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Sammanfattning	  
Användandet av lärplatta i förskolans verksamhet har ökat drastiskt de senaste fem åren. 
Många människor har åsikter om lärplattans vara eller icke vara, men hur uppfattar egentligen 
pedagogerna sitt eget samt barnens användande av lärplattan? Genom historien har kritik 
riktats mot barns användande av digitala verktyg men mycket av forskningen ser barnens 
användande ur ett lärande perspektiv. I förskolans läroplan (Lpfö 98 rev. 2010) poängteras att 
barnen ska få möjlighet att utforska enkel teknik, även om det inte beskrivs på vilket sätt detta 
ska göras. En annan aspekt som belyses i denna studie är huruvida pedagogers barnsyn 
påverkar barnens användande av lärplattan. 
 
Detta är en kvalitativ studie där fem verksamma pedagoger i förskolan har intervjuats 
gällande deras uppfattning om sitt eget och barnens användande av lärplattan i sin förskolas 
verksamhet. Syftet med detta arbete är att fördjupa sig i ett nytt digitalt verktyg där det 
fortfarande finns lite forskning kring. Förhoppningen är att detta arbete ska bidra till en ökad 
insyn i hur lärplattan uppfattas av verksamma pedagoger. 
 
Det som framkommit i denna studie är att pedagogerna upplever brister i den introduktion de 
fått gällande användandet avlärplatta i förskolan samt att de önskar mer fortbildning i ämnet. 
Det framkommer även att syftet med barnens användande är att ett lärande ska ske. Vid 
barnens användande av lärplattan sker även en del begränsningar från pedagogernas sida. 
Dock finns åsikten hos pedagogerna att lärplattan ska inkluderas i den redan existerande 
verksamheten. 
 
Nyckelord: Lärplatta, förskola, digitala verktyg, pedagogers uppfattning.
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Förord	  
Jag vill passa på att rikta ett stort tack till de pedagoger som valt att delta i min undersökning 
vars svar ligger till grund för det som presenterats i detta arbete. Utan er skulle detta arbete 
inte blivit till vad det är idag! Jag vill även tacka min handledare för det stöd och de positiva 
ord jag fått höra då jag behövt dem som mest. Slutligen vill jag tacka min familj och vänner 
som stått vid min sida när det varit som allra tyngst. Utan er förståelse och pepp hade jag 
aldrig kunnat gå i mål med ett färdigt arbete! 
 
 
Tack! 
 
Frida Nilsson 
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Inledning	  
Digitala verktyg har fått en allt större betydelse för det arbete pedagoger utför på förskolor i 
Sverige. Detta har successivt spridits till att även barnen på förskolorna använder digitala 
verktyg i olika pedagogiska aktiviteter. 

Alexandersson, Linderoth & Lindö (2001) siade om det som då kallades för 
informationstekniken och dess betydelse i relation till användning i framtidens utbildning. Vi 
kan i dag se att författarna hade rätt. De digitala verktygen har utvecklats i rasande fart och vi 
har gått från tjocka, tunga och otympliga datorer till att de blivit allt lättare och behändigare 
att flytta på och använda.  Sedan 2010 finns det ytterligare ett digitalt verktyg på marknaden 
som fått en stor genomslagskraft på många förskolor runt om i Sverige. Detta verktyg 
benämns på ett flertal sätt, bl.a. iPad och lärplatta. En del av dessa begrepp syftar på ett märke 
och en del på de användningsområden som finns på verktyget. Jag har i detta arbete valt att 
använda mig av begreppet lärplatta. 

Enligt en undersökning som gjorts av Statens medieråd (2012/2013) visade det sig att de 
flesta av de barn som deltog i undersökningen i åldrarna 0-8 har tillgång till en lärplatta av 
något slag i hemmet. Användandet av lärplatta i förskolan har vuxit explosionsartat vilket har 
medfört att användningsområdet är hett diskuterat. Vid en snabbsökning på söktjänsten 
Google (lärplatta + förskolan, 2014, 21 november) finns det i dagsläget 27 800 olika resultat. 
Resultaten är skrivna av både föräldrar och pedagoger i förskolan, till studenter och olika 
typer av forskare. Alla har de olika synvinklar och åsikter kring användandet av lärplatta. 

Trots dessa åsiktskiljaktigheter om användandet av lärpatta hör hemma i förskolans värld, så 
finns ändå strävansmål i läroplanen för förskolan (Lpfö 98 rev. 2010) som styrker att teknik 
ska användas i verksamheten och att barnen ska få möjlighet att utforska enkel teknik. Det är 
dock inte specificerat att det är just digitala verktyg som menas. Verksamheten ska även 
planeras och genomföras utifrån barnens intressen och erfarenheter av sin omvärld.  

Att lärplattan ändå fått en så stor genomslagskraft kan bero på många faktorer, en av dem kan 
vara att den möjliggör för barnens interaktion med verktyget. Verktyget beskrivs av 
Nationalencyklopedin (2014) som en mindre variant av en dator där all interaktion mellan 
aktören och produkten sker genom tryck på skärmen. Barnen kan därför med lätthet interagera 
med lärplattan med hjälp av sina fingrar och får en direkt respons från verktyget i denna 
interaktion.   

Även om det råder meningsskiljaktigheter kring lärplattans vara eller icke vara i förskolans 
verksamhet, går det inte att komma ifrån att lärplattan existerar och kommer att ta sin plats på 
förskolorna på ett eller annat sätt. I och med att det är ett så pass nytt digitalt verktyg finns det 
väldigt lite forskning kring hur lärplattan används i förskolan och hur pedagogerna uppfattar 
detta användande. Min förhoppning är att detta arbete kan bidra till att belysa just detta. Det är 
detta resonemang som lett fram till mitt syfte. 
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För att ytterligare underlätta för läsaren har jag valt att använda mig av benämningen pedagog 
genom hela arbetet. Jag ansåg det onödigt att poängtera yrkesbenämning i och med att 
pedagogerna jobbar tillsammans i ett arbetslag på de förskolor där intervjuerna genomfördes. 

	  

1.1	  Syfte	  och	  forskningsfrågor	  
Syftet med denna studie är att undersöka uppfattning gällande användandet av lärplatta i 
förskolan hos fem verksamma pedagoger. För att kunna fördjupa mig i detta område har jag 
till min hjälp tre forskningsfrågor: 

• Hur uppfattar pedagogerna barnens användande av lärplattan i förskolan? 

• Hur uppfattar pedagogerna sitt eget användande av lärplatta i relation till fortbilning? 

• Hur uppfattar pedagogerna att lärplattan inkluderas samt begränsas i verksamheten 
utifrån barnens användande? 
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1.2	  Begreppsförklaringar	  
För att göra läsningen tydlig för läsaren har jag valt att beskriva de begrepp som förekommer i 
detta arbete. Min förhoppning är förklarningarna ska skapa en ökad förståelse hos läsaren. 

IT: En förkortning för informationsteknik. Ett användande mellan datorer och internet för att 
hantera information. (Nationalencyklopedin, 2014) (Svenska akademiens ordlista, 2014). 

IKT: Den svenska förkortningen för det engelska begreppet information and communication 
technology. Menas med att det är en teknik som kommunicerar genom att ge information. 
(Nationalencyklopedin, 2014). 

Digitala verktyg: Ett sammanfattat begrepp som berör all sorts teknik som är digital. I detta 
räknas bl.a. dator och lärplatta. 

App: En förkortning av applikation. Ett program som är till för att användas i bl.a. praktiskt 
arbete. Detta kan laddas ner från internet och till sin lärplatta. Varje app innehåller ett 
program.(Nationalencyklopedin, 2014). 

Lärplatta: Ett begrepp som används av många pedagoger på förskolor för de digitala verktyg 
som börjat användas mer och mer. Ett begrepp som syftar på ett lärande. Se iPad. 

iPad: En mindre variant av en dator där all interaktion mellan aktören och produkten sker 
genom tryck på skärmen. (Nationalencyklopedin, 2014). 
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2.	  Bakgrund	  
I och med att lärplatta som digitalt verktyg enbart har funnits i knappt 5 år, så finns det väldigt 
begränsad forskning och litteratur om detta verktyg och hur det används i förskolan. Ännu 
mindre finns det kring hur pedagoger uppfattar sitt och barnens användande av lärplatta i 
förskola. Jag har därför valt att bredda min bakgrund till att behandla även litteratur om IKT, 
datorer och IT. Detta för att jag i mina intervjuer sett en del likheter i pedagogernas 
uppfattning om användande av lärplatta med hur författarna beskriver IKT, datorer och IT. 

De perspektiv jag använder mig av i denna bakgrund är för det första; pedagogernas barnsyn. 
Detta för att få en förståelse för vilka barnsyner som präglar pedagogers förhållningssätt i den 
vardagliga verksamheten på förskolor i Sverige, samt i användandet av lärplatta på dessa 
förskolor. För det andra; barns lärande med digitala verktyg. Enligt förskolans läroplan (Lpfö 
98 rev. 2010) ska förskolans verksamhet sträva efter att barnen utvecklas och lär sig, vilket i 
detta arbete behandlar lärande om och kring digitala verktyg. För det tredje; kritik mot barns 
användande av digitala verktyg. Detta för att barns användande av lärplattan inte enbart ses 
som positivt, vilket gör det viktigt att belysa kritiken. För det fjärde; pedagogernas roll. Detta 
för att pedagogerna har en viktig roll i barnens användande av lärplattan samt i sitt eget 
användande. För det femte: Pedagogers fortbildning. För att förskolans verksamhet ska kunna 
bibehålla sin höga kvalitet är det viktigt att pedagogerna får möjlighet till fortbildning. I detta 
fall gällande lärplatta i verksamheten. 

2.1	  Barnsyn	  
En författare som gjort en kvalitativ studie om bl.a. barnsyner i förskolan är Johansson (2005). 
Denne författare har kommit fram till att pedagogers syn på barn dels kan vara barn som 
medmänniskor, barn som irrationella eller att vuxna vet bättre. Det som kategoriserar synen 
att barn är medmänniskor är, enligt författaren, pedagoger med viljan att försöka förstå 
barnens tankar och upplevelser samt att de försöker anpassa verksamheten utifrån barnen 
behov och verklighet. Den andra barnsynen, barn som irrationella, förklaras som att 
pedagogerna visar tendens att hindra och begränsa barnen. Barnens intentioner anses som 
ologiska och utan mening. Författarens tredje och sista barnsyn, vuxna vet bättre, beskrivs 
som att pedagoger har utgångpunkten att de anser sig veta vad barnen behöver, utan intention 
att fråga barnen. 

Även Dahlberg Moss & Pence (2001) beskriver tre synsätt på barn som vuxit fram genom 
historien och som fortfarande, influerar verksamheten på förskolan. Dessa synssätt är barnet 
som kunskaps-, identitets- och kulturreproducent, barnet som natur, samt barnet som 
medkonstruktör av kunskap, identitet och kultur. Den första barnsynen ser barnet som ett tomt 
kärl enligt författaren. Grundstenen i denna barnsyn är att barnen ska bli ”skolredo” vilket 
medför att den kunskap pedagogerna själva lärt sig under sin egen barndom, ska överföras och 
förmedlas till barnet. Den andra barnsynen har ett fokus som, enligt författaren; ”…ligger på 
det individuella barnet som, oberoende av kontexten, följer en standardsekvens av biologiska 
stadier som stakar ut en väg till det fulla förverkligandet eller den steglika progressionen fram 
till mognad” (s. 72). 
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Den tredje och sista barnsynen beskrivs av författaren som att barn är kompetenta människor 
vilka är aktiva i sitt eget lärande och skapar sin egen kunskap. 

2.2	  Barns	  lärande	  med	  digitala	  verktyg	  
En författare som beskriver tre skäl till varför IKT ska användas i förskola och skola är 
Alexandersson, Linderoth & Lindö (2001). Det första skälet förklaras som 
inlärningsaspekten. Författarna anser att relationen mellan pedagog och barn förändrats och 
att detta är tack vare datorn. Datorn anses också vara ett hjälpande verktyg för barn i behov av 
särskilt stöd. Det andra skälet kallas, enligt författarna, kallas för arbetslivsaspekten. Detta 
förklaras som barnen i förskola och skola ska förberedas inför sitt kommande arbetsliv för att 
kunna bidra till samhället. För att det ska lyckas måste barnen interagera med tekniken i 
förskola och skola. Det tredje och sista skälet kallas för demokratiaspekten. Författarna 
poängterar att vi lever i en demokrati och att det därför är viktigt att: ” alla barn och ungdomar 
ges möjlighet till likvärdig utbildning på området”(s. 13). 

Just vikten av att lära sig för framtiden är något som poängteras av ett flertal författare bl.a. 
Carlsson (2010). Hon förklarar vikten av att barn och unga får möjlighet att interagera med 
olika medier i sin utbildning för att i framtiden besitta den kunskap som krävs för ett 
demokratiskt samhälle. I sin förklaring nämns begreppet ”Media literacy” vilket beskrivs av 
författaren som en mängd kunskaper och färdigheter hos en människa. Enligt författaren 
innefattar det bl.a. en ”…förståelse för hur medierna fungerar och hur de skapar mening…” 
(s. 15). Även Ljung-Djärf (2004) poängterar vikten av barns användande av IKT för 
framtiden. Författaren beskriver att det genom ett flertal projekt i samhället kring barns 
användande av dator framkom ett antal argument för varför dator ska användas. Ett av dem 
handlar om barnens framtid som demokratiska medborgare där förskolans uppgift är att 
förbereda barnen inför framtiden. 

När det gäller barns användande av interaktiva medier ska de användas pedagogiskt och med 
ett lärandesyfte. Ett fenomen som belyser detta är eduatinment med syftet att skapa 
underhållande undervisning. Detta fenomen beskrivs av Alexandersson, Linderoth & Lindö 
(2001). Författarna förklarar att begreppet härstammar från de engelska orden education och 
entertainment och att det skett en ihopslagning av dessa två ord. Enligt författarna finns det 
två skäl till uppkomsten av begreppet och användningen av edutainment. För det första bidrar 
det till motivation d.v.s. en vilja hos barnen att lära sig något. För det andra blandar 
programmen ”…text, bild och ljud samtidigt som det är interaktivt, dvs. barnen serveras inte 
bara innehållet utan gör något med det”( s. 25).  

Mycket av det barnen gör på förskolan ska direkt och indirekt byggas på ett lärande av något 
slag. I förskolans läroplan (Lpfö 98 rev. 2010) beskrivs allt från språk, matematik, 
naturvetenskap, skapande, demokrati, problemlösning till lärandet av andra kulturer och 
värnandet om miljön. Att pedagoger i förskolan har som syfte att barnens användande av 
lärplatta ska bygga på ett lärande är något som styrks av Nilsen (2014). Författaren beskriver i 
sin licentiatuppsats att pedagogerna i sin studie använde lärplattan med syfte att uppfylla 
läroplansmålen som behandlar matematik, språk, naturvetenskap och teknik. Författaren såg 
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även en koppling mellan de appar som anses vara pedagogiska samt de ovannämnda 
områdena i läroplanen. 

Enligt Hildén (2006) kan barns lek med datorer kopplas till samtliga målområden i förskolans 
styrdokument. Som exempel ger författaren strävansmålen som behandlar sociala färdigheter. 
Genom att låta barn använda dator får barnen möjlighet att ingå i ett socialt sammanhang i 
och med att de använder datorn tillsammas. Datorn är i detta fall ett stöd i denna utveckling av 
sociala färdigheter. Samma författare beskriver konkret hur barn kan tänkas använda datorn i 
sin lek. Författaren förklarar att barnens användning av datorn ska ses som ett komplement till 
annat material samt som komplement till andra typer av lek som sker på förskolan. Hon 
förklarar vidare att användningen av dator i barngruppen på förskolan ska utgå från den 
målsättning och värdegrund som finns på förskolan. Författaren anser även att det inte ska 
finnas ett antingen eller tänk gällande dator: ”Att använda dator i förskolan betyder inte att 
man väljer bort något t.ex. gå ut i skogen. Det innebär i stället att man lägger till något”(s. 12). 
Författaren förklarar vidare vikten av vald plats för barns datorlek. Författaren anser att det är 
viktigt att datorn finns på en plats där det är möjligt för minst två barn kan använda den 
samtidigt. Enligt författaren lär sig barn bäst genom att samspela med andra barn, både verbalt 
och ickeverbalt. Författaren förklarar vidare att platsen även ska vara centralt på avdelningen 
så att pedagogerna med lätthet kan vara tillgängliga vid barnens frågor.  

2.3	  Kritik	  mot	  barns	  användande	  av	  digitala	  verktyg	  
Även om mycket av den litteratur som behandlar barns användande av IKT, datorer och 
lärplatta beskriver detta användande som positivt riktas ändå en del kritik mot användandet av 
dessa verktyg tillsammas med små barn. En författare som förklarar att det förekommer en del 
kritik till att låta barnen använda IKT i förskolan är Plowman & Stephen (2003). De beskriver 
att kritiken riktar sig mot att man inte vet vilka effekter IKT har på barnens användande vilket 
leder till att barnens användande begränsas. Enligt författarna sker detta främst vid barnens 
spelande. 

Även Lagercrantz (2013) är kritisk till barnens användande av digitala verktyg. Han påpekar 
att mer och mer av barnens tid i hemmet spenderas framför någon typ av skärm, där bl.a. 
lärplatta nämns. Han är orolig för hur den ökade implementeringen av lärplatta i förskolan 
kommer påverka dessa barn. Han beskriver bl.a. skillnaden mellan vuxna och barns möjlighet 
att koppla bort informationsflödet där barn inte besitter denna kunskap. Det Lagercrantz ser 
som det största orosmomentet kring barns användande av lärplatta är barnens minskade tid till 
de lekar som han anser vara naturliga lekar där bl.a. fantasilekar ingår samt att barnens sociala 
tid med familj och vänner minskar. 

Den kritik och orolighet som beskrivs av Plowman & Stephen (2003) och Lagercratz (2013) 
finns även hos pedagoger på förskolan förklarar Hildén (2006). Pedagogerna har, som lösning 
på detta använt sig av scheman samt äggklocka för att styra och begränsa barnens användande 
av datorn. Som argument bland pedagogerna som utövar detta tillvägagångssätt är att 
användandet av datorn då blir rättvis. Alla får lika lång tid på sig och alla hinner använda 
datorn varje dag om de vill. Hildén beskriver även pedagoger som inte anser att barnens 
datoranvändning ska begränsas, vilket även författaren anser, då begränsningar hindrar det 
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kreativa som sker då barnen använder datorn. Författaren jämför även barnens lek i resterande 
verksamheten med den lek som sker vid datorn: Om vi jämför lek med legoklossar så avbryter 
vi inte barnen efter en viss tid. Vi tycker att barnen ska få leka färdigt” (s. 20). 

2.4	  Pedagogernas	  roll	  	  
Trots att mycket av den litteratur och forskning som finns kring lärplatta, IKT, datorer osv. 
handlar om barnens användande och hur de påverkas, så behandlar även en del litteratur 
pedagogernas användande och förhållningssätt gentemot barnens användande. Gällhagen & 
Wahlström (2011) beskriver vikten av att pedagogerna i förskolan själva har erfarenhet och 
kunskap av användandet av lärplattan innan den integreras i verksamheten. De poängterar 
även relationen mellan användandet och reflektion. Detta för att utveckla arbetslagets 
kunskaper om lärplattan. Att pedagogerna i förskolan måste ha egen erfarenhet och kunskap 
kring barnens användande av lärplattan är något som också poängteras av Nilsen (2014). 
Författaren har i sina analyser kommit fram till att pedagogen har en betydande roll då 
lärplattan används i förskolan. För att ett lärande hos barnen ska kunna ske med hjälp av 
lärplattan, anser författaren att pedagogerna måste vägleda barnen i deras användande. För att 
detta ska kunna ske måste pedagogerna själva vara medvetna om hur lärplattan kan användas 
pedagogiskt i verksamheten. 

En annan författare som poängterar pedagogens roll när barnen använder interaktiva medier är 
Forsling (2011). Hon beskriver vikten av att pedagogen stödjer barnen i deras användande 
genom att visa barnen hur de kan gå tillväga. Författaren efterfrågar även begreppet och 
förmågan digital kompetens hos barnen, då hon anser att det är viktigt att barnen får möjlighet 
att utveckla denna kompetens i förskolan. Med digital kompetens menar författaren förmågan 
att använda digitala verktyg. Författaren menar även att denna förmåga har en positiv effekt 
för pedagogerna i förskolan. Om pedagogerna använder interaktiva medier aktivt och 
medvetet, samt själva tror på dess pedagogiska möjlighet till lärande hos barnen, kommer 
barnens digitala kompetens att utvecklas. Författaren slår även fast det som många pedagoger 
som använder lärplattan i förskolans verksamhet har upptäckt, nämligen att vi redan befinner 
oss i en värld där interaktiva medier används. Detta förklars genom att beskriva att: ”…vi inte 
längre kan ställa oss frågan om IKT är bra för barn. Frågan blir istället: vad, när och hur…” 
(s.93). 

Hildén (2006) beskriver att pedagoger oftast vill behärska datorn och den teknik som 
medföljer innan de introducerar den till barnen. Anledningen till detta förklaras av författaren 
som osäkerhet över hanterandet av situationen om barnen stöter på problem. Författaren 
påpekar att det viktigaste som finns när det gäller barns användande av dator, är inte kunskap 
hos pedagogen utan engagemang och entusiasm. 

2.5	  Pedagogers	  rätt	  till	  fortbildning	  
För att motverka pedagogernas osäkerhet och brist på kunskap kring IT genomför 
Skolverket(2013) en enkätundersökning bland bl.a. pedagoger i förskolan. Den senaste 
behandlade pedagogers IT-användning och IT-kompetens. I denna rapport framkom det att 
behovet av kompetensutveckling för pedagoger i förskolan gällande IT av olika slag behövs. 
Det som behöver utvecklas är främst användandet av IT som pedagogiskt verktyg och 
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hjälpmedel. I rapporten framkommer det även att pedagogerna främst använder IT för att 
dokumentera verksamheten och barnen. 

2009 skickade riksdagen en motion till regeringen som handlade om vikten av att pedagoger i 
förskolan får möjlighet till fortbildning för att kunna utveckla sin egen kunskap och höja 
kvalitén på förskolan. Det poängterades även att pedagogerna ansåg att fortbildning är viktig, 
men ofta prioriterades bort för att få verksamheten att fungera. Uppdraget att genomföra och 
utvärdera pedagoger på förskolans fortbildning gavs till Skolverket. Just denna fortbildning 
kallades för Förskolelyftet och var till för att utbilda pedagoger i förskolan som hade lite, eller 
ingen, pedagogisk utbildning. 2011 redovisade de vad de kommit fram till vilket var bl.a. att 
pedagogernas kompetenser och kunskaper ökat genom fortbildning. En del av de pedagoger 
som genomgått Förskolelyftet valde sedan att studera vidare till förskollärare. 
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3.	  Metod	  
Detta är en kvalitativ studie där verksamma pedagoger i förskolan intervjuades kring hur 
lärplatta används i deras verksamhet. Metoden, i detta fall, kvalitativa intervjuer baseras på 
Johansson & Svedners (2010) beskrivning av ovannämnda intervjuer. Med detta menar 
författarna att de valda frågeområdena var bestämda i förväg men att varje intervju styrs av 
det informanterna beskriver. Jag valde denna kvalitativa metod för att informanterna skulle få 
möjlighet att beskriva sin uppfattning om användandet av lärplatta i förskolan så utförligt som 
möjligt. Följdfrågorna har därför sett olika ut vid varje intervju. För att uppfylla 
Vetenskapsrådets etiska riktlinjer (2010) valde jag att anonymisera de kommuner som de 
deltagande förskolorna tillhör. Dessa har fått benämningen medelstor kommun samt 
angränsande kommun. Mer om de etiska riktlinjerna går att läsa om under rubriken etiska 
överväganden. 

3.1	  Urval	  
För att hitta lämpliga informanter gick jag tillväga på ett flertal sätt. Först sökte jag på en 
sökmotor efter förskolor i en medelstor kommun i Sverige som använde lärplatta i sin 
verksamhet. De sökord som användes var: ”[lärplatta] i förskolan +[medelstor kommun]”, 
”förskolor som använder [lärplatta] i [medelstor kommun]” samt ”lärplatta i förskolor i 
[medelstor kommun]”. Med denna metod fick jag fram ett fåtal träffar på förskolor samt deras 
verksamhetsbloggar. Jag utvidgade min sökmetod genom att kontakta vänner och bekanta och 
frågade om de visste om några förskolor som använde sig av lärplatta i förskolan och skulle 
vara intresserade av att delta i undersökningen. Genom detta fick jag tre tips på förskolor. Jag 
bestämde mig för att gå vidare med de tips som fanns i den medelstora kommunen och i en 
angränsande kommun. 

Mail skickades till förskolechefen på respektive förskola. I mailen beskrev jag vem jag var, 
vad jag studerade samt syftet med studien. Jag fick ett svar och tid för intervju bokades via 
telefon med två pedagoger på två separata förskolor. Den sista metod jag använde mig av var 
att via mail höra av mig till den medelstora kommunens för-och-grundskolenämnd, där jag 
kontaktade utvecklingsledaren för IT i För-och grundskola. Av hen fick jag tips på ett 10-tal 
förskolor som använder lärplatta i sin verksamhet. Av dessa förskolor kontaktade jag en 
förskola på deras verksamhetsblogg och de tackade ja. Via mail bokades tid för intervju. 

Totalt intervjuade jag fem pedagoger i två olika kommuner. Från den medelstora kommunen 
deltog en förskola med tre pedagoger från var sin avdelning. Från den angränsade kommunen 
deltog två förskolor med var sin pedagog. 

3.2	  Insamling	  av	  data	  
Data insamlades genom enskilda intervjuer med pedagogerna vid ett tillfälle. Intervjuerna 
skedde i ett avskilt rum på respektive förskola. Varje intervju tog 30-45 minuter och 
genomfördes med hjälp av intervjuguide innehållande ett antal frågor. Dessa baserades på 
tidigare nämnda forskningsfrågor. Intervjuguiden återfinns i Bilaga 1. Intervjun spelades in 
med hjälp av en inspelningsapp på min lärplatta, samt att stödanteckningar gjordes. 



	  

13	  
	  

3.3	  Databearbetningsmetoder	  
För att bearbeta informanternas svar transkriberades varje intervju var för sig för att kunna 
kategoriseriseras och analyseras. Därefter använde jag mig av de fyra faserna som ingår i den 
metod som beskrivs av Alexandersson (1994).  För det första; bekanta sig med data och 
etablera ett helhetsintryck. Transkripten lästes igenom ett flertal gånger för att upptäcka 
kvalitativa skillnader i insamlad data. För det andra; uppmärksamma likheter och skillnader i 
utsagorna. Pedagogernas svar ställdes mot varandra för att hitta systematiska skillnader och 
likheter. För det tredje; kategorisera uppfattningar i beskrivningsteorier. De systematiska 
skillnaderna och likheterna kategoriserades efter rubriker och underrubriker. Dessa återfinns i 
resultatet. För det fjärde; kategorisera den underliggande strukturen i kategorisystemet. 
Resultatet strukturerades så att pedagogernas uppfattningar inte ställdes mot varandra. 

3.4	  Etiska	  överväganden	  
Insamlingen samt bearbetningen av intervjuerna har skett med hänsyn till Vetenskapsrådet 
(2010) etiska riktlinjer. I dessa ingår informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Pedagogerna mailades med en sammanfattning 
av dessa riktlinjer en arbetsdag innan genomförd intervju, samt att detta framfördes muntligt 
innan intervjun genomfördes. 

Pedagogerna har även avidentifierats genom att få benämningen Anna, Bodil, Calle, Daniella 
samt Elsa.  
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4.	  Resultat	  
I denna studie har totalt fem verksamma pedagoger på tre separata förskolor intervjuats. Tre 
av dessa pedagoger arbetar i en medelstor kommun i Sverige och två av dem i en angränsande 
kommun. Nedan följer en sammanfattning över varje pedagog. 

Pedagogerna	  
Anna arbetar i den angränsande kommunen. Annas förskola fick själva ansöka till sin 
kommun för att få tillgång till lärplatta. De motiverade sina ställningstaganden kring lärplattan 
varje termin för att få behålla den. Ansökan behöver inte längre göras. Lärplattan har använts i 
verksamheten i ca 3 år. På Annas avdelning är barnen i 3-5 år. Annas introduktion till 
lärplattan kom från en IT-pedagog från hennes kommun där de grundläggande funktionerna 
visades. Anna hade ingen tidigare erfarenhet av att använda lärplatta men var positivt inställd 
då hon fick veta att de skulle få tillgång till lärplatta på sin avdelning. 

Bodil arbetar också i en angränsande kommun och hennes förskola har också ansökt till sin 
kommun för att få tillgång till lärplatta. Även denna förskola har motiverat sina 
ställningstagningar varje termin. Detta behöver inte längre göras. Bodil arbetar med barn i 
åldrarna 2.5-4 år. Bodil har använt lärplattan i verksamheten i ca 3.5 år. Hon har inte fått 
någon introduktion till lärplattan men har tidigare erfarenheter av lärplatta hemifrån. Bodil är 
positivt inställd till användandet av lärplatta på förskolan. Även Bodil har tillgång till en IT-
pedagog från sin kommun. 

Calle arbetar på en förskola i en medelstor kommun med barn i åldrarna 1-5 år. På Calles 
förskola var det förskolechefen och kommunen som tog beslutet att lärplatta skulle användas. 
Calle har använt lärplattan i verksamheten i ca 2-3 år. Calles första reaktion var negativ. Han 
hade inte har särskilt mycket erfarenhet av att använda digitala verktyg i sitt arbete och det tog 
emot att lära sig ett nytt digitalt verktyg. Idag är hans inställning mer positiv. Enligt Calle 
genomfördes ingen introduktion till pedagogerna utan lärplattan delades enbart ut. 
Introduktionen skedde i stället i efterhand. Även Calle har tillgång till en IT-pedagog i sin 
kommun som han kan ta hjälp av vid frågor och funderingar. 

Daniella arbetar på samma förskola som Calle och Elsa, men på en annan avdelning. Barnen 
på avdelningen är mellan 1-5 år. Daniella har använt lärplattan i verksamheten i ungefär 2-3 
år. Daniellas första reaktion då hon fick reda på att lärplatta skulle användas var rädsla. Hon 
hade ingen erfarenhet av att använda lärplatta sedan tidigare. Hennes inställning idag är mer 
positiv. Daniellas introduktion skedde tillsammans med ett flertal förskolor och var 
grundläggande information. Detta skedde innan lärplattan började användas i verksamheten. 
Bristen på tidigare erfarenheter gjorde att introduktionen upplevdes som icke givande. Även 
Daniella har möjlighet att kontakta en IT-pedagog på kommunen vid frågor och funderingar 
kring lärplattan. 

Elsa arbetar på samma förskola som Calle och Daniella, men på en annan avdelning. Åldrarna 
på barnen är 1-5 år. Elsa har använt lärplattan i verksamheten i ungefär 2-3 år. Hon var 
negativ i sin inställning då lärplattan skulle börja användas. Hon är nu positiv och drivande i 
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användandet av lärplatta på hennes avdelning. Även Elsa har tillgång till en IT-pedagog från 
kommunen som upplevs stöttande. I Elsas introduktion ingick tillhandahavandet av den 
utrustning som krävdes samtidigt som hon fick träffa kommunens IT-pedagog. Elsa upplever 
att lärplattan främst har ”slängts in” i verksamheten och att det är upp till pedagogerna att lära 
sig själva i användandet av lärplattan.	  

4.1	  Hur	  uppfattar	  pedagogerna	  barnens	  användande	  av	  lärplattan?	  
De tillfällen då pedagogerna varit de som tagit initiativet att låta barnen använda lärplattan har 
skett i det pedagogerna kallar för projekt. Dessa projekt beskrivs med olika innehåll men 
gemensamt är projekten innehåller något intresse eller målområde från förskolans läroplan 
(Lpfö 98 rev. 2010). Innehållet arbetas det under en längre period. Det framgår även att 
pedagogerna anser att något slags lärande ska ske hos barnen då de använder lärplattan. 

4.1.1	  Projekt	  
De projekt som pedagogerna beskriver i intervjuera har handlat om olika områden beroende 
på vilken avdelning pedagogerna jobbar på. Exempelvis så har naturvetenskap och ”rull” eller 
att lära sig om olika länder behandlats. 

Tre av pedagogerna beskriver en skillnad i barnens användande då de använder den i projekt. 
Denna skillnad är att barnen i större utsträckning förväntas genomgå ett lärande då de 
använder lärplattan, än om de använder den i den fria leken. Det är även pedagogerna som 
avgör vilka barn som får använda lärplattan då den ska användas i projekt. Beslutet grundar 
sig på olika saker, men en pedagog förklarar hur hon resonerar:  

”Men det är ju vi som bestämmer…hur kombinationerna ska se…ser ut. Sen kan det va en önskan av barnen och 
det är ju klart att vi lyssnar på dom också men…när det är projektstund då är det vi som har valt…hur 

kombinationerna ser.” Bodil 

Tre av pedagogerna anser att de i planerandet, genomförandet och utvärderandet av aktiviter 
som sker på avdelningen, där bl.a. projekt ingår, försöker koppla aktiviteten till förskolans 
läroplan (Lpfö 98 rev. 2010). Dessa pedagoger likställer även barnens användande av 
lärplattan med bl.a. lera, pärlor och vatten:  

”Vi utgår ifrån Lpfö i allt vi gör. Så precis som att vi använder lera, så ska vi använda lärplattan, så ska vi kunna 
erbjuda dom pärlor, så ska vi kunna jobba med vatten och naturvetenskap…”Bodil 

En av pedagogerna beskriver dock att det inte finns några särskilda läroplansmål som handlar 
om lärplattan användningsområde, utan att samtliga läroplansmål kan kopplas till 
användandet av lärplattan. Hen poängterar även vikten av att välja läroplansmål som handlar 
om andra saker än teknik då barnens användande av lärplattan ska beskrivas för att tydliggöra 
syftet med barnens användande av lärplattan. 

4.1.2	  Dokumentationsverktyg	  
Samtliga pedagoger beskriver även att barnen använder lärplattan som ett 
dokumentationsverktyg. Det barnen främst gör är att fotografera och/eller filma med hjälp av 
lärplattan. Pedagogerna beskriver att dokumentationerna sker på föremål eller fenomen som 
barnen själva anser är intressanta eller roliga att dokumentera. En pedagog berättar bl.a. att 
barnen hittat gräshoppor på gården och ville fotografera dem. Enligt pedagogerna får barnen 
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även möjlighet att dokumentera sin egen läroprocess. En pedagog exemplifierar detta genom 
att berätta om ett projekt om naturvetenskap som pågår på avdelningen. Barnen fick i uppdrag 
att utforska fenomenet ”rull” genom bl.a. en skapande aktivitet. När aktiviteten är genomförd 
fick barnen möjlighet att själva dokumentera vad de anser är ett ”rull”. Detta görs enligt 
pedagogen för att få syn på barnens egna reflektioner:  

”Nu har vi rullat…nu får du ta några bilder på det som du tycker är ett bra rull. Så får man också syn på hur dom 
har tänkt. Hur tänker dom? Jag har mitt tankesätt men dom har tänkt ett annat och så får dom sätta ord på det och 

man tittar på det tillsammas och så.” Elsa 

4.1.3	  Lärande	  
Tre av pedagogerna använde begreppet lärplatta då de beskrev syftet med barnens 
användande av lärplatta. Det syfte som är gemensamt för dessa pedagoger är att begreppet 
lärplatta syftar på ett lärande. Detta lärande utkristalliserar sig i tre typer. Det första beskrivs 
av pedagogerna som ett individuellt lärande hos barnen, det andra som ett kollektivt lärande 
och det tredje som ett lärande för att kunna hantera digitala verktyg. 

4.1.3.1	  Individuellt	  lärande	  
I det första lärandet beskriver pedagogerna hur barnen ställs inför bl.a. att barnen får 
möjlighet att utveckla sitt språk ur ett skriftspråksperspektiv. Det som definierar det 
individuella lärandet är att barnen ska få möjlighet utveckla sina färdigheter och förmågor 
enligt de strävansmål som finns i förskolans styrdokument. En av pedagogerna ger här ett 
exempel på hur barnen kan använda lärplattan för att t.ex. leta fram en bild på en hund som 
denne vill rita av:  

…då blir det då kan du söka på Google här på bilder…så får dom skriva då..Huu…ljuda sig fram till…och söka 
fram den bild som dom vill rita av.” Anna 

Genom att genomföra detta anser pedagogen att barnet fått möjlighet att utveckla sitt 
skriftspråk och på så sätt genomgått ett individuellt lärande. 

En annan pedagog poängterar att barnens användande av lärplattan ska bidra till ett 
utforskande hos barnen. Denne pedagog menar att det finns ett flertal appar som är 
konstruerade på detta sätt och anser att dessa appar ska användas av barnen. 

4.1.3.2 Kollektivt	  lärande	  
Pedagogerna anser även att ett kollektivt lärande sker då barnen använder lärplattan 
tillsammans. Pedagogerna menar att för att detta kollektiva lärande ska ske, krävs det att det 
sitter fler än ett barn vid lärplattan. En av pedagogerna beskriver att hen styr vilka barn som 
ska arbeta med lärplattan när syftet att ett kollektivt lärande ska ske hos barnen. Ett barn med 
förkunskaper om användandet av en specifik app sätts ihop med minst ett annat barn utan 
dessa förkunskaper. Några av pedagogerna anser att det finns en begränsning kring hur många 
barn som kan delta för att detta kollektiva lärande ska ske, medan en pedagog anser att ett 
kollektivt lärande inte kan begränsas. Mer om begränsningar under rubriken Begränsningar. 
För att detta kollektiva lärande ska ske anser samma pedagog att apparna ska vara utmanande 
för barnen samt att det behöver uppstå diskussioner bland barnen:  
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”Då är det bättre att ha nånting som man inte löser…vi kanske får jobba med den ett halvår innan vi har löst det. 
Men det skapar mycket diskussion och mycket funderingar…man kan gå och tänka på det när man är ute…då 
har det ju liksom gett nånting bra. Då handlar det inte om appen i sig utan det handlar om samarbete…” Elsa 

4.1.3.3 Hantering	  av	  digitala	  medier	  och	  verktyg	  
I det tredje lärandet i barnens användning av lärplattan, beskriver fyra av pedagogerna att 
verktyget är en del av verksamheten och förmodligen kommer stanna under en längre period. 
Då en pedagog ska förklara varför de använder lärplattan hänvisar hen till förskolans läroplan, 
(Lpfö 98 rev. 2010). Pedagogen menar att de är styrda av dessa skrivelser där bl.a. teknik lyfts 
och pedagogen förklarar att hen tolkar det som att barnen behöver lära sig att använda 
lärplattan i förskolan innan de börjar skolan. En annan pedagog är inne på ett liknande spår, 
men belyser vikten av att barnen känner sig trygga med verktyget. Denne pedagog anser även 
att den kunskap som barnen lär sig i användandet av lärplatta i förskolan, är en kunskap de 
behöver i framtiden. 

4.2	  Hur	  uppfattar	  pedagogerna	  sitt	  eget	  användande	  av	  lärplatta	  i	  relation	  
till	  fortbilning?	  
Vid analysen av de data som samlats in utifrån pedagogernas användande av lärplattan, 
framkom fyra gemensamma teman. Dessa listas nedan: 

4.2.1	  Dokumentationsverktyg	  
Samtliga pedagoger nämner i intervjuerna att deras främsta användningsområde handlar om 
lärplattan som dokumentationsverktyg. Det framkommer tydligt i pedagogernas svar att det är 
barnens görande som dokumenteras och att det görs genom att antingen fota eller filma 
sekvenser som barnen gör. En pedagog förklarar att han går en pedagogisk 
dokumentationskurs där han använder lärplattan för att fånga barnens görande i en planerad 
aktivitet:  

”…ja försöka dokumentera det barnen gör då. Man startar på nån grej och så filmar man och så tittar man. Eller 
tar kort och…och så försöker man se vad som fångar deras intresse för att sen kunna gå vidare…””Calle. 

Att dokumentera barnens görande är inget exklusivt för lärplattan men ändå ett 
tillvägagångsätt som pedagogerna lyfter då de pratar om hur de använder lärplattan för sin 
egen skull. Orsakerna var främst den enkelhet som pedagogerna ansåg att lärplattan bidrog 
med. Att dokumentera med lärplattan gjorde att de undvek de långa procedurer som andra 
dokumentationsverktyg krävde. Pedagogerna ansåg att hela dokumentationsprocessen rymdes 
i enbart lärplattan.  

4.2.2	  Lära	  sig	  nya	  appar	  
Att själv vilja veta hur en ny app tillämpas var något som samtliga pedagoger ansåg att de 
ville ha kunskap om. Syftet med detta är, enligt pedagogerna, att de vill ha möjlighet att 
fördjupa sina egna kunskaper kring appens innehåll och syfte. En pedagog förklarade även att 
hon ville ha möjlighet att t.ex. förstå sambandet mellan två appar: 

”Så att jag inte spelar in och så sen visar det sig att jag kan inte lägga in den filmen i den här videoappen för att 
det funkar inte ihop…(skratt) eller något sånt där. Jag vill ju veta att det…att det funkar.” Anna 
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Detta skulle helst ske innan den nya appen introducerades för barnen. Denna egna inlärning 
skedde på ett flertal sätt. Tre av pedagogerna nämnde att de innan nedladdning av nya appar 
besöker två pedagogiska hemsidor där förslag på pedagogiska appar för barn listades. 
Anledningen till att pedagogerna besökte denna hemsida var för att appar är kopplade till de 
strävansmål som ingår i förskolans läroplan (Lpfö 98 rev. 2010). 

4.2.3	  Söka	  fakta	  
Två av pedagogerna beskrev att de använde lärplattan med syfte att söka information och 
fakta. Denna information och fakta kunde enligt pedagogerna variera från dag till dag, men en 
av pedagogerna förklarade på vilket sätt hon använde lärplattan för att söka information:  

”…åh jag måste snabbt få tag i vattensånger, sånger om vatten, då googlar jag det…och så…tjopp så har man ju 
det med sig.” Anna 

Den andra pedagogen beskrev hur hon kan sitta hemma vid sin privata lärplatta och leta tips 
och idéer kring det område de jobbar med för tillfället på avdelningen och sedan skicka dessa 
till sina kollegor. 

Det som lyfts fram av de två pedagogerna är den enkelhet och lätthet lärplattan medför i 
jämförelse med dator. Enligt båda pedagoger går det snabbare att starta, använda och ta reda 
på fakta med hjälp av lärplattan. Detta för att lärplattan är mer portabel än en dator. 

4.2.4	  Önskan	  om	  fortbildning	  
Som tidigare nämnts i beskrivningen av de intervjuade pedagogerna, anser samtliga av 
pedagogerna att introduktionen till användandet av lärplatta på förskolan var bristfällig. 
Samtliga pedagoger uttryckte även en önskan om fortbildning. 

En gemensam introduktion för samtliga pedagoger på förskolan, samt ett antal fler förskolor, 
var den introduktion som skedde för Daniella. Trots att hela arbetslaget ingick i 
introduktionen fanns en önskan hos Daniella att den hade skett för enbart de pedagoger som 
arbetar på hennes förskola. Hon uttryckte en önskan att det enbart hade varit deras förskola 
som medverkade på introduktionen samt att de fått möjlighet att använda var sin lärplatta för 
att på så sätt befästa kunskapen hos sig själva. 

Elsa anser att förskolechefen borde vara mer insatt och fungera som ett stöd till pedagogerna i 
användandet av lärplatta i verksamheten samt visa en glädje som kan smitta av sig på 
pedagogerna. För närvarande anser pedagogen inte att detta sker. Hon anser även att 
förskolechefen borde ställa krav på pedagogerna på Elsas förskola att lärplatta ska användas i 
och med att användandet av teknik uttrycks i förskolans läroplan (Lpfö 98 rev. 2010). Enligt 
pedagogen skulle krav från förskolechefen samt en fortbildning så att pedagogerna får en 
gemensam kunskapsbas kring lärplattan och dess användningsområde, förenkla användandet 
av lärplattan på förskolan. 

4.3	  Hur	  uppfattar	  pedagogerna	  att	  lärplattan	  inkluderas	  samt	  begränsas	  i	  
verksamheten	  utifrån	  barnens	  användande?	  
Under intervjuerna med samtliga pedagoger framkom två gemensamma teman. Dessa 
handlade om begränsning och inkludering. Nedan följer resultaten för dessa två teman.  



	  

19	  
	  

4.3.1	  Begränsningar	  	  
I samtliga intervjuer framkom det att pedagogerna använde någon sorts begränsning kring 
barnens användande av lärplattan, även om de själva inte använde begreppet begränsning. De 
begränsningar som framkom som tydligast under intervjuerna var tid, antal barn, plats samt 
speciella tillfällen då lärplattan användes. 

4.3.1.1	  Tid	  
Tre av pedagogerna använde någon sorts tidsbegränsning vid barnens användande. Tiden för 
tidsbegränsning varierade från avdelning till avdelning. Dessa tidsbegränsningar varierade 
mellan 10-15 minuter/barn varje dag eller två gånger i veckan. För att hålla reda på detta 
användes ett tidsschema. De argument som framkommit från de pedagoger som tillämpar 
dessa tidsbegränsningar var främst ett rättviseperspektiv. De argument som framkom var att 
om de inte hade haft en tidsbegränsning så fanns det en risk att alla barn inte skulle få 
möjlighet att använda den om de velat. Det finns även en rädsla hos dessa pedagoger att om 
tidsperspektivet tas bort, finns det en risk att barnen enbart väljer att jobba med lärplattan och 
inget annat på avdelningen. 

Två av pedagogerna upplevde att de inte praktiserade en tidsbegränsning för barnens 
användande av lärplattan. Detta för att de ansåg att ett lärande hos barnen inte går att 
tidsbestämma. Pedagogerna ansåg att barnen ska få möjlighet att göra klart det de jobbar med 
för tillfället och att en eventuell tidsbegränsning är hämmande för barnets lärande. En av 
dessa pedagoger exemplifierar detta argument genom att hänvisa till den redan existerande 
verksamheten:  

”Vi jobbar ju inte med timers vad gäller konstruktion till exempel och vi är…har ju inte det ut…nu ha vi varit ute 
10 minuter och det här är lite jobbigt…vi måste gå in nu…” Elsa 

4.3.1.2 Antal	  barn	  
Begränsningen kring antalet barn som fick använda lärplattan var varierande. Bl.a. att sitta 
två-och-två där ett barn interagerar med lärplattan och det andra barnet får hjälpa till vid 
behov. En pedagog ansåg att maxantalet kring en lärplatta var tre barn. Slutligen ansåg en 
pedagog att appen styrde antalet barn vid lärplattan. Dock ansåg samtliga pedagoger att det 
var att föredra om barnen använde lärplattan tillsammans med minst ett annat barn då det 
enligt pedagogerna sker ett kollektivt lärande. Detta kan läsas mer under rubriken Kollektivt 
lärande. Denna begränsning hänger ihop med den tidsbegränsning som pedagogerna 
uppfattade att de hade. De pedagoger som ansåg att barnens användande av lärplattan skulle 
tidsbegränsas hänvisade till att om tre barn sitter tillsammans och jobbar med lärplattan, så har 
varje barn 15 minuter som aktiv. Totalt sett sitter varje barn som max 45 minuter, vilket 
pedagogen ansåg var relativt lång tid. 

4.3.1.3 Plats	  och	  tillfällen	  
I intervjuerna beskrev pedagogerna att det fanns särskilda tillfällen då barnen fick möjlighet 
att använda lärplattan. Det skedde främst under det som kallas för den fria leken, där barnen 
själva har möjlighet att ta initiativ och välja vad de vill göra. Fyra av pedagogerna ansåg att 
det var viktigt att barnen hade en speciell plats där de kunde använda lärplattan. Det viktiga 
var att barnen kunde arbeta i lugn och ro. 
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4.3.2	  Inkludering	  i	  verksamheten	  
Samtliga pedagoger anser att lärplattan bör ses som vilket material som helst på förskolan. 
Pedagogerna upplever dock att de har kommit olika långt i sin strävan efter detta. En av 
pedagogerna anser att inkluderingen varit lätt. Detta beror, enligt pedagogen, på att de har ett 
väl utformat förhållningssätt på avdelningen där pedagogerna försöker skapa hörnor på 
avdelningen där ett lärande kan ske hos barnen:  

”…så det är inte en sån hära magnet som man måste sitta vid…utan…den har ungefär samma värde som andra 
saker i avdelningen…på avdelningen.” Anna 

Samma pedagog förklarar att de i sin inkludering av lärplattan försöker se verksamheten som 
en helhet och på så sätt funderar över hur lärplattan kan involveras i denna helhet. Hon ger 
bl.a. ett exempel då de upptäckte att barnen inte rimmade och använde då lärplattan för att 
hitta appar som tränade barnens rimförmåga. Utifrån detta kopplade de även lärplattan och 
andra eventuella aktiviteter kring rim till förskolans läroplan (Lpfö 98 rev. 2010).  

Ytterligare en pedagog har ett liknande tänk kring inkluderingen av lärplattan i verksamheten. 
Lärplattan vara lika naturlig som resterande material på verksamheten. På denna avdelning är 
det pedagogerna som ibland styr vilken app barnen kan använda vid ett visst tillfälle. För 
kunna byta till en ny app måste barnen fråga en pedagog. Pedagogen jämför detta 
förhållningssätt med att barnen bl.a. kan välja att jobba med pärlor:  

”…dom har ju blivit erbjuden den här appen idag att jobba kring, precis som att du kan bli erbjuden att jobba 
kring pärlor. Det kanske inte är ett fritt val just nu. Och då kan man inte bara…trycka på hemknappen och välja 

nånting annat. Utan då måste man prata med en pedagog och så bestämmer man tillsammans.” Bodil 

Att pedagogerna vid vissa tillfällen väljer vilken app barnen kan använda beskrivs även av 
ytterligare en pedagog. Pedagogen menar på att om syftet med när, hur och varför lärplattan 
ska användas är klart för pedagogen, tydliggörs det även för barnen. Enligt denna pedagog är 
inte lärplattan framme varje dag, utan plockas fram av pedagogerna då de vill erbjuda barnen 
möjligheten att använda verktyget. Pedagogen likställer detta förhållningssätt med hur 
resterande av aktiviteterna på avdelningen erbjuds till barnen:  

”…den ligger inte framme och det är inte fritt för alla. Och andra sidan kan jag…det är inte så med någon 
verksamhet inne på avdelningen att…att alla kan gå och måla samtidigt eller alla kan…utan där är vi med och 

styr upp också.” Elsa 

Två av pedagogerna ansåg att de inte kommit så långt att de har kunnat inkludera lärplattan i 
den existerande verksamheten. De ansåg dock att det var något de strävade efter och att de 
börjat förstå att lärplattan borde ses som vilket annat verktyg som helst på avdelningen. För 
att detta ska kunna ske ansåg en av pedagogerna att de behövde styra innehållet på lärplattan 
och vid vilka tillfällen den används. 

4.4	  Resultatsammanfattning	  
De slutsatser som går att dra utifrån ovanstående resultat är att pedagogeras syfte med barnens 
användande är att lärande ska ske. Barnens användande av lärplattan initieras både av dem 
själva och av pedagogerna. Pedagogernas intentioner är att lärplattan ska inkluderas i 
verksamheten och ses som vilket annat material som helst på förskolan. De har dock kommit 
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olika långt i dessa intentioner. Begränsningar av barnens användande av lärplattan är något 
som sker frekvent på de avdelningar som pedagogerna arbetar på. Det vanligaste är att varje 
barn har en viss tid att använda på en vecka. När pedagogerna själva använder lärplattan är 
syftet bl.a. att den ska agera som ett hjälpmedel för dokumentation. Pedagogerna upplever att 
den är smidig och lätt att använda i och med att det enda som behövs är lärplattan. Slutligen 
upplever pedagogerna att de behöver mer kunskap i form av fortbildning för att kunna 
utveckla användandet av lärplattan i förskolans verksamhet. 

 

 



	  

22	  
	  

5.	  Diskussion	  
I detta avsnitt presenteras dels en diskussion kring den metod som använts samt en diskussion 
där de viktigaste resultaten diskuteras i relation till den litteratur som lyfts i bakgrunden.  För 
att förtydliga att studiens syfte och forskningsfrågor är uppfyllda är diskussionen strukturerad 
efter ovannämnda forskningsfrågor. 

5.1	  Metoddiskussion	  
I mitt urval var enda kriteriet att pedagogerna hade tillgång till lärplatta samt att de använde 
den på något sätt i sin verksamhet på förskolan. För att få ett mer fokuserat resultat hade jag 
kunnat aktivt välja pedagoger som använder lärplatta i samma typ av åldersindelade 
barngrupper. Att intervjua fler antal pedagoger hade förmodligen uppfyllt det Johansson & 
Svedner (2010) beskriver som mättnad. D.v.s. att pedagogernas svar stämmer så väl ihop att 
ytterligare variationer inte längre finns. Dock anser jag att de pedagoger som deltog i 
undersökningen uppfyllde mitt syfte och gav mig svar på mina forskningsfrågor. I och med att 
undersökningen är en kvalitativ studie där resultatet är insamlat utifrån en intervjuguide så har 
följdfrågorna till varje pedagog sett olika ut. Trots detta har jag i bearbetningen av resultatet 
kunnat urskilja gemensamma teman i pedagogernas svar. Att intervjuerna skedde enskilt tillät 
pedagogerna att uttrycka sina åsikter och pedagogiska tankar kring användandet av lärplatta i 
förskolan. Vid en eventuell gruppintervju hade det funnits en risk att pedagogerna hade 
kunnat påverka varandra i sina svar. Det bör tas i beaktning att valet att spela in intervjuerna 
kan ha påverkat pedagogernas vilja att svara sanningsenligt. Pedagogerna har blivit väl 
informerade om de etiska riktlinjer som finns gällande examensarbete och samtliga har 
godkänt dem muntligt.  

5.2	  Hur	  uppfattar	  pedagogerna	  barnens	  användande	  av	  lärplattan?	  
Det framgår tydligt i pedagogernas svar att syftet med barnens användande är att något slags 
lärande ska ske, vare sig det handlar om ett individuellt lärande, ett kollektivt lärande eller ett 
lärande att hantera digitala verktyg. Även forskare anser att det primära vid barns användning 
av digitala verktyg är att de ska lära sig något där främst hanterandet beskrivs, bl.a. av 
Alexandersson et al. (2001). Precis som författaren beskriver om att lära sig hantera digitala 
verktyg för framtidens skull, anser pedagogerna att det är viktigt att barnen lär sig hantera 
lärplattan för att ha en kunskap som kommer behövas genom hela livet. 

Utifrån pedagogernas svar gällande det individuella lärandet hos barnen i användningen av 
lärplatta, tydliggörs att pedagogerna innehar den barnsyn som beskriver barnen som 
medkonstruktörer av kunskap, identitet och kultur av Dahlberg et al. (2001).  Barnen är aktiva 
och interagerar med lärplattan och skapar genom denna interaktion sin egen kunskap. Det har 
även framkommit i resultatet att pedagogerna anser att det individuella lärandet hos barnen 
finns som syfte i användningsområden som dels är styrda av pedagogerna samt dels styrda av 
barnen. Oavsett om dessa användningsområden är initierade av pedagogerna eller barnen, 
framkommer det att pedagogerna anser att barnens individuella lärande går att koppla till 
förskolans läroplan(Lpfö 98 rev. 2010). Detta är något som även poängteras av Hildén (2006) 
i sin beskrivning av barnens lek med datorer. I enlighet med författaren uttrycker pedagogerna 
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att vad barnen än använder lärplattan till, så går det att koppla deras lärande till de 
strävansmål som finns i ovannämnda styrdokument. 

Att barns användning av digitala verktyg stärker deras sociala färdigheter och att de lär sig av 
varandra syns i pedagogernas svar gällande syftet att barnen helst ska vara fler än en vid 
användandet av lärplattan. Detta synsätt styrks även av det Hildén (2006) beskriver om att 
lärplattan t.ex. kan användas med målsättning att stärka barnens sociala färdigheter. Ett 
konkret exempel på hur pedagogerna resonerar gällande barnens kollektiva lärande, är då en 
av pedagoger beskriver hur hen tänker då hen ska introducera en ny app för en grupp barn. 
Pedagogen sätter ihop en grupp av barn där minst ett barn har tidigare erfarenheter av 
användandet av en specifik app. Detta barn sätts ihop med minst ett annat barn som inte har 
samma förkunskaper, med syfte att det första barnet ska kunna vara ett stöd för det andra 
barnet”. Pedagogens önskan är att då att ett kollektivt lärande ska ske hos barnen. 

5.3	  Hur	  uppfattar	  pedagogerna	  sitt	  eget	  användande	  av	  lärplatta	  i	  relation	  
till	  fortbilning?	  
Det framkom i resultatdelen att pedagogerna anser att det är viktigt att de har tillräckligt med 
egen erfarenhet av appar och lärplattans användningsområde för att vilja använda den i 
verksamheten. Vad pedagogerna menat med ”tillräckligt” har dock varit oklart. Nilsén (2014) 
har kommit fram till att pedagogerna i förskolan behöver vägleda barnen i deras användande 
för att ett lärande hos barnen ska kunna ske. Pedagogen roll är då, enligt författaren, att besitta 
en medvetenhet i hur lärplattan används pedagogiskt. Det författaren beskriver går att urskilja 
i pedagogernas vilja att just lära sig mer om ex. nya appars syften innan de introduceras för 
barnen. 

Pedagogerna var samstämmiga när det kom till brister i den introduktion de fått till 
användandet av lärplattan i sin verksamhet. De har i intervjuerna uttryckt önskemål om att 
grundkunskapen i arbetslagen är för ojämn och behöver rättas till så att samtliga kollegor kan 
utgå från samma kunskap. Hildén (2006) påpekade att pedagogerna ofta vill ha kunskap om 
det digitala verktyg som ska användas innan det introduceras till barnen. Anledningen till 
detta förklaras av författaren att pedagogerna ofta är osäkra i sitt eget användande och vill 
kunna hantera de eventuella problem som uppstår då barnen använder det digitala verktyget. 
Detta stämmer överrens med det pedagogerna uttrycker när det kommer till önskan om 
fortbildning. Många av de intervjuade pedagogerna ansåg att de ville veta mer om hur 
lärplattan kan användas i verksamheten, innan de började använda den. Det verkar vara svårt 
för pedagogerna att kasta sig in i ett nytt verktyg utan kontroll över vad som kan hända. I 
dessa fall påpekar Hildén (2006) att det är bättre för barnen att pedagogerna är engagerade 
och positivt inställda till det digitala verktyget, än att pedagogerna kan och vet allt kring det. 

Pedagogernas osäkerhet gällande digitala verktyg synliggörs i Skolverkets (2013) 
enkätundersökningar som behandlar förskolepedagogers IT-användning och IT-kompetens. 
Resultatet stämmer väl överrens med det resultat som presenterats i detta arbete. Fortbildning 
kring digitala verktyg behövs för att det ska kunna användas så pedagogiskt som möjligt. 
Samtliga pedagoger har tagit saken i egna händer genom försök att starta ett pedagogiskt 
forum på sina förskolor för att kunna diskutera användningen av lärplattan. Samtliga ansåg 
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även att de får ett bra stöd från den/de IT-pedagoger som finns tillgängliga i sin kommun. Till 
denne/dessa kan pedagogerna vända sig för att få råd och hjälp gällande sina frågor och 
funderingar om lärplattans användningsområde i förskolan. 

5.4	  Hur	  uppfattar	  pedagogerna	  att	  lärplattan	  inkluderas	  samt	  begränsas	  i	  
verksamheten	  utifrån	  barnens	  användande?	  
Utifrån pedagogernas upplevelser av utformning av begränsningar på barnens användande av 
lärplattan, är det tydligt att det beror på huruvida de möjliggjort en inkludering av samma 
verktyg i den redan existerande verksamheten. Det går att se ett samband mellan de pedagoger 
som förklarade att de hade många begränsningar och deras svårigheter att inkludera lärplattan 
i den redan existerande verksamheten. Detta kan bero på många saker, men det går eventuellt 
att hitta ett svar i det Plowman & Stephen (2003) beskriver gällande osäkerheten över vad 
IKT kan få för effekt på barnen. Enligt författarna leder denna osäkerhet ofta till att barnens 
användande av verktyget begränsas. De pedagoger som begränsar barnens användande var 
även de som berättade att de var osäkra då de fick reda på att lärplattan skulle användas på 
deras avdelning. Även Lagerkrantz (2013) kritik gällande barns användande av lärplatta i 
verksamheten går att känna igen hos dessa två pedagoger. Pedagogerna uttrycker en 
frustration över att lärplattan eventuellt kan ha en negativ effekt på barnen i sådan 
utsträckning att barnens andra aktiviteter hämmas. Denna syn på att barnens användande av 
lärplattan ska begränsas tyder på att pedagogerna har den barnsyn som Johansson (2005) 
beskriver som vuxna vet bättre. Detta för att de, genom begränsningarna, anser sig veta vad 
barnen behöver och mår bra av samt att de vet detta bättre än barnen. Dock är det viktigt att 
förtydliga att dessa pedagoger var medvetna om att alla begränsningar eventuellt inte var av 
godo och uttryckte en önskan om att förändra just dessa. 

De tre pedagoger som upplever att de kunnat inkludera användandet av lärplattan i den redan 
existerande verksamheten är även de pedagoger som har minst begränsningar gällande 
barnens användande av lärplattan. Detta stämmer överens med förhållningssätt som Hildén 
(2006) beskriver kring synen på datorlek. Författaren anser att de mål som sätts för barnens 
användande av datorn ska vara de samma samt ingå i de mål som redan finns för 
verksamheten. Detta synsätt stämmer med det en av dessa pedagoger ansåg då hen förklarade 
att det inte förekom några särskilda mål gällande lärplatta i förskolans läroplan (Lpfö 98 rev. 
2010). Synen på att lärplattan ska inkluderas i verksamheten tyder även på att pedagogerna 
har den barnsyn som Dahlberg et al. (2001) beskriver som barn som medkonstruktör av 
kunskap, identitet och kultur. Genom att se lärplattan som ett komplement till den redan 
existerande verksamheten ser även pedagogerna barnen som kompetenta människor som 
skapar sin egen kunskap och därför inte behöver begränsas i sitt användande. Lärplattan är på 
så sätt lika mycket värd som vilket annat material på förskolan. 

Egna	  reflektioner	  
Denna undersökning har lett fram till förståelse över att användandet av lärplattan i förskolans 
verksamhet är komplex. Det sägs ofta att den ska användas, men det är upp till pedagogerna 
att avgöra hur. Jag anser att lärplattan är här för att stanna och att fortbildning kan bidra till att 
komplexiteten minskar. 
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Denna undersökning har till viss del styrkt det jag tycker mig ha sett ute i verksamheterna, 
d.v.s. att det är pedagogernas barnsyn som påverkar huruvida lärplattan inkluderas i 
verksamheten eller inte. Jag anser även att lärplattan är här för att stanna i förskolans 
verksamhet och att pedagoger behöver fortbildning för att utveckla användandet av lärplatta 
ännu mer. 

5.5	  Vidare	  forskning	  
Denna studie belyser pedagogers uppfattning om lärplattans användning i förskolans 
verksamhet. Jag har fått insyn i hur pedagoger resonerar kring lärplattan där pedagogernas 
barnsyn synliggjorts. Min förhoppning är att denna studie ska bidra till mer kunskap kring hur 
lärplattan kan användas i förskolans verksamhet samt ge en ökad förståelse för hur pedagoger 
resonerar kring lärplattans existens i förskolan. I och med att tidigare forskning och tidigare 
examensarbeten haft fokus på pedagogerna och barnen skulle det vara intressant att undersöka 
vårdnadshavares uppfattning över lärplattans existens i förskolan. Slutligen vore det även 
intressant att se hur pedagogernas fortbildning gällande lärplatta har förändrats om ett antal år. 
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Bilaga	  1	  
Intervjuguide 

 

Bakgrundsfrågor: 

- Hur länge har iPad funnits på er förskolan? 

- Var ifrån kom beslutet att använda iPad på er förskola? 

- Vad kallar ni verktyget? (iPad, lärplatta, surfplatta) Hur kommer det sig? 

-Vilka använder iPaden? (Pedagogerna? Barnen? Förskolechefen? Alla?) 

- Vad anser du om användandet av iPad i förskola? 

- Vilka tankar fick du då du fick veta att iPad skulle användas på er förskola? 

-Berätta om en vanlig dag då Ipad används på förskolan. 

 

Hur uppfattar förskolärarna sitt eget användande av iPad i förskolan? 

- Vilket syfte har du i ditt eget användandet av iPad i förskolan? (Hur kom du fram till det?) 

- På vilket sätt påverkar ditt syfte på iPaden din användning av iPad i förskolan? 

-Kan du ge exempel på ditt eget användande av iPaden? (Ge exempel på möjligheter/hinder) 

 

Hur uppfattar förskollärarna barnens användande av iPad i förskolan? 

-Vilket syfte har du kring barnens användande av iPad i förskolan? 

-På vilket sätt påverkar ditt syfte barnens användning av iPad i förskolan? 

-Kan du ge exempel på när barnen använder iPaden? (Ge exempel på möjligheter/hinder) 

 

Hur går förskollärarna tillväga i användandet av iPad i förskolan? 

-Vad påverkar användandet av iPad? (När? Antal barn? Stress?) 

- Hur kopplar ni användandandet av iPad till förskolans läroplan? 

- Finns det tillfällen då syftet inte följs? (Hur kommer det sig?) (Ge exempel) 



	  

	  

-Har ni några regler kring barnens användande av Ipad? (Vilka? Hur kom ni fram till dem?) 

Vilken utbildning/fortbildning har förskollärarna fått/får i användandet av Ipad i 
förskolan? 
- Hur introducerades ni pedagoger för iPaden? 

 
- På vilket sätt får ni möjlighet att reflektera med kollegor över användandet av iPad i 
förskolan? (Hur kommer det sig? Hur upplever du att det fungerar?) 

	  


