Enligt Wahlström (2015) ger 

lärplattan barnen ytterligare en möjlighet att utveckla sin skapande förmåga, uttrycka sina 

tankar, upplevelser och erfarenheter, vilket betonas i läroplanen (Skolverket, 2016). Barnen 

kan redigera och skapa egna filmer med tillhörande ljud och text (ibid.). Barnen kan även 

skapa animerade filmer genom att fota föremål som de själva skapat eller som finns i deras 

omgivning (Wahlström, 2015). Genom berättandet skapar barnen egna filmer på ett lustfyllt 

sätt där alla kan delta utifrån sina förutsättningar och därigenom få förmedla sina tankar 

(Niemi, 2013). När barn får göra egna filmer skapar de sig en förståelse för hur en film byggs 

upp och hur filmtrick går till (Nilsson & Larsson, 2014). Genom att arbeta med tekniken 

Green Screen kan bakgrunden bytas ut med hjälp av en app, ifall det fotograferas eller filmas 

mot en grön duk, vilket ger intrycket att filmen utspelar sig på en helt annan plats 

(Wahlström, 2015). Detta kan ge barnet förståelse för att allt som visas på film inte är på 

riktigt (ibid.). Barns meningsskapande vid användningen av lärplattan bekräftas även av 

Moinian och Kjällanders (2014) forskning som visade att lärplattan möjliggör för barnen att 

interagera, samarbeta, kommunicera och kunna skapa sitt eget innehåll i egna produktioner. 

2.4.3 Lärplattan som komplement, mål och medel. 

Forskning visar att förskollärare är inne i en lärprocess och uttrycker en osäkerhet gällande 

hur och varför lärplattan ska användas i förskolan som ett läromedel (Hernwall, 2016; 

Marklund, 2015). Marklund och Dunkels (2016) gjorde en netnografiinspirerad studie där de 

observerade de pedagogiska diskussioner som svenska förskollärare förde i olika forum på 

nätet. Studien synliggjorde att pedagogerna kände en osäkerhet kring om barnen skulle få 

använda lärplattan lika fritt som övrigt pedagogiskt material på förskolan, då de kände oro 
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över att lärplattan skulle ta över de traditionella arbetssätten (ibid.). Bergenord (2014) har 

noterat att vuxna ofta värdesätter det analoga mer än det digitala och lyfter exemplet fysisk 

bok kontra e-bok. Förskolläraren Anna Lundholm betonar vikten av att frångå detta då hon i 

en intervju med Skolverket (2013) framhåller att lärplattan inte ska ersätta traditionellt 

material eller den fria leken, utan att den ska betraktas som ett komplement till det övriga. 

Kyrk Seger (2014) lyfter att många särskiljer den digitala kompetensen från kompetenser 

inom skapande/konstruktion och betraktar den som en motsats till de övriga kompetenserna. 

Den digitala kompetensen används enligt författaren även ofta som ett medel för att fördjupa 

andra kompetenser och betonar därför vikten av att barnen även får fördjupa den digitala 

kompetensen som ett mål i sig, samt att pedagoger betraktar barnens olika kompetenser som 

komplement till varandra. En anledning till att digital kompetens ofta används som ett medel 

för att uppnå annat lärande menar Kyrk Seger kan bero på att de “pedagogiska glasögonen” 

inte har tillräcklig skärpa och därför inte ser lärandet.  

2.4.4 Plan för implementering och användning 

Kyrk Seger (2014) framhåller att det är förskolans ledning och organisation som påverkar hur 

arbetet med de digitala verktygen utvecklas och fördjupas. Sandvik et al. (2012) förklarar 

däremot att det är pedagogernas uppgift att se till att lärplattan integreras i den dagliga 

verksamheten samt att de strävar efter de mål som finns beskrivna i förskolans läroplan 

(Skolverket 2016a). Vid implementering av lärplattan i förskolan som pedagogiskt verktyg, 

bör syftet med användningen tydliggöras (Wahlström, 2015). Förskolan bör även ha en plan 

för hur lärplattan ska införas, vilken fortbildning pedagogerna behöver samt när och hur detta 

ska ske (ibid.). Åström (2014) betonar vikten av att utmana tanken och reflektera kring hur, 

vad och varför. Förskolläraren Anna Lundblom poängterar att pedagoger måste vara lyhörda 

för vilka olika arbetssätt som passar bäst för just det barn som det handlar om (Skolverket, 

2013). Lundgren Öhman (2014) beskriver att när pedagogerna har ett medvetet arbetssätt kan 

digitala verktyg bidra till att höja verksamhetens kvalitet ytterligare.  

2.4.5 Val av innehåll i lärplattan 

Kyrk Seger (2014) lyfter vikten av att ha en gemensam tanke kring hur och vad arbetslaget 

vill använda lärplattan till samt vilka appar som ska erbjudas. Falloon (2013) gjorde en 

fallstudie i Nya Zeeland på femåringar och deras pedagoger med syfte att ta reda på om och 

hur lärplattor kan stödja barnens lärande kring läskunnighet, matematik, problemlösning och 

kognitivt tänkande. I studien valdes 45 olika appar ut och Falloon fann att apparna behövde 

kommunicera lärandemål som var designade så barnen kunde komma åt lärandemålen och 

förstå innehållet. Stigdotter (2014) betonar däremot att det inte finns några pedagogiska appar 

i sig, utan att det är pedagogerna som lägger till pedagogiken i arbetet när de handleder, 

samtalar och problematiserar innehållet tillsammans med barnen. Stigdotter (2014) framhåller 

att pedagoger bör välja skapande, kreativa och kommunikativa appar där barnen själva 

producerar innehållet. Detta kan enligt Stigdotter vara filmskapande, animationer, skattjakter 

med QR-koder, ljudupptagningar samt skapande av egna memory och pussel. Säljö (2017) 

tillägger att pedagoger även bör utvärdera och bedöma vilket lärande som sker då den digitala 

tekniken påverkar hur barnen lär och tänker.  

2.4.6 Tillgänglighet och regler 

Bølgan (2012) lyfter vikten av att barnen har tillgång till flera lärplattor. En 

observationsstudie visar att förskolor har 1–3 lärplattor per avdelning och att avdelningarna 
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lånar lärplattor av varandra (Kjällander, 2014b). De digitala verktygen behöver göras 

tillgängliga och integreras i verksamheten för att uppmuntra barnens dagliga utforskande och 

lärande (Bergenord, 2014; Bølgan, 2012). Genom att lärplattan är portabel kan den tillämpas i 

den kontext lärandet sker (Bergenord, 2014; Sandvik et al., 2012). Även Kyrk Seger (2014) 

ser som en självklarhet att lärplattan ska vara lika tillgänglig som allt annat pedagogiskt 

material och menar att detta kräver en tilltro till barnens kompetens och vilja att lära.   

 

Pedagoger bör reflektera kring vilka regler som ska gälla vid användandet av lärplattan 

(Wahlström, 2015). Ljung-Djärf (2004) framhåller att de regler som utformas innebär både 

hinder och möjligheter för barnen. Reglerna kan handla om ett maxantal barn eller 

tidsbegränsning, där behovet av regler framställs utifrån de positiva effekter de kan ge. 

Kjällander (2014b) såg i sin studie att förskollärare från början ofta delade in barnen i grupper 

om 3-5 runt lärplattan och inledningsvis använde en äggklocka för att barnen skulle turas om.  

I takt med att barnens vana att använda lärplattan ökade, plockade de bort äggklockan då 

barnen själva avslutade och lämnade över lärplattan till en kompis (ibid.). Kyrk Seger (2014) 

förklarar att regler kan spegla en osäkerhet där pedagogerna försöker behålla kontrollen. 

Strävan efter kontroll, där åtkomsten både tidsbegränsas och kontrolleras, kan ofta hämma 

barns utveckling och processer med digitala verktyg i stället för att låta barnen upptäcka och 

leka (Bølgan, 2012; Kyrk Seger, 2014). 

2.5 Pedagogers förhållningssätt till digitala verktyg  

Marklund och Dunkels (2016) identifierade i sin studie två olika synsätt hos förskollärare, där 

ena gruppen var övertygad om lärplattans fördelar och där den andra gruppen var desto mer 

kritiska till vad lärplattan kunde erbjuda. Kyrk Seger (2014) har noterat att det finns en 

nedvärderande syn på digitalitet som grundar sig i en rädsla för att barnen ska bli passiva och 

inaktiva. Även House forskning från 2011 visar att oron för digitaliseringen ofta härleds 

utifrån att övervikt hos barn ökar (Robert-Holmes, 2014, s.1). Forskning visar dessutom att 

det finns en tanke om att skydda barnen från hot och särskilt från nya media (Hernwall, 2016). 

Brist på kunskap eller osäkerhet gällande hur digitala verktyg kan användas samt pedagogers 

medvetna eller icke-medvetna förhållningssätt, kan utgöra ett hinder för att såväl barn som 

pedagoger utvecklar sin digitala kompetens (Forsling, 2011). Vidare visar Hernwalls (2016) 

studie att de förskollärare som är osäkra och har få eller inga positiva erfarenheter av digitala 

verktyg, inte heller är involverade i att implementera digitala verktyg i förskolan. Ljung-Djärf 

(2004) såg i sin studie att om pedagogen hade en negativ inställning till digitala verktyg 

kunde de inta en skyddande attityd och begränsa barnens användning. Kyrk Seger (2014) 

framhåller att oron kan vara ett sätt att visa omtänksamhet och grundar sig i en rädsla för det 

okända och för en “snabb utveckling”.  

Jag kan bära med mig oro, rädslor och okunskap kring digitala verktyg men barnen 

kommer ändå att växa upp i en värld som vi inte kan styra med hjälp av makt och kontroll 

över digitala verktyg. När vi öppnar oss för att låta barnen utforska, när jag vågar stå i 

bakgrunden och ackompanjera barnen snarare än att styra - det är då lärande sker (Kyrk 

Seger, 2014:51).  

Det negativa synsättet på barnens användning av digitala verktyg menar Kyrk Seger (2014) är 

ett tecken på att det saknas en nyfikenhet på barnens processer.  Hernwall (2016) understryker 

att förskollärare behöver utveckla en tro till konceptet att använda digitala verktyg i förskolan 

och därefter utveckla självförtroendet att använda dessa i syfte att kunna sträva mot 

läroplansmålen. Bergenord (2014) betonar att pedagoger måste vara öppna för förändring och 

våga prova de digitala verktyg de investerat i och inte vara rädda för att göra fel.  
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2.6 Pedagogens roll  

Carlsson (2014) poängterar att de förmågor som tränas med hjälp av lärplattan, direkt hör 

ihop med vad de vuxna låter barnen göra med den. Bergenord (2014) förklarar att barn ofta 

har en mer tillåtande och utforskande inställning än vad vuxna har, där vuxna ofta begränsas 

av att de inte vet vad som händer om de trycker på en knapp. Forskning visar att barn 

interagerar, samarbetar, hjälper, uppmuntrar varandra och ger varandra komplimanger när de 

använder lärplattan i förskolan (Kjällander, 2014b). Även de barn som själva inte använder 

lärplattan deltar i den sociala interaktionen som uppstår runt lärplattan (ibid.). 

 

Stigdotter (2014) betonar vikten av att vara en delaktig pedagog genom att se, höra, diskutera 

och uppleva det som barnen gör. Förskollärarens roll är att sitta bredvid barnen och 

uppmärksamma vilket lärande som sker, vad barnen pratar om, hur de hjälper varandra samt 

ställa utmanande frågor (Wahlström, 2015). Vidare bör pedagogen uppmuntra barnens sätt att 

hjälpa och förklara för varandra när de använder lärplattan (ibid.). Genom att utforska 

tillsammans med barnen och uppmuntra barnens intressen och engagemang i den digitala 

miljön ökar barnens handlingsutrymme (Kjällander, 2014b). Genom att som pedagog 

interagera med barnen runt lärplattan blir såväl barnet som pedagogen digitalt kompetenta 

(Kjällander, 2014a). Marklund och Dunkels (2016) studie visar dock att pedagoger känner en 

osäkerhet kring hur deras egen roll ska se ut när barnen sitter med lärplattan. Pedagogerna såg 

vikten av att vara en närvarande pedagog, men ställde sig samtidigt frågan om lärplattan 

skulle betraktas som ett traditionellt pedagogiskt material och låta barnen utforska, leka och 

lära på egen hand.  

 

Stigdotter (2014) betonar vikten av att finna en balans mellan rollen som passiv och aktiv 

medforskare genom att backa undan, invänta barnens egna reflektioner och använda sig av 

öppna frågor. Lenz Taguchi och Åberg (2005) understryker vikten av att vara medforskande 

genom att visa en vilja och lust att ständigt lära sig nya saker tillsammans med barnen och 

frångå förmedlingsrollen. Vidare lyfter författarna vikten av att tro på barnets förmågor och 

lust att lära samt att se barnet som kompetent och nyfiket. Pedagogens roll förändras från att 

förmedla kunskaper till barnen, till att istället ställa frågor och stimulera barnens eget 

tänkande, när barnen ses som kompetenta, nyfikna och vakna (Kennedy, 2014). Lärande 

baseras på samspelet mellan barnen, miljön och vuxna där barnets egna upplevelse och 

nyfikenhet utgör grunden för lärande (Lenz Taguchi & Åberg, 2005). Skolverket (2012) 

beskriver att en medforskande pedagog lär sig tillsammans med barnen då denne öppet 

förhåller sig till det barnen utforskar och undersöker. Det sker ett kollaborativt lärande när 

pedagogen tar tillvara de olika sätten att tänka och göra, samt utforska de konsekvenser dessa 

medför (ibid.). När barn och pedagoger ses som medkonstruktörer av kunskap blir kreativitet 

och fantasi det viktigaste i det utforskande arbetet (Skolverket, 2012). 

2.7 Sammanfattning av bakgrunden 

Sammanfattningsvis visar vår bakgrund att det finns ett behov av digital kompetens i dagens 

samhälle, där förskolans roll i att erbjuda barnen lärplattan i verksamheten blir viktig. Det 

framgår även att lärplattan erbjuder många användningsområden inom förskolan, samt att 

pedagogens kompetens och förhållningssätt  har en direkt påverkan på hur lärplattan erbjuds 

och vad barnen lär sig. Vidare framhålls ett mediepedagogiskt förhållningssätt där lärplattan 

implementeras i den dagliga verksamheten och används som ett komplement till övriga 

pedagogiska verktyg. Mot den bakgrunden går vi nu vidare till metoddelen i vår studie.  
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3. Metod 

I detta avsnitt beskriver vi de val vi gjort inför och under studien, samt de metoder vi använt 

oss av. Detta beskrivs under avsnitten metodval, urval, genomförande av datainsamling, 

bearbeting av data, tillförlitlighet och äkthet, etiska överväganden, författarnas roller i 

studien och avslutningsvis metoddiskussion.  

3.1 Metodval 

Vi valde att använda oss av en kvalitativ forskningmetod då Kihlström (2007) menar att 

denna metod lämpar sig för studier som denna, där syftet är att undersöka människors 

uppfattningar om samt erfarenheter av olika fenomen. Utifrån vårt syfte valde vi att 

genomföra personliga intervjuer som enligt Alvehus (2013) syftar till att synliggöra 

intervjuobjektets åsikter, känslor, erfarenheter och tankar. Vi genomförde semistrukturerade 

intervjuer där vi utgick från en intervjuguide med öppna frågor samt följdfrågor för att som 

Alvehus (2013) beskriver få fram informantens berättelse. Denna typ av intervju hävdar 

Alvehus (2013) ger informanten möjlighet att påverka intervjuns innehåll vilket kräver ett 

aktivt lyssnande av oss intervjuare samt förmåga att anpassa följdfrågorna. Detta var något vi 

hade i åtanke under intervjuerna genom att som Stukát (2011) beskriver vara flexibla och 

följsamma i samspelet med informanten.  

3.2 Urval 

Vi har gjort ett medvetet urval av informanter utifrån studiens kvalitativa syfte att nå djupare 

kunskap inom ett avgränsat område. Vi intervjuade sex förskollärare från olika förskolor, 

varav två förskollärare valdes ut för att vi hade kännedom om att de hade kommit långt i 

arbetet med lärplattan då dessa skulle kunna ge beskrivande och representativa exempel 

utifrån sin erfarenhet. Vi valde att göra ett bekvämlighetsurval, vilket enligt Bryman (2011) 

innebär att de informanter som finns tillgängliga i forskarens närhet väljs ut.När vi kontaktade 

förskolorna och beskrev vårt syfte, gav de förslag på en förskollärare som skulle kunna delta. 

Informanterna presenteras med fingerade namn i tabell 1 nedan.  

Tabell 1     

Informant Fortbildning/utbildning inom IT Förskollärarexamen Åldersgrupp 

Linda Ja 1987  3-4 

Eva Ja 2009  5 

Stina Nej 2015  1-4 

Linnea Ja 2016  1-3 

Per Ja 2007  2-3 

Hilda Nej 1992  1-3 
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3.3 Genomförande av datainsamling 

Informanterna vi valt ut i studien kontaktades personligen och i samband med detta 

presenterade vi vårt syfte, samt gav information om deras medverkan i studien. Därefter 

mailade vi missivbrevet till samtliga sex informanter där information om medverkan stod 

beskrivet (se bilaga 1). Vi är medvetna om att informanten, som Alvehus (2013) betonar, kan 

framställa det som anses som lämpligt och för att minimera denna risk valde vi att inte skicka 

ut intervjuguiden i förväg.  

 

Intervjuerna genomfördes enskilt och avskilt på informanternas arbetsplatser och varade i 

cirka 30 minuter. De frågor vi ställde återfinns i intervjuguiden (se bilaga 2). För att vår 

närvaro under intervjun inte skulle påverka informantens berättelse strävade vi efter att, som 

Alvehus (2013) betonar, hålla oss objektiva och inte provocera fram specifika svar. Vi valde 

att spela in intervjuerna för att säkerställa informantens berättelse och inte riskera att den 

förändrades på vägen, vilket Alvehus (2013) beskriver är fördelen med ljudupptagning. 

Därmed kunde vi även som Kvale och Brinkmann (2009) skriver fokusera fullt ut på det 

pågående samtalet. Nackdelen med ljudupptagning, menar Alvehus (2013) är att informanten 

kanske inte vågar vara öppen, samtidigt som informanten också kan känna en trygghet i att 

det som sägs ordagrant dokumenteras. Samtliga informanter gav sitt samtycke till att vi 

spelade in intervjun och då ämnet vi studerar enligt oss inte är av känslig karaktär vägde 

fördelarna med metoden över.  

3.4 Bearbetning av data 

Två mobiler användes för att spela in intervjuerna och ljudfilerna sparade vi sedan över på 

våra datorer. Vi kunde därefter, som Patel och Davidsson (2011) beskriver, avlyssna empirin 

flera gånger vilket bidrog till att vi kunde transkribera intervjun ordagrant och därmed få en 

korrekt uppfattning av berättelsen.  De citat som presenteras i resultatet är direkt återgivna och 

den övriga texten har vi skrivit om till skriftspråk. När transkriberingen var klar gjorde vi en 

kvalitativ analys som Fejes och Thornberg (2014) beskriver handlar om att organisera, bryta 

ner, koda och söka efter mönster. Vi riktade då in oss på tematisk analys där vi kategoriserade 

och kodade resultatet i syfte att utröna vad informanterna hade gemensamt och vad som 

skiljde de åt (Fejes & Thornberg, 2014). Vi har läst resultatet noggrant, flera gånger och 

därefter sorterat materialet utifrån våra tre forskningsfrågor. Sedan har vi urskiljt 

återkommande huvudteman samt subteman under respektive forskningsfråga som vi namngett 

och sorterat resultatet under. I tabell 2, 3 och 4 på nästa sida beskrivs hur dessa teman 

framträtt.  
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Tabell 2. Hur och varför erbjuder förskollärarna lärplattan? 

Förskollärarnas motiv bakom 

varför de erbjuder lärplattan 

Förskollärarnas 

beskrivningar av hur 

lärplattan erbjuds/används 

Förskollärarnas motiv till hur 

de utformar innehållet i 

lärplattan 

Under detta huvudtema beskrivs 

detaljerade motiv bakom varför 

förskollärarna erbjuder barnen 

lärplattan.  

Under detta huvudtema beskrivs 

hur förskollärarna använder 

lärplattan tillsammans med 

barnen samt förskollärarns syn 

på hur lärplattan kan användas i 

förskolan. 

Under detta huvudtema beskrivs 

hur förskollärarna tänker kring 

valet av appar, hur innehållet 

begränsas samt hur 

förskollärarna bemöter barnens 

önskemål av appar. 

Tabell 3. Vilka faktorer påverkar hur lärplattan erbjuds och används? 

Förskollärarnas kompetens och 

möjlighet till 

kompetensutveckling 

Plan för 

arbetet 

 

Samsyn 

Barnens tillgång till 

lärplattan och regler 

kring användningen 

Detta subtema beskriver 

förskollärarnas kompetens inom 

digitala verktyg/IT och vilka 

möjligheter de getts till 

fortbildning/vidareutbildning. Här 

belyses även arbetslagets upplevda 

kompetens samt hur förskollärarna 

sprider kompetensen i arbetslaget. 

Under detta 

subtema 

beskrivs hur 

förskollärarna 

planerar sitt 

arbete med 

lärplattan.  

Subtemat 

beskriver 

förskollärarnas 

upplevelser 

gällande samsyn i 

arbetslaget om 

lärplattans 

användning i 

förskolan.  

Inom detta subtema 

beskrivs hur och när 

förskollärarna ger barn 

tillgång till lärplattan i 

verksamheten.  

Tabell 4. Hur beskriver förskollärarna sin roll vid barnens användning av lärplattan? 

Förskollärarnas beskrivning av sin egen roll vid barnens användning av lärplattan 

Under detta huvudtema beskrivs förskollärarnas tankar och förhållningssätt till sin egen roll när det 

kommer till barnens användning av lärplattan.  
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3.5 Tillförlitlighet och äkthet  

Vi har strävat efter att, som Vetenskapsrådet (2017) framhåller, vara objektiva under 

intervjuerna i syfte att inte påverka responenternas svar. Patel och Davidsson (2011) menar att 

undersökningens tillförlitlighet påverkas av de bedömningar intervjuaren gör när svaren 

registreras. Därav använde vi oss av ljudupptagningar vilket medförde att vi som Patel och 

Davidsson (2011) understryker kunde transkribera informantens svar korrekt och ordagrant. 

Genom detta kunde vi även lyssna av och analysera empirin flera gånger. Transkriberingen 

skrevs sedan om från talspråk till skriftspråk.  I denna process strävade vi efter att hålla oss så 

nära informantens egna ord som möjligt för att undvika att göra egna tolkningar av 

informantens svar, vilket Patel och Davidsson (2011) beskriver som en risk. Genom detta 

tillvägagångssätt, där vi strävat efter att ge en rättvis bild av informanternas åsikter och 

uppfattningar samt att vi även valt att presentera citat i resultatavsnittet  har vi, som Bryman 

(2011) framhåller, ökat äktheten i studien.   

3.6 Etiska överväganden 

Vid första kontakt med informanterna informerade vi om studiens syfte samt att de när som 

helst hade rätt att avbryta sin medverkan. I samband med detta gav vi information om att 

deltagandet i studien sker anonymt och att vi kommer avidentifiera och ge informanterna 

fingerade namn, i enlighet med Vetenskapsrådets (2017) etiska principer. Vi informerade 

även om att vi önskade spela in intervjun vilket samtliga informanterer gav samtycke till. 

Därefter gav vi information om att vi behandlar alla uppgifter konfidentiellt enligt 

Personuppgiftslagen (SFS, 1998:204) och att vi kommer radera samtliga ljudinspelningar och 

kodningslistor när examensarbetet är godkänt. Samtlig information mailades sedan ut 

skriftligt i missivbrevet (se bilaga 1) till varje informant några dagar innan intervjun, och 

repeterades initialt vid intervjutillfället.  

3.7 Författarnas roller i studien 

Under examensarbetets gång har vi haft ett nära samarbete och tillsammans genomfört 

examensarbetets olika delar i vilka båda bidragit och varit drivande. Vi skrev inledningen 

tillsammans och samtalade om vilka delar som litteraturgenomgången skulle innehålla. Sedan 

sökte vi gemensamt fram relevanta artiklar och litteratur som vi läste igenom och diskuterade 

tillsammans. Därefter delade vi upp skrivningen av bakgrunden och avslutade med att 

tillsammans läsa igenom och redigera innehållet för att göra texten enhetlig och korrekt. 

Övriga delar har vi skrivit tillsammans från början då det varit berikande att diskutera, 

analysera och reflektera kring såväl metodval som det insamlade materialet ur olika 

perspektiv. Vi genomförde samtliga sex intervjuer tillsammans där vi växlade mellan att ställa 

huvudfrågor och följdfrågor. Detta arbete är resultatet av ett gott samarbete och givande 

diskussioner kring såväl vägval som innehåll. 

3.8 Metoddiskussion 

Resultatet i denna studie är knutet till en specifik kontext och består av sex förskollärares 

uppfattningar om lärplattan som fenomen och därmed är det inte representativ för hela 

populationen. Förskollärarnas uppfattningar är föränderliga och därmed hade resultatet 

förändrats om vi hade genomfört intervjuerna vid en annan tidpunkt, vilket Fejes och 

Thornberg (2014) belyser. Därför vill vi som författarna klargöra att detta resultat inte är 

statistiskt generaliserbart. Resultatet kan istället betraktas av läsaren som analytiskt 

generaliserbart vilket Fejes och Thornberg (2014) beskriver innebär att undersökningen kan 
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ge vägledning för vad som kan hända i en annan situation och ses som spekulationer och 

hypoteser som utifrån denna förståelse troligtvis kan tillämpas i en liknande kontext. 

Resultatet ger följaktligen ett perspektiv, snarare än en sanning (ibid.).  

Vi använde oss av semistrukturerade intervjuer och då informanterna hade olika kunskaper 

inom området och hade kommit olika långt i arbetet med lärplattan, märkte vi att en del 

informanter hade mer utvidgande svar. Konsekvensen av detta var att vi utmanades i att ställa 

fler följdfrågor till de informanter som inte hade samma erfarenheter och detta är något vi 

hade kunnat göra i större utsträckning för att få ut mer av informanternas berättelser. Vi vill 

även här belysa att resultatet i denna studie speglar förskollärarnas uppfattningar och tankar, 

vilket innebär att vi inte vet hur de faktiskt arbetar med lärplattan i praktiken. Hade vi istället 

genomfört en observationsstudie hade resultatet eventuellt blivit ett annat.  
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4. Resultat 

Resultatet av vår tematiska analys presenteras strukturerade utifrån våra forskningsfrågor 

som i sin tur har underteman, vilka ska ge läsaren en överblick av informanternas svar. 

Resultatet beskrivs i berättande form och innehåller även citat.  

4.1 Hur och varför erbjuder förskollärarna lärplattan? 

I detta avsnitt presenterar vi resultatet av följande teman: Förskollärarnas motiv bakom varför 

de erbjuder lärplattan, Förskollärarnas beskrivningar av hur lärplattan erbjuds/används 

samt Förskollärarnas motiv till hur de utformar innehållet i lärplattan. 

4.1.1 Förskollärarnas motiv bakom varför de erbjuder lärplattan 

Förskollärarna beskriver flera motiv bakom varför de erbjuder lärplattan. Det första motivet 

informanterna uppger är att de kommunala förskolecheferna fått i uppdrag att tillgodose 

förskolorna med digitala verktyg. Detta uppger samtliga skedde runt 2009–2011. Det andra 

motivet som framträder är att förskollärarna erbjuder lärplattan för att den har många 

användningsområden. Eva berättar att lärplattan möjliggör att barnen både kan fotografera, 

googla samt forska tillsammans och hon förklarar att ”nästan allt vi gör i förskolan 

tillsammans med barnen kan man även göra med lärplattan”. Ett tredje motiv som 

förskollärarna beskriver är att lärplattan fångar större barngruppers uppmärksamhet, eftersom 

att lärplattan är enkel att koppla upp mot en projektor. 

Jag tycker personligen att lärplattan är ett jätteroligt hjälpmedel. Dels för att den fångar 

barnens intressen jätte jättebra och dels för att du kan variera på i så olika svårighetsgrad. 

Det finns även oändliga möjligheter med den. Både appar och tips som jag hittar på 

hemsidor med fakta och information. (Linda) 

Ett fjärde motiv förskollärarna beskriver är att de nyttjar lärplattan för att den är lättanvändlig 

och enkel att ta med sig överallt jämfört med datorn. Per berättar att de fortfarande erbjuder 

datorer, medan övriga förskolläre uppger att lärplattan ersatt datorn helt. Samtliga 

förskollärare förutom Hilda beskriver att de tar med sig lärplattan på utflykter tillsammans 

med barnen för att söka svar och fakta vilket de menar kan leda till nya läraktiviteter. Hilda 

uppger dock att detta var något hon enbart gjorde när hon arbetade med de äldre barnen. 

Ett femte motiv som framkommer från flertalet förskollärare är att de erbjuder lärplattan för 

att den möjliggör att barnen kan se och följa sitt eget lärande. Förmågan hos barnen att 

reflektera kring sitt eget lärande menar Stina blir konkret och mer framträdande för barnen när 

de använder lärplattan som hjälpmedel.   

Förskollärarna ser ett behov hos barnen att få utforska och lära sig behärska den digitala 

tekniken, vilket de menar är ytterligare ett motiv till varför barnen bör erbjudas lärplattan 

redan i förskolan. Både Eva, Linda och Hilda beskriver att den digitala utvecklingen går fort 

framåt och att det är förskolans roll att erbjuda lärplattan som redskap, för att det inte ska 

utgöra ett hinder för barnen senare när de börjar skolan. Varför behovet av digital kompetens 

är så viktigt beskriver Linda och Eva så här:  

Det är bara att inse vilken värld vi lever i och vi måste ge alla den chansen för det kan 

vara olika vad barnen har hemma, vi måste vara ett komplement. Både att få digital 

kompetens att kunna använda lärplattan och att resonera runt det här med saker vi ser 

samt reflektera kring om det är sant och förhålla sig kritisk. Det kan man börja redan med 

de små barnen. (Linda) 
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Det är viktigt att alla får prova på att använda tekniken. Alla har inte en lärplatta hemma 

och barnen har helt olika förutsättningar hemifrån. Vissa barn är jättevana vid att använda 

lärplattan medan andra absolut inte är det. Det är så i vårat samhälle, men vi vill att alla 

ska få se och prova på för de föds in i en digital värld, så är det. Barnen kommer stöta på 

digitala verktyg i en så mycket mycket högre utsträckning än vad vi kan föreställa oss. 

(Eva) 

Informanterna beskriver därmed flera motiv till varför de erbjuder lärplattan, där de betonar 

vikten av att alla barn får utforska tekniken redan i förskolan.  

4.1.2 Förskollärarnas beskrivningar av hur lärplattan erbjuds/används  

Samtliga förskollärare beskriver att de har en uppfattning om att arbetet med lärplattan i 

förskolan skiljer sig från hur lärplattan används i hemmet. På förskolan menar förskollärarna 

att de har ett pedagogiskt syfte bakom anvädningen. Eva, Per, Linnea och Linda berättar att 

barnen är producenter i förskolan, vilket de uppfattar skiljer sig från hemmet. Eva delger att 

hon kanske har lite förutfattade meningar men hon beskriver det såhär: 

Jag hör att många av barnen sitter och tittar på Youtube hemma och det gör att nästan alla 

barn kan hantera det, sen är det ju olika spel. Här på förskolan blir det mer att de filmar, 

tar kort, dokumenterar, vi gör egna filmer med dom, vi provar på green screenfoton, ja gör 

sånna saker, dom liksom producerar mer saker med hjälp av plattan. Det tror jag inte man 

gör hemma så ofta att man exempelvis gör en Puppet Pals saga med sina barn. De kanske 

fotar och så med sina barn, men jag märker inte att de gör exempelvis en iMovie eller 

något sånt. Inte heller att de gör egna sagoböcker, det har jag inte sett att barnen känner 

igen. Vi försöker använda det så att vi gör egna sagor, egna små filmer, så tittar vi på det 

sen och barnen får välja vad som ska vara med och vad som ska skrivas. (Eva) 

Alla informanterna ser lärplattan som ett komplement och ytterligare ett verktyg till de övriga 

aktiviteterna som förskolorna erbjuder. Linnea tycker att den största fördelen med lärplattan är 

att det framförallt är barnens intresse som ytterligare kan fångas och hon menar att ”om 

pedagoger besitter rätt kunskap kan alla barnens förmågor utvecklas just för att det finns 

många kreativa appar där barnen kan utmana sig i.” Stina, Per och Linda lyfter fram att 

barnen tränar samarbete och problemlösning samt att deras språkutveckling främjas då barnen 

sitter tillsammans och diskuterar kring såväl appar som dokumentation där barnen även kan 

ge feedback till varandra. Linda berättar att hon använder lärplattan för digitalt skapande som 

exempelvis sagor för att främja barns språkutveckling och få en mångfald. Linda förklarar 

”Bara för att jag skapar digitalt med barnen slutar jag inte att måla, tekniken behöver inte 

uteslsuta något annat”. Detta uttrycker även Linnea ”Barnen kan först spela memory som 

vanligt, sedan memory via app och i ett tredje steg kan barnen fota och skapa sitt eget 

memory”. Även Per berättar att lärplattan blivit ett komplement till de traditionella 

aktiviteterna. Han uttrycker sig såhär:  

Vi hade som syfte att ta reda på om lärplattan kunde hjälpa barnen att skapa berättelser 

och det har definitivt blivit ett komplement till det som de redan har gjort. Vi leker 

dramalekar och så där med barnen där dom gestaltar med sin egen kropp, eller med 

dockor. Då tog vi in en app som heter Puppet Pals där man i princip gör samma sak men 

man gör det digitalt, så det blir som nya sätt att utforska redan kända aktiviteter. Ersätta 

ja… komplettera kanske mera! (Per) 

Alla förskollärare förutom Hilda och Stina utformar aktiviteter på lärplattan i syfte att barnen 

ska få utforska och lära sig tekniken genom att barnen får skapa och producera filmer, 

berättelser och bilder. Hilda berättar dock att hon skapade filmer när hon arbetade med de 

äldre barnen och hon uttrycker en önskan om att vidga användningsområdena, då de yngre 

barnen hon arbetar med nu betraktar lärplattan som ett spelverktyg, men hon vet inte hur.  
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Även Stina framhåller att barnen efterfrågar spelappar och att de i nuläget främst erbjuder 

lärplattan som ett dokumentationsverktyg i samband med aktiviteter. Övriga förskollärare 

upplever däremot att barnens önskningar om att få använda lärplattan för att spela spel har 

minskat jämfört med när barnen efterfrågade lärplattan från början. Linda berättar att ”barnen 

har upptäckt att lärplattan kan användas till så mycket mer och att göra egna filmer och ha 

filmvisning är något barnen tycker är jätteroligt”. Även Per uttrycker att barnen numera ofta 

vill använda skapande appar om de själva får bestämma. Linda, Eva och Per tar upp att de då 

ofta använder sig av apparna iMovie och Puppet Pals. Eva berättar att de arbetar med veckans 

barn där varje barn har en egen vecka där barnet lite extra lyfts fram. Barnet får då i uppdrag 

att ta kort på sådant som barnet tycker är bäst med förskolan. När bilderna är tagna får barnet 

välja musik och tillsammans med en pedagog göra en trailer i iMovie. Eva lyfter att just 

trailers går snabbt att göra.“En sån här grej, välja sitt tema, springa runt och ta kort - det 

kanske tar en kvart av en vuxens tid? De är så stolta - titta, det är min och där är jag”.  

Linnea och Linda berättar att de arbetar med QR-koder tillsammans med barnen. På Linneas 

förskola har de en QR-läshörna där barnen själva kan scanna av koder och på så vis lyssna på 

sagor och sånger via lärplattan. Linda lyfter att de brukar ha QR-skattjakter men även att de 

ofta använder sig av appen Quvier. Via Quiver kan barnen skriva ut och färglägga fysiska 

bilder som har en QR-kod i ena hörnet. När bilden är färglagd kan barnen scanna koden, rikta 

lärplattan mot bilden och få se sin färglagda bild i 3D samt se bilden sätta sig i rörelse.  

Samtliga förskollärare berättar att de använder projektorer för att fånga större barngruppers 

uppmärksamhet. Eva och Linnea berättar att när de letar information eller ser film på 

lärplattan, möjliggör projektorn att alla barn kan hänga med. Eva lyfter att de exempelvis har 

en app där barnen får skriva olika bokstäver och via projiceringen ser även de andra barnen 

hur bokstaven ser ut och i vilken riktning bokstaven skrivs. Eva märker att även blygare barn 

vågar testa på mer när de sitter tillsammans och betonar att ”barn lär sig av varandra”. Linda 

och Per berättar att de även använder sig av projektorn för att projicera olika miljöer. Linda 

tipsar om appen Gravitarium som de just nu använder under sitt temaarbete om rymden. 

Eva och Linda talar om att lärplattan kan användas som verktyg för att starta en dialog med 

barnen om källkritik. Eva och Linda berättar att barnen har fått använda sig av Green Screen, 

där de fått göra egna foton som ger intrycket av att barnen befinner sig på helt andra platser än 

vad de faktiskt gör.  

Det var ganska roligt i fjol då vi gjorde ett Lika - Olika tema, där vi arbetade med barnens 

självkänsla. Då fick alla barnen vara olika superhjältar och så gjorde vi Green Screen foto 

där alla fick vara ute i rymden. ‘Om jag vore en superhjälte… min superkraft vore…’ och 

så. (Eva) 

Eva förklarar att barnen förstår att det går att se ut som att de är i rymden, fastän de i själva 

verket befinner sig på förskolan. 

Vi pratar med barnen -  är allt vi ser på bilderna verkligen sant? Då kan vi ta in sådant 

med de äldre barnen - stämmer verkligen allt som vi ser på bild och film? Kan vi lita på 

det? Vi måste hålla det på en lätt nivå - att man kan skoja med bilder. (Eva) 

Vi kan klappa på en tiger, fastän vi inte alls är ute i någon djungel. Vi tänker att det är en 

grundläggande kunskap för barnen att lära sig att vara lite källkritiska och så kanske inte 

föräldrar tänker. (Eva)  

Förskollärarna ser många möjligheter med hur barn kan använda lärplattan i förskolan och de 

menar att det ständigt kommer nya användningsområden. Hilda säger”Jag tror faktiskt att vi 
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bara är i början av vad vi kan använda iPaden till, vi kommer att lära oss och kunna använda 

den till så mycket mer, som ett dagligt redskap.”  

4.1.3 Förskollärarnas motiv till hur de utformar innehållet i lärplattan 

Förskollärarna berättar att de reflekterar kring valet av appar och granskar dess innehåll. Hilda 

betonar att det är pedagogerna som ansvarar över apparnas innehåll och att apparna därför 

behöver granskas noga innan de erbjuds till barnen. Eva och Linda delger att de använder sig 

av recensioner av appar på internet. Per däremot förklarar att arbetslaget systematiskt brukar 

använda sig av pedagogisk dokumentation för att se vilka effekter olika appar har och hur de 

kan använda dem för att skapa en kommunikation mellan barnen. Hilda förklarar att hon 

önskar att hennes arbetslag hade börjat utvärdera arbetet med lärplattan, men hon säger att de 

ännu inte har hunnit så långt. Linda beskriver att hennes arbetslag endast brukar reflektera 

kring hur arbetslaget har använt lärplattan, men inget kring barnens lärande.  

Samtliga förklarar att de ser över antalet appar och betonar vikten av att de byts ut efterhand. 

Eva och Linda anser att antalet appar inte bör vara för många utan att det ska vara 

överskådligt. Linda beskriver att apparna byts ut efter de teman som avdelningen arbetar med 

för tillfället och att de hellre erbjuder fem aktuella appar än tio. Linda uttrycker det såhär ”Jag 

blir allergisk när jag ser en lärplatta med 15 appar och så är det helt ogenomtänkt. Man ser 

att det bara fyllts på och så sitter ungarna bara där, det får vi inte hamna i”. 

Förskollärarna belyser vikten av att apparna erbjuder ett specifikt lärande. Eva, Linda och Per 

väljer appar utifrån ett aktuellt område de arbetar med. Per berättar att de försöker tänka 

utifrån funktion och vad de vill göra med barnen. Stina, Eva och Hilda berättar att de har 

kategoriserat apparna under ett specifikt lärande utifrån strävansmålen i läroplanen. Stina 

poängterar att det är hennes ansvar som pedagog att se till att innehållet i apparna är lämpligt. 

Linnea berättar att valet av appar är en av de saker de behöver diskutera i samband med att de 

nu gör upp en plan för lärplattan. 

Eva, Per, Linnea och Linda poängterar att barnen inte enbart ska sitta och ta emot 

information. Per berättar att de mest använder appar där barnen får skapa och vara 

producenter och då har de exempelvis använt sig av Green Screen, Book Creator och Puppet 

Pals. Eva, Per och Linnea framhåller att apparna ska utmana barnen och främja en dialog. Eva 

berättar att de arbetat med appen Spökbus där barnen får uppdrag att exempelvis hitta nyckeln 

bakom hinken, där fokus ligger på att träna lägesbegrepp, och då kan barnen hjälpas åt och 

föra en dialog kring detta. Eva berättar även om appen Soundtouch där barnen kan sitta med 

lyssnaövningar och då menar Eva att de kan föra en dialog kring  ”Vad hör vi?” och barnen 

kan samarbeta genom att en kompis trycker och en får gissa, vilket skapar ett samspel mellan 

barnen. 

Jag tror att vi tänker om det bara är det här typiska, alltså något som dom bara vill titta 

på. Dom sitter bara och tittar på det - det är ingenting som dom kan ställa frågor kring 

eller någonting, att utmana sig så… utan jag tänker att det ska finnas ett pedagogiskt syfte 

med det. (Linnea) 

Barnen ska inte bara sitta och sikta på saker som kommer upp, som i Angry Birds 

skjutningar, apparna ska inte bara fördriva tiden - de ska utmana och inbjuda till 

eftertanke och dialog. (Eva) 

Förskollärarna har olika synsätt på spelappar som barnen har hemma och som de ibland 

efterfrågar på förskolan. Per, Hilda och Stina belyser att de inte tycker att barnen ska använda 



19 

 

samma appar som de redan använder mycket hemma.  Stina och Hilda berättar att de gjort ett 

ställningstagande och inte erbjuder barnen spelappar, trots att barnen efterfrågar dem. Eva 

berättar däremot att de inte väljer bort spelappar, men att de är ganska kritiska vid urvalet då 

hon anser att appen ska främja ett specifikt lärande hos barnen. Eva berättar att barnen kan få 

sitta två och två och “bara spela”, då de ser att vissa tycker det är skönt att kunna dra sig 

undan en stund. Linnea förklarar att hon personligen inte säger nej direkt när barnen 

efterfrågar en app som de även har hemma,  utan hon vill gärna se vad det är för något först, 

för att sedan ta ett beslut om appen passar på förskolan. 

Visst om det är en fredagkväll eller så där och dom vill sitta med Bollibompa-appen som 

dom alltid gör hemma, nog kan dom få göra det här.. men man vet att dom får göra det 

hemma också och det kan finnas ett pedagogiskt syfte med det. (Linnea) 

Om ett barn efterfrågar en viss app menar Per att det är viktigt att föra en diskussion om 

varför barnen vill göra just det och sedan titta vidare på vilka appar som skulle kunna passa 

för det barnet önskar göra.  

Men det är lite problematiskt…. Jag vet att några av oss hellre bara går och tar en app 

som ser kul ut - ’den tar vi’ och så får vi se sen vad det är för någonting. Jag kanske 

personligen hellre tycker det känns mer vettigt att… jag skulle nog föredra att först tänka 

vad man vill göra och sedan försöka hitta appen utifrån det. (Per) 

Resulatet visar att informanterna gör medvetna val när de beslutar om vilka appar som barnen 

får använda på förskolan. Den största skillanden som framkommer mellan informanterna är 

olika åsikter gällande barns möjlighet att använda ”spelappar”. 

4.2 Vilka faktorer påverkar hur förskollärarna erbjuder lärplattan? 

I detta avsnitt presenterar vi resultatet av följande teman: Förskollärarnas kompetens och 

möjlighet till kompetensutveckling, Plan för arbetet, Samsyn samt Barnens tillgång till 

lärplattan och regler kring användningen.  

4.2.1 Förskollärarnas kompetens och möjlighet till kompetensutveckling  

Informanterna beskriver att deras kompetens och möjlighet till kompetensutveckling påverkar 

deras sätt att arbeta med lärplattan. Samtliga förskollärare förutom Stina och Hilda har fått 

fortbildning i användningen av lärplattan. Stina tycker dock att hon fick en bra utbildning 

under sin förskollärarutbildning. Hilda berättar att hon fick en grundkurs kring lärplattans 

teknik när den kom, men inget om hur lärplattan kan användas tillsammans med barnen. Hilda 

berättar att hon skulle vilja visa barnen fler användningsområden på lärplattan än att spela, 

men uppger att hon saknar kunskap i dagsläget. Samtidigt berättar Hilda att de blir erbjudna 

fortsättningskurser, men att hon inte har valt att gå på dessa. Per förklarar att han deltog i 

nätverksgrupper kring IT hela förra året när de arbetade med sitt projekt med lärplattan, då de 

gjorde studiebesök på andra förskolor för att se hur de arbetade med olika digitala verktyg. I 

samband med detta fick han och kollegorna läsa en bok om mediepedagogik för att hitta 

givande sätt att arbeta med lärplattan. Linnea, Linda och Eva berättar att de är med i ett IKT-

nätverk inom kommunen där förskollärare och IT-pedagoger brukar träffas i syfte att få 

fortbildning, inspiration och för att ta del av varandras erfarenheter.  

Förskollärarna upplever att kompetensen i arbetslaget varierar och inte alltid är tillräcklig 

vilket de menar utgör ett hinder. Eva ser en risk med att pedagoger saknar såväl intresse som 

kunskap då det kan medföra att pedagogerna inte har någon koll på innehållet och därmed 

oreflekterat delar ut lärplattan till barnen. Förskollärarna upplever att arbetet kräver ett 
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engagemang och intresse i att vilja lära sig. Både Hilda och Eva lyfter att varje pedagog har 

ett ansvar att på eget initiativ skaffa sig de kunskaper som behövs.  

Såhär är det i förskolan…Allt nytt bara kommer och det förväntas att vi bara ska kunna 

det. Det är mycket upp till var och en att lära sig, för alla kan inte gå en utbildning. (Hilda) 

Vi pedagoger har själva ett ansvar för att leta reda på fortbildningskurser och 

inspirationsföreläsningar, vi blir inte serverade på fat. Kommunen brukar ordna 

inspirationsdagar för alla förskollärare inom kommunen och dessa blir ofta snabbt 

fullbokade. (Linnea) 

Eva förklarar att det krävs ett grundintresse hos pedagogen för att påbörja arbetet med 

lärplattan. Både Linnea, Linda och Eva berättar att de brinner för IT och att kollegorna i 

dagsläget kommer till dem ifall de får problem. Linnea berättar att det kommer mycket frågor 

när de olika arbetslagen sitter tillsammans, ”hur gör man si och hur gör man så, men man får 

bara inse att alla pedagoger inte kan allt”. 

Eva och Linda försöker sprida sin kunskap till sina kollegor på förskolan när de varit på 

kurser och inspirationsträffar. Eva brukar även uppmuntra kollegorna att gå istället för henne, 

eftersom Eva tycker att inspirationsträffarna är givande och hon anser sig själv ha mycket 

kunskap redan. De båda uttrycker att tiden utgör ett hinder för att kunna sprida vidare sin 

kunskap, framförallt till kollegorna på de andra avdelningarna. Linda menar att ”Det gäller 

ofta att föra vidare kunskapen i farten när tillfälle ges, men jag önskar att jag hann föra 

vidare så mycket mer”. Linda uttrycker sig såhär: ”Jag vill sprida det här mer… och jag 

försöker som peppa att testa, prova - det är så roligt och det är väl på gång, men….intresset 

finns nog inte riktigt där”. Hilda delger att det inte finns krav från förskolechefen att de som 

fått fortbildning sprider kunskapen i arbetslaget. 

Per och Eva betonar att de som pedagoger inte behöver kunna allt från början, utan de menar 

att de kommer långt på viljan att lära tillsammans med barnen och att våga prova sig fram. Per 

förklarar att arbetslaget har lärt sig mycket i arbetet med lärplattan vilket krävde såväl 

engagemang och intresse av arbetslaget. Stina uttrycker sig såhär: 

Jag tror att det är viktigt att pedagoger släpper sin rädsla för teknik och vågar prova. 

Därför att det ger mycket i längden att våga prova själv först och sedan sitta med barnen. 

Jag tror att barnen då skulle få mycket mer ut av användandet av lärplattan i förskolan. 

(Stina)  

Informanterna anser således att det är viktigt att ha kunskap om hur lärplattan kan användas, 

vilket de också ser som ett kompetensutvecklingsbehov för att kunna erbjuda lärplattan på ett 

medvetet sätt. Dock varierar möjligheterna till kompetensutveckling och det saknas både krav 

samt tid till att kunna delge kunskapen till övriga arbetslaget. 

4.2.2 Plan för arbetet 

Förskollärarna betonar behovet av att ha en plan för arbetet med lärplattan där syftet med 

användningen framgår, vilket de i sin tur menar påverkar hur arbetet med lärplattan ser ut. 

Per, Eva och Stina berättar att de har utformat en plan för lärplattan, där de använder 

lärplattan både som mål och medel för att uppnå ett specifikt lärande. Per berättar att hans 

avdelning brukar arbeta med årslånga projekt. I samband med förra årets projekt 

Mediatekniken i relation till berättandet, utformade arbetslaget en plan för att integrera 

lärplattan i arbetet. Vidare berättar Per att de inte har hunnit börja med årets projekt, men han 

poängterar att projektet kommer att knyta an till förra årets projekt där en plan för lärplattan 
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även kommer uppdateras. Linda, Hilda och Linnea har inte någon särskild plan för lärplattan i 

nuläget. Linda förklarar att uppdraget kring lärplattan är otydligt, men att arbetslaget har 

pratat om att de borde göra upp en plan för lärplattan. Linnea berättar dock att en pedagog 

från varje avdelning på deras förskola, har fått i uppgift att tillsammans skriva en gemensam 

plan innehållande syfte och mål med med lärplattan. Hilda tar upp att lärplattan är ett av de 

prioriterade målen i hennes förskolas lokala arbetsplan, men hon förklarar att arbetslaget trots 

detta saknar en plan för arbetet. 

Förskollärarna ser därmed ett behov av en plan med ett tydligt syfte och mål med arbetet då 

de menar att det påverkar i vilken utsträckning och hur de arbetar med lärplattan.  

4.2.3 Samsyn 

Förskollärarna har olika upplevelser av hurvida det finns en samsyn i arbetslaget kring 

lärplattans användning i förskolan, vilket de menar i sin tur påverkar hur de erbjuder lärplattan 

i verksamheten. Stina, Linda, Per och Hilda upplever att det inte finns någon samsyn kring 

lärplattans roll på deras respektive avdelningar.  Per upplever att många pedagoger forfarande 

betraktar lärplattan som ett film- och/eller spelverktyg, vilket han menar går emot hans syn på 

hur lärplattan bör användas. Stina lyfter dock att de har en grundsyn att lärplattan ska användas 

i de olika aktiviteterna men inte kring hur barnen kan använda den. Stina upplever att en del 

pedagoger är för snabba att erbjuda barnen lärplattan som tidsfördriv, medan andra pedagoger 

undanhåller lärplattan just för att de ser lärplattan som ett tidsfördriv.  

Linda upplever att hon är den i arbetslaget som är den mest drivande i arbetet med lärplattan 

och att när hon inte är där, är det ingen annan som tar initiativ till att använda den. Även Hilda 

upplever att kollegorna inte är lika intresserade av att använda lärplattan som henne. Hilda 

delger att hon skulle vilja arbeta mycket mer med lärplattan, men upplever att hon inte kan gå 

för fort fram eftersom hon då skulle tappa de kollegor som har en negativ inställning till 

lärplattan. Per tar upp att han från början hade en negativ syn på lärplattan men att han under 

deras förra projektarbete, upptäckte att det fanns flera olika användningsområden som han 

insåg var meningsfulla. Per och Linda förklarar att de försöker sprida sin kunskap och sin syn 

på lärplattan som verktyg, däremot uppfattar många kollegor arbetet med lärplattan som svårt. 

Linda nämner att hon upplever att många verkar vara rädda för att använda sig av lärplattan 

och berättar ”Åh, de spelar så mycket hemma och nu ska vi ha den här också”. Linda ser 

lärplattan som ett verktyg och inte som en spelkonsol och hon tror att anledningen till 

kollegornas inställning är att de saknar kompetens och därför inte vet hur de ska använda sig 

av lärplattan. Eva och Linnea anser däremot att de båda ingår i arbetslag som nått en samsyn 

kring lärplattan. De lyfter dock att de vet att det ser väldigt olika ut i de andra arbetslagen på 

deras respektive förskolor. Eva delger att hon tidigare har haft kollegor som sagt “Gör det där 

du… Å, det där vet jag inte hur man gör...” Vidare berättar Eva att de heller inte har haft något 

intresse att försöka lära sig. 

Jag känner samsyn i mitt arbetslag, men över huset känner jag att det inte kanske är 

det…tyvärr… det känner jag. Dom som har jobbat här i… ja typ… nästan 30 år, jag tror 

att de känner att ’jaha, okej nu blir det en grej till’ och så där. (Linnea) 

Förskollärarna anser att läroplanen i dagsläget är diffus när det kommer till vilken roll 

förskolorna ska ha i arbetet med digitala verktyg, vilket de menar kan vara en anledning till att 

det inte alltid finns en samsyn. Alla informanter har hört talas om att det kommer nya 

revideringar kring digital kompetens i läroplanen och samtliga välkomnar att det blir ett 

förtydligande kring digitala verktyg. Både Hilda, Linda och Per förklarar att när målen är 
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tydligt formulerade går det inte heller att komma undan då alla förskollärare ska sträva mot 

samma mål.  

4.2.4 Barnens tillgång till lärplattan och regler kring användningen 

Samtliga informanter berättar att de har två lärplattor på sina avdelningar samt tillgång till 

projektorer som de kan koppla ihop lärplattan med. Tillgången på resurser menar 

förskollärarna påverkar hur de kan erbjuda lärplattan och Linda önskar att de kunde köpa in 

fler lärplattor för att öka barnens möjligheter att utforska lärplattan. Både Linda och Hilda 

berättar att de skulle behöva en portabel projektor för att kunna projicera miljöer med barnen.  

Linda tar även upp att hon skulle vilja köpa in ett stativ till lärplattan för att enklare kunna 

filma tillsammans med barnen. Hilda uttrycker en besvikelse för att förskolan jämfört med 

skolan tilldelas lite resurser, vilket medför att de måste låna resurser av varandra på förskolan.  

Alla förutom Per, beskriver att de har lärplattan undanstoppad, men att de tar fram lärplattan 

ifall de upplever att det passar när barnen efterfrågar den. Linnea lyfter att hon själv tycker det 

är synd att lärplattan inte ligger lättillgänglig för barnen då hon menar att det utgör ett hinder 

för barnens inflytande över lärplattan. När barnen efterfrågar lärplattan berättar Eva och Per 

att de först frågar barnen vad de tänkt göra och sedan hjälper de barnet att komma igång.  

Det är inte nej nej, att vi har det bara vissa tider…‘Får vi ta iPad?’ Ja men absolut, då kan 

de ta en iPad och bara scanna av en QR-kod och lyssna på sagoböcker. De har ganska 

stort inflytande över när dom vill ha den eller inte. Sen så säger vi ju nej ibland också. 

(Eva) 

Hilda berättar att barnen på hennes avdelning sällan efterfrågar lärplattan vilket hon tror beror 

på att hennes arbetslag inte aktivt använder eller synliggör lärplattan. Per däremot berättar att 

hans arbetslag ständigt försöker hitta sätt att integrera lärplattan i verksamheten för att 

lärplattan inte ska bli en isolerad aktivitet. Han lyfter att de exempelvis har gjort en 

utklädningshörna på torget där de har satt upp en lärplatta i ett stativ som alltid sitter uppe, där 

barnen på eget initiativ kan fotografera sig själva.  

Förskollärarna har vissa tidpunkter då lärplattan oftare görs tillgänglig för barnen. Stina 

berättar att de har begränsat lärplattan till vissa dagar i veckan. Linda berättar att lärplattan 

oftare tas fram på morgonen eller på eftermiddagen för att det är då barnen efterfrågar den 

som mest. Hilda förklarar att lärplattan erbjuds efter lunch eftersom att de flesta av de yngre 

barnen sover och då blir det mindre avbrott. Alla förskollärare förutom Hilda ger barnen 

tillgång till lärplattan när de är utomhus för att barnen ska kunna söka information, ta kort, 

dokumentera och utforska sin omgivning. Hilda berättar dock att hon tog med lärplattan ut när 

hon arbetade med de äldre barnen och att det är något hon vill börja med med de yngre.  

Informanterna medger att åldern är en faktor som påverkar barnens tillgång till lärplattan. De 

uppger att de yngre barnen inte erbjuds lärplattan i lika stor utsträckning som de äldre. Per 

berättar att avdelningarna med yngre barn aldrig låter lärplattan ligga framme då den kan gå 

sönder, men att de får tillgång till den om de frågar. Hilda talar om att hon kunde erbjuda 

lärplattan oftare när hon arbetade med femåringarna, då hon berättar att de är självgående och 

självständiga och har en annan kunskap jämfört med de yngre barnen, som hon berättar att 

hon måste sitta tillsammans med. Linda och Eva medger att de yngsta barnen på deras 

förskolor inte aktivt använder lärplattan, men uppger att de själva hade integrerat lärplattan 

ifall de hade arbetat med 1-2 åringar. Eva betonar vikten av att det inte behöver bli en färdig 

produkt, utan att de yngsta barnen istället kan få utforska tekniken och prova sig fram. 
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Förskollärarna beskriver att reglerna har blivit färre kring användningen av lärplattan i takt 

med att lärplattan blivit en allt större del av barnens vardag. I början upplevde Eva att barnen 

var fixerade vid lärplattan. 

Barnen såg den som en ’helig grej’ och kunde uppleva det som orättvist om någon fick sitta 

med den. Fram tills de fick använda lärplattan kunde de nästan inte fokusera på något 

annat.  Då var vi tvugna att vara strikta gällande vilka som satt med iPaden och hur länge 

de suttit. (Eva)  

De regler förskollärarna formulerat påverkar hur och när barnen erbjuds lärplattan. Samtliga 

informanter beskriver att de har en regel att barnen alltid ska sitta tillsammans med en kompis 

runt lärplattan, detta för att träna turtagning och uppmana till dialog mellan barnen. Linda 

berättar att många avdelningar tidigare hade som regel att barnen skulle sitta max två vid 

lärplattan och begränsade deras tid med hjälp av äggklocka. Linda lyfter att de nu istället 

uppmuntrar barnen att sitta fler runt lärplattan, vilket även Per betonar som viktigt. Hilda 

däremot berättar att hon upplever att barnen inte bör sitta fler än två för att hon ska kunna 

fokusera på det barnen gör. 

Jag är inte så förtjust i det att det står 5-6 barn runt i en ring. Det är någon som alltid 

ropar svaret, det är någon som talar om vad man ska göra och det blir som… jag föredrar 

max två barn som sen får turas om. Risken finns att det stannar av om några barn ställer 

sig och tittar, då blir dom andra nyfikna och så kommer några till. Till slut står halva 

avdelningen och tittar och ser på när två stycken jobbar. Nä max två känner jag. (Hilda) 

En regel som samtliga förskollärare framhåller är att vara i närheten för att kunna ha uppsikt 

över det barnen ägnar sig åt när de sitter med lärplattan på egen hand. Förskollärarna 

framhäver vikten av att ha uppsikt så att barnen inte tar sig ut på internet då förskollärarna 

inte kan kontrollera innehållet. Hilda berättar att barnen gärna vill gå in på Youtube, en 

hemsida hon menar inte hör hemma på förskolan då de inte kan kontrollera vad som visas. 

Eva förklarar däremot att de har två givna platser där barnen får sitta med lärplattan och ifall 

barnen ska kolla på Youtube brukar alltid en pedagog sitta med för att barnen inte ska komma 

in på något olämpligt material.  

Förskollärarna uppger således att barnens tillgång till lärplattan i verksamheten, samt de 

regler de har runt användningen av denna, påverkar i vilken utsträckning och hur de erbjuder 

lärplattan. 

4.3 Hur beskriver förskollärarna sin roll när barnen använder lärplattan? 

Förskollärarna anpassar sin roll utifrån vad barnen önskar göra på lärplattan och avväger 

därefter om de behöver sitta med eller inte. Alla ser vinster med att sitta tillsammans med 

barnet, men de ser även vinster med att låta barnen två och två på egen hand få utforska appar 

ihop. Eva förklarar att pedagogerna alltid sitter med när de vill främja dialogen mellan barnen 

och hon brukar även vägleda när barnen ska skapa filmer. Eva berättar att hon även gör 

punktinsatser och då sitter hon enskilt tillsammans med det barnet för att minimera stressen 

och prestationen utifrån. Eva förklarar såhär: 

Vi jobbar med aktivitetstavla på vår avdelning, så vi sätter ibland ut en lapp bara på 

lärplattan. Ibland kan vi sätta dit att det ska vara två barn och en fröken, och då kan det 

vara så att de barnen får göra en film med fröken. Ibland kan de sitta där bara själv - för 

edfvet du vad, låt dom göra det bara en stund - det kan bli värsta lyxen för dom. Eller så 

sätter vi upp en boklapp och då får de välja om de vill lyssna på QR-sagor eller bläddra i 

vanliga sagoböcker för just då kanske inte en fröken hinner sitta med dom. (Eva)  
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Förskollärarna beskriver att deras roll ser likadan ut som när de erbjuder andra traditionella 

lärmedel som exempelvis böcker och spel och att det handlar om att bekräfta, guida och 

medforska med barnen.  

Pedagoger måste använda sin egen kunskap för att barnen ska kunna få ut något av det. 

Det är inte bara att sätta barnen vid en lärplatta och sedan förvänta sig att de kan allt, 

utan man får sitta där, vägvisa och utmana dom. (Linnea) 

Linda, Eva, Linnea och Per framhåller vikten av att ta tillvara barnens intressen och 

utforskande. Per förklarar att de alltid har försökt ha idén om att pedagogernas roll inte ska 

vara ledande, utan att det främst är själva utforskandet hos barnet som ska vara i fokus.  

Utgångsläget ska vara barnens utforskande och vi pedagoger ska vara barnens bollplank 

och hjälpa till. Barnen är många gånger snabbare på att lista ut hur de ska göra, än vad 

jag själv är vilket gör att jag lär mig mycket av barnen. (Per) 

Eva lyfter att det viktigaste inte är att resultatet ska bli bra, utan att barnen självt får stå i 

centrum och göra sina egna val. Även Linnea beskriver att hon först brukar kolla av barnens 

egna idéer och menar att hon ofta får tänka om, eftersom att hon tycker det är viktigt att 

synliggöra hur barnen tar sig an uppgiften.  

Utifrån informanternas utsagor synliggörs att de medvetet intar olika roller beroende på 

aktivitetens syfte. Vikten av att ha barnets intresse och utforskande i centrum betonas.  
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5. Analys och Diskussion 

I detta avsnitt analyseras och diskuteras studiens resultat i relation till forskning och annan 

litteratur. Detta för att uppnå syftet om en ökad kunskap om användningen av lärplattan i 

förskolans verksamhet och vidare få en fördjupad förståelse för förskollärares syn på olika 

aspekter som inverkar på hur och varför lärplattan används. Avsnittet är strukturerat utifrån 

våra forskningsfrågor. 

5.1 Hur och varför erbjuder förskollärarna lärplattan?  

I resultatet framkommer det att förskolecheferna tog in lärplattan i verksamheten på uppdrag 

av kommunen, vilket förskollärarna menar är ett motiv till varför de erbjuder lärplattan. Detta 

i sin tur kan härledas till uppdraget i läroplanen gällande att barnen ska få utforska enkel 

teknik och att det är förskolechefens ansvar att lärandemiljön tillgodoses med material som 

främjar barnens lärande och utveckling (Skolverket, 2016a). Detta kan ses som en indikation 

på att informanternas förskolor strävar efter att följa samhällets tekniska utveckling, vilket 

Stigdotter (2014) poängterar vikten av.  

Resultatet visar att förskollärarna erbjuder lärplattan som ett komplement till hemmet, i linje 

med läroplanen (Skolverket, 2016a), då de ser ett behov hos barnen att erövra digital 

kompetens för att det inte ska utgöra ett hinder i skolan. Detta kan tolkas som en upplevd risk 

hos förskollärarna för att barnen hamnar i ett digitalt utanförskap, vilket Umecon (2016) 

beskriver att många svenskar lever i idag. Förskollärarna verkar således instämma med Marsh 

forskning från 2010, som betonar vikten av att förskolan erbjuder barnen digitala verktyg 

(Robert-Holmes, 2014, s. 2). Resultatet visar även att digital kompetens betraktas som något 

barnen behöver i dagens samhälle, vilket även även Europaparlamentet (2006) belyser. Utöver 

detta framgår det i resultatet att informanterna erbjuder lärplattan för att det är ett användbart 

och lättanvändligt verktyg som fångar barnens intresse och kan främja lärandet i grupp, vilket 

de menar medfört att lärplattan i stort sett ersatt datorn.  

Resultatet visar att barnen erbjuds flera användningsområden på lärplattan. Vi kan i resultatet 

urskilja att de flesta informanter erbjuder lärplattan som ett medel för att främja barns 

förmågor inom strävansmålen i läroplanen, men även som ett mål i sig för att främja barns 

digitala kompetens, vilket Kyrk Seger (2014) betonar vikten av. Resultatet visar även att alla 

förutom Hilda och Stina ger barnen rollen som producenter för att främja barnens digitala 

kompetens, vilket är i linje med ett mediepedagogiskt förhållningssätt enligt Lundström 

(2014) och Stigdotter (2014).  I samband med detta erbjuds barnen olika uttryckssätt i vilka 

barnen kombinerar flera modaliteter, vilket Nouri och Cerratto Pargman (2017) betonar 

förstärker lärandemiljön för barnen. Förskollärarnas varierade sätt att erbjuda lärplattan 

bekräftar således Bergman och Fors (2015) studie där det framgick att lärplattan möjliggör 

nya sätt för barnen att arbeta, utvecklas och lära.  

Förskollärarna delar Bergenords (2014) tankegångar och erbjuder lärplattan som ett 

komplement till traditionella aktiviteter, vilket såväl författaren som förskollärarna menar 

bidrar till ytterligare en dimension. Resultatet ger inga indikationer på att det 

analoga/traditionella värdesätts mer av våra informanter eller att det hotas av det digitala, 

vilket var fallet i Marklund och Dunkels (2016) studie. Vi tolkar istället resultatet som att 

förskollärarna ser barnens kompetenser som komplement till varandra, vilket Kyrk Seger 

(2014) understryker betydelsen av. Resultatet skiljer sig sålunda från Bergenords (2014) 

uppfattning om att det analoga ofta värdesätts mer. Å ena sidan arbetar förskollärarna olika 
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mycket med att främja barnens digitala kompetens, där Stina och Hilda i nuläget inte 

medvetet främjar den alls, vilket kan indikera att denna kompetens inte är lika prioriterad i 

förskolan. Å andra sidan visar resultatet att samtliga förskollärare betonar vikten av att barnen 

utvecklar sin digitala kompetens. En möjlig förklaring till att de tycker det är viktigt men inte 

arbetar med det, kan vara att de inte vet hur de ska gå tillväga, vilket även Hilda medger. 

Detta då vi kan urskilja i resultatet att de som har ett mediepedagogiskt perspektiv, som 

Lundgren Öhman (2014) betonar vikten av, erbjuder barnen fler och nya 

användningsområden som riktar sig mot att främja barns digitala kompetens. Enligt vår 

tolkning kan ett begränsat användningsområde eventuellt leda till att barnen inte erbjuds 

samma möjligheter att utforska lärplattan och därigenom utveckla sin digitala kompetens. 

Detta bekräftar även Carlsson (2014) som menar att barnens förmågor som tränas beror på 

vad pedagogen låter barnen göra på lärplattan. Å ena sidan kanske Hilda och Stina erbjuder 

barnen andra sätt att lära sig tekniken och därigenom främjar den digitala kompetensen som 

inte framgår i resultatet. Resultatet visar även att det enbart är Per som med stöd av 

pedagogisk dokumentation systematiskt utvärderar vilka effekter apparna har på barnens 

lärande, vilket Säljö (2017) betonar vikten av, samt även är ett steg i att nå ett 

mediepedagogiskt perspektiv enligt Lundgren Öhman (2014). Mot denna bakgrund tolkar vi 

det som att de övriga förskollärarna inte har ett fullt utvecklat mediepedagogiskt perspektiv.  

Resultatet visar att förskollärarna reflekterar över apparna innan de erbjuder dem till barnen. 

Detta är förenligt med Kyrk Seger (2014) som framför vikten av att ha en gemensam tanke 

kring vad och hur lärplattan ska användas och vilka appar barnen ska ha tillgång till. I 

resultatet framgår det även att förskollärarna anser att apparna ska erbjuda ett specifikt lärande 

utifrån läroplansmålen (Skolverket, 2016a). Förskollärarnas synsätt är förenligt med Falloons 

(2013) studie som framhävde att apparna behövde innehålla ett för barnen tydligt lärandemål.  

Samtliga förutom Hilda och Stina betonar att apparna ska utmana barnen, främja en dialog 

och ge barnen rollen som producent, snarare än en mottagare av information. Detta är 

förenligt med Stigdotters (2014) och Lundström (2014) urvalskriterier där vikten av att barnet 

producerar innnehållet betonas och att apparna ska vara skapande, kreativa och 

kommunikativa. Således kan vi återigen urskilja ett mediepedagogiskt perspektiv i dessa 

urvalskriterier (Lundgren Öhman, 2014). Vidare tolkar vi dessa urvalskriterier som en möjlig 

anledning till att en del förskollärare valt bort, eller är kritiska vid urvalet av spelappar då 

lärandet i en del av dessa inte verkar vara lika framträdande som i övriga appar som 

förskollärarna använder sig av. Å ena sidan skulle resultatet kunna tolkas som att lärandet inte 

tydligt framträder för en del förskollärare på grund av att deras ”pedagogiska glasögon”, som 

Kyrk Seger (2014) betonar, inte betraktar den digitala kompetensen som ett lärande i sig, utan 

söker ett annat lärande. Å andra sidan kan det vara så att förskollärarna har försökt urskilja 

lärandemål inom barns digitala kompetens, men inte funnit detta i de spelappar de valt bort.  

Trots att resultatet indikerar att spelappar inte alltid har ett framträdande lärandemål, utesluter 

inte det möjligheten att de erbjuder barnen ett lärande. Detta då Kjällanders (2014b) forskning 

visar att enbart användningen av digitala verktyg i dialog med andra främjar barnens olika 

förmågor. Då resultatet visar att barnen intresserar sig för spelappar skulle även dessa kunna 

betraktas som ett sätt för barnen att få utforska hur tekniken fungerar, vilket betonas i 

läroplanen (Skolverket, 2016a). Därigenom kan barnen ges möjlighet att utveckla sin digitala 

kompetens, som Europaparlamentet (2006) framhäver som en nyckelkompetens i dagens 

samhälle.  
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5.2 Vilka faktorer påverkar hur förskollärarna erbjuder lärplattan? 

Studiens resultat indikerar att faktorer som förskollärarnas kompetens och samsyn i 

arbetslaget påverkar både barnens tillgång till lärplattan, samt hur arbetet med lärplattan 

utformas i verksamheten. Arbetslagets kompetens och graden av samsyn har i sin tur inverkan 

på faktorer som om/hur en plan för arbetet med lärplattan utformas, hur lärplattan 

tillgängliggörs, samt vilka regler förskollärarna upprättar i användandet av den. Sheridan et 

al. (2011) synliggör i sin forskning att en av de viktigaste kompetenserna förskollärare 

behöver besitta är viljan att utveckla verksamheten i linje med nya pedagogiska rön. Vi ser att 

majoriteten informanter i vår studie har den viljan då flera aktivt arbetar med att implementera 

lärplattan i det dagliga arbetet, vilket är en del av ett mediepedagogiskt perspektiv.   

Förskollärarna i studien har olika utbildning och kompetens inom IT där de flesta uttrycker en 

vilja att lära sig mer om lärplattans användning i förskolan. Fastän informanterna vill fördjupa 

sin kunskap kring lärplattan, visar vårt resultat att exempelvis Hilda ändå väljer att tacka nej 

till vidareutbildning. En anledning skulle kunna vara att Hilda saknar stöd från sitt arbetslag 

då hon även beskriver att arbetslaget saknar samsyn vilket resulterat i att de varken 

tillgängliggör eller erbjuder lärplattan aktivt. Flertalet i vår studie uppger att de saknar en 

samsyn kring lärplattans roll i deras respektive arbetslag. Informanterna beskriver olika 

anledningar som exempelvis okunskap och tidsbrist, till varför deras kollegor inte använder 

och erbjuder lärplattan. Resultatet bekräftar således tidigare forskning som visat att 

kunskapsbrist är en av anledningarna till varför digitala verktyg inte implementeras i 

verksamheten (Forsling, 2011; Hernwall, 2016). Stina uppger att en del kollegor väljer att 

undanhålla lärplattan med anledning att de ser lärplattan som ett tidsfördriv. Ljung-Djärf 

(2004) såg i sin studie att de pedagoger som hade en negativ inställning till digitala verktyg 

kunde inta en skyddande attityd och därmed begränsa barnens användning, vilket kan förklara 

varför delar av informanternas arbetslag undanhåller lärplattan.  

Som vi tolkar resultatet verkar det som att Eva, Linnea, Linda, och Per som ingår eller har 

ingått i kommunens IKT-nätverk, även intar en mer drivande och reflekterande roll i 

användandet av lärplattan, vilket stämmer väl överens med Kyrk Segers (2014) tankegångar 

om det kollegiala lärandets fördelar. Eva och Linnea ingår i arbetslag där de har nått en 

samsyn, men både Linda och Per uppger att de försöker sprida sin kunskap och positiva syn 

på lärplattan som verktyg, men upplever att många fortfarande ser lärplattan som ett 

spelverktyg. Vårt resultat indikerar således att de förskollärare som besitter kunskap även vill 

sprida den men att de upplever att tiden utgör ett hinder för det kollegiala lärandet. Från det 

som framkommit i resultatet ställer förskolechefen inga krav på att kompetensen sprids vidare 

till övriga kollegor på förskolan, vilket vi ser som en nackdel då den digitala kompetensen 

tenderar att begränsas till enbart de arbetslag som har en representant i IKT-nätverket. Detta 

menar vi i sin tur påverkar i vilken utsträckning barnen får använda lärplattan då bristande 

kompetens och engagemang enligt förskollärarna bidrar till att arbetet med lärplattan stannar 

av. Detta bekräftar även forskning som visar att pedagogens digitala kompetens och intresse 

är avgörande för ett medvetet arbetssätt som i sin tur krävs för att kunna stödja barnens 

lärande och utveckling inom digitala verktyg (Forsling, 2011; Hardersen & Guðmundsdóttir, 

2012; Hernwall, 2016;).  

Som tidigare nämnts kan vi uttyda att kompetens och graden av samsyn i arbetslaget är 

faktorer som påverkar hur barnen erbjuds lärplattan i verksamheten, då dessa styr hur 

lärplattan tillgängliggörs samt vilka regler som upprättas i användandet av den. En faktor som 

vi tolkar påverkar arbetet med lärplattan, är ifall en plan kring användningen har utformats i 
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arbetslagen – något som även Wahlström (2015) beskriver att förskolan bör ha för sitt arbete. 

Per och Eva har en plan utformad och resultatet visar att de har ett medvetet arbetssätt där de 

aktivt ger barnet rollen som producent samt erbjuder lärplattan i en större utsträckning än de 

övriga informanterna. Pers arbetslag är det enda i vår studie som integrerar och tillgängliggör 

lärplattan i miljön i enlighet med ett mediepedagogiskt perspektiv, något som Bergenord 

(2014) och Kyrk Seger (2014) poängterar vikten av att det görs. En anledning till varför de 

övriga arbetslagen inte har utformat en plan kan enligt Hernwall (2016) och Marklund (2015) 

bero på att förskollärare fortfarande är inne i en läroprocess gällande hur lärplattan ska 

användas som läromedel. Intressant är att trots Hildas förskola har prioriterat lärplattan som 

ett mål i deras lokala arbetsplan, saknar de ändå en plan för lärplattan och arbetar heller inte 

aktivt med den. Kyrk Seger (2014) betonar att det är förskolans ledning och organisation som 

påverkar hur arbetet med lärplattan utvecklas, vilket i det här fallet indicerar att 

förskolecheferna behöver skapa förutsättningar för att arbetet med lärplattan ska bli mer 

omfattande. I Pers fall visar resultatet att han har ett fullt utvecklat mediepedagogiskt 

perspektiv i sitt arbetssätt enligt Lundgren Öhmans (2014) fyra steg. Detta skulle i sin tur 

kunna förklaras med att Pers chef har gett arbetslaget möjligheten att tillägna sig kunskaper 

om mediepedagogik. Å andra sidan kan det i Hildas fall vara så att förskolechefen givit 

arbetslaget goda förutsättningar för arbetet, men att förskolechefen inte lyckats motivera hela 

arbetslaget.  Möjliga konsekvenser av att inte ha en plan skulle kunna vara att förskollärarna 

inte strävar mot läroplansmålen (Skolverket, 2016a). Det skulle även kunna medföra att 

arbetssättet inte blir lika medvetet gällande hur, vad och varför, vilket Åström (2014) 

poängterar är viktigt. Ett omedvetet arbetssätt med digitala verktyg menar Lundgren Öhman 

(2014) motverkar möjligheterna att höja verksamhetens kvalité.  

Av reslutatet kan vi urskilja att lärplattans tillgänglighet i verksamheten samt de regler 

förskollärarna upprättar runt lärplattans användning är faktorer som påverkar barnens 

möjligheter att utforska lärplattan. Förskollärarna har tillgång till 2-3 lärplattor på sina 

avdelningar vilket stämmer överens med det Kjällander (2014b) såg i sin studie. Vårt resultat 

visar att lärplattan oftare görs tillgänglig då det av olika anledningar inte finns lika många 

barn i verksamheten, vilket kan sättas i samband med att förskollärarna även uppger att de vill 

ha uppsikt över det barnen gör. Vidare visar resultatet att det endast är Pers arbetslag som 

ständigt har lärplattorna framme, de övriga informanterna återger att lärplattan tas fram ifall 

pedagogerna upplever att det passar. Då barnets nyfikenhet utgör grunden för lärande i ett 

samspel mellan miljön och en vuxen enligt Lenz Taguchi Åberg (2005), skulle således barnets 

lärande begränsas av att barnet inte själv kan utforska lärplattan på eget initiativ. En möjlig 

anledning till att lärplattan inte alltid är tillgänglig för barnen skulle kunna vara att 

förskollärarna inte reflekterat kring barnens möjligheter att lära genom lärplattan. Å andra 

sidan ser vi även i resultatet att även barnets ålder är en faktor som påverkar i vilken 

utsträckning lärplattan erbjuds. Detta då vi ser i vår studie att pedagoger som inte fått 

vidareutbildning inom IT, inte heller erbjuder lärplattan för de allra yngsta barnen. Eftersom 

att förskollärarna uppger att de yngsta kan hantera tekniken, skulle det kunna bero på att de 

inte vet hur lämpliga aktiviteter kan utformas för de yngsta. En annan möjlig orsak skulle 

kunna vara att informanterna som vi tidigare nämnt, ser lärplattan som ett spelverktyg och 

inte anser att de yngsta barnen bör ägna så mycket tid åt detta. Även tillgängligheten 

begränsas då det finns en oro att lärplattan kan gå sönder och Hilda uppger att de måste 

närvara i en större utsträckning än vad som krävs med de äldre barnen, vilket det inte alltid 

finns möjlighet till. Med utgångspunkt i detta har förskollärarna möjlighet att erbjuda barnen 

lärplattan i verksamheten som ett dagligt redskap, men trots det får barnen varierande 

möjligheter att utforska och uttrycka sig genom lärplattan då tillgängligheten begränsas.  
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Samtliga informanter upplever att de inte behöver ha lika många regler runt lärplattan då 

lärplattan blivit en del av barnens vardag, vilket stämmer överens med Kjällanders (2014b) 

forskning. Alla förutom Hilda uppger att de har som regel att det ska vara minst två barn och 

gärna fler runt lärplattan, med syftet att främja barnens samspel och dialog. Ljung-Djärf 

(2004) förklarar att regler oftast framställs utifrån de positiva effekter reglerna kan ge, vilket 

kan betyda att Hilda upplever att hon bättre får uppsikt och kontroll över det barnen gör om 

de är max två som hon uttrycker det. Kyrk Seger (2014) och Bølgan (2012) menar att regler 

kan spegla en osäkerhet hos pedagogerna där de försöker behålla kontrollen, men att reglerna 

ofta kan hämma barns utveckling och processer med digitala verktyg. I Hildas uttalande tolkar 

vi det som att Hilda inte ser att det kan finnas vinster i ett större samarbete runt lärplattan 

mellan barnen. Det skulle även kunna vara att hon gör en avvägning där hon väljer att behålla 

kontrollen över aktiviteten. 

5.3 Hur beskriver förskollärarna sin roll när barnen använder lärplattan? 

Övervägande delen av informanterna uttrycker ingen osäkerhet gällande deras agerande i 

arbetet med lärplattan. Å ena sidan kan detta bero på att majoriteten av informanterna har 

intresset att lära sig hur lärplattan kan användas. Detta utesluter inte att övriga kollegor i 

arbetslaget känner en osäkerhet kring sin roll. I jämförelse med Marklund och Dunkels (2016) 

studie, som visade att förskollärarna var osäkra på när barnen skulle sitta själva med lärplattan 

eller när de skulle delta i aktiviteten, beskriver informanterna i denna studie att de anpassar 

sin roll som medforskare utifrån vilken aktivitet barnen ägnar sig åt.  Således visar resultatet 

att förskollärarna kan ha funnit en balans mellan att vara en passiv medforskare och en aktiv 

medforskare, som Stigdotter (2014) betonar vikten av. Det framgår även att en del av 

förskollärarna lär sig av barnen och låter barnets utforskande styra aktiviteten på lärplattan. 

Detta stämmer därmed överens med hur Lenz Taguchi och Åberg (2005) samt Kennedy 

(2014) framhåller förskollärarens roll. Detta är även förenligt med ett mediepedagogiskt 

förhållningssätt där barnen är i fokus och barnens kunskaper tas tillvara (Lundgren Öhman, 

2014). Detta bekräftar även Kjällanders (2014a) forskning som visade att samspelet mellan 

barn och pedagog gör att båda parter blir digitalt kompetenta.  

5.4 Avslutande diskussion och slutsatser 

Det övergripande syftet med denna studie var att öka kunskapen om användningen av 

lärplattan i förskolans verksamhet. Syftet var vidare att särskilt fördjupa förståelsen för 

förskollärares syn på olika aspekter som inverkar på hur och varför lärplattan används. 

Resultatet synliggör att lärplattan används som ett komplement till traditionella verktyg, samt 

att majoriteten av informanterna erbjuder lärplattan som ett producerande verktyg. Lärplattan 

används dels som ett verktyg med fokus på att främja barnens digitala kompetens, men även 

som ett komplement för att främja övriga läroplansmål. Trots att samtliga förskollärare ser 

lärplattan som ett användbart verktyg samt att de ser ett behov hos barnen att utveckla sin 

digitala kompetens, visar resultatet att sätten och i vilken utsträckning förskollärarna erbjuder 

lärplattan skiljer sig åt. Detta skulle kunna härröras till att förskollärarna har olika kunskaper 

inom området, då resultatet synliggör att de förskollärare som har ett mediepedagogiskt 

förhållningssätt erbjuder barnen lärplattan mer fördjupat och medvetet. 

Slutsaten är att förskollärarnas kompetens och möjlighet att sprida den mellan kollegorna, 

samt engagemang, intresse och samsyn i arbetslaget, är viktiga faktorer som påverkar hur 

barnen erbjuds lärplattan. Detta i sin tur tenderar att påverka hurvida förskollärarna utformar 

en plan innehållande hur lärplattan ska intregreras, vilka regler som formuleras och hur 
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lärplattan ska användas som ett pedagogiskt verktyg. Resultatet visar att förskolorna har de 

resurser som krävs för att kunna erbjuda lärplattan i verksamheten, men att kompetensen inom 

arbetslaget varierar. Därför behöver förskollärare enligt vår uppfattning få 

kompetensutveckling och framförallt ges möjlighet att sprida sin kunskap inom arbetslaget för 

att tillsammans kunna sträva mot läroplansmålen. Resultatet visar även att förskolor behöver 

en utarbetad plan för arbetet och ett tydligare uppdrag i läroplanen för att arbetslaget ska nå en 

samsyn och ett genomtänkt arbetssätt runt lärplattan. Denna studie har bidragit till att vi nu 

blivit varse om vikten av detta område som utvecklats snabbt de senaste åren. Vi vill därför 

rekommendera att detta område ges större utrymme under förskollärarutbildningen.   

 

5.5 Vidare forskning 

Vi har undersökt lärplattans användning i förskolan utifrån förskollärarnas perspektiv. Det 

hade därför varit intressant att göra observationer av hur barnen erbjuds lärplattan i 

verksamheten samt även genomföra barnintervjuer för att öka kunskapen ytterligare inom 

området.  
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Bilagor 

Bilaga 1 Missivbrev  

Missivbrev 

 

Hej! 

Vi är två förskollärarstudenter från Umeå Universitet som just nu skriver ett examensarbete 

om lärplattan i förskolan. Vårt syfte är att öka kunskapen om förskollärares intentioner när de 

erbjuder lärplattor i förskolans verksamhet. 

 

Intervjun består av ca 10 frågor och vi räknar med att intervjun kommer att ta ca 30 min. Vi 

har tänkt spela in intervjun för att lättare komma ihåg det som sägs. Inspelningen samt 

transkriberingen av intervjun kommer att raderas direkt efter att examensarbetet är godkänt.  

Vi kommer att ta hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Detta innebär att 

ditt deltagande är frivilligt och om du skulle vilja så kan du när som helst avbryta intervjun 

och därmed ditt deltagande. Alla informanter och förskolor kommer att avidentifieras med 

fingerande namn och behandlas konfidentiellt enligt Personuppgiftslagen (PuL, 1998:204) 

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss för mer information! 

 

Med vänliga hälsningar 

Jenny Karlsson    xxxxxxxx@hotmail.com   eller xxx-xx xx xxx 

 

Sofie Tellram      xxxxxxxx@gmail.com   eller xxx-xx xx xxx 
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Bilaga 2 Intervjuguide  

 

Kompetens/erfarenhet 

1. Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

2. Vilka åldersgrupper jobbar du med? 

3. Har du någon form av utbildning/vidareutbildning kring digitala verktyg efter 

examen? 

- Eget initiativ, önskar du fortbildning?  

- Hur ser det ut i övriga arbetslaget? 

4. Hur länge har du arbetat med lärplattan i förskolan? 

 

Förhållningssätt 

5. Varför har ni valt att erbjuda just lärplattan till barnen? 

- Finns det en samsyn i arbetslaget?  

- Har ni någon plan för arbetet? Vem? 

- Hur många har ni på avdelningen? 

6. Vilka förmågor syftar ni att utveckla hos barnen genom användningen av lärplattan? 

- Lärande - hur vet ni det? 

- Vad kan barn lära sig av lärplattan som de inte kan lära sig på andra sätt? Digital 

kompetens? 

- Möjligheter och hinder med lärplattan? 

7. Hur använder barnen lärplattan i verksamheten? 

- Eventuella regler? (Ålder, när, var och hur?) Barnens inflytande över lärplattan? 

- Begränsningar i innehållet på lärplattan? 

- Vad visar barnen intresse för att göra? Om de själva får bestämma? 

- I vilka situationer används lärplattan? Integrerat? Alltid tillgängligt? 

- Tillsammans med pedagog? Andra barn? Sitter de ensamma? 

8. Hur tänker du kring din roll vid användandet av lärplattan tillsammans med barnen? 

- Medforskande/observera? 

- Vad har du för uppfattning om vilket lärande som sker när ni pedagoger inte är med? 

- Tankar kring detta lärande? 

 


