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Abstract 

Tablet in preschool. A study in preschool with use of tablets as a teaching method. 

 

Syftet med studien är att beskriva hur några förskollärare använder sig av lärplattan i 

undervisningen och deras förtrogenhet att hantera lärplattan. Lärplattan tituleras som ett 

verktyg för barn att använda i undervisningen, men finns det ett syfte och mål? Kan 

förskollärarna koppla lärplattan till de didaktiska frågorna hur och varför? Studien är 

kvalitativ och består av sex verksamma förskollärare som alla intervjuas individuellt. 

För att få svar på undersökningen används metoden semistrukturerade intervjuer. 

Undersökningen är genomförd i en liten  svensk kommun, där förutsättningarna att 

använda lärplattan i undervisningen är förhållandevis lika. Alla sex förskollärare har 

tillgång till lärplattor i undervisningen på förskolan och har arbetat medvetet med 

digitala verktyg under det senaste året. Studiens resultat visar att förskollärarnas 

förkunskaper om lärplattans funktioner och användningsområde hade en avgörande roll 

på hur och varför förskollärarna väljer att presentera lärplattan i verksamheten. Några 

förskollärare ansåg att de saknade kompetsensutveckling inom området 

digitalkompetens. På några förskolor fanns det förskollärare som varit i kontakt med 

digitala resurser mer än andra, de hade på så sätt större erfarenhet av hur förskollärare 

kan använda lärplattan i verksamheten tillsammans med barn.  
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1. Inledning 
 

Förskolebarn idag föds in i en värld där användning av digitala verktyg är vanligt och 

därför behöver förskolan integrera digitala verktyg i verksamheten, så att arbetet som 

sker i förskolan speglar den verklighet våra barn lever i. Som blivande förskollärare har 

vi under vår utbildning mött olika digitala verktyg, dessa verktyg har gett oss möjlighet 

att se på digitala resurser som något nytt och positivt men också ur en kritisk synvinkel. 

Kyrk Seger (2014) menar att vi måste våga möta barn utifrån att teknik och digitala 

verktyg kommer vara en del av våra barns framtid.  

 

I dagens samhälle går utvecklingen och förutsättningarna till att använda digitala 

verktyg fort framåt. Surfplattan har fått en stor genomslagskraft på förskolorna under de 

senaste åren och samtidigt blivit en diskussionsfråga. Vår uppfattning är att det 

diskuteras väldigt lite i förskolans praktik kring varför vi skall implementera digitala 

verktyg i undervisningen. Hur ska förskollärarna förhålla sig till surfplattor utifrån 

uppdrag enligt läroplanen? Behöver förskollärarna lära sig på vilket sätt verksamheten 

ska förhålla sig till digital teknik, för att kunna använda surfplattan utifrån ett lärande 

perspektiv med barn? Vi upplever att det finns förskollärare som uppfattar denna 

utveckling som utmanande och lite svår att ta till sig. De vet inte riktigt hur de ska 

förhålla sig till de nya digitala resurserna, men det finns också förskollärare som vågar 

och ser möjligheterna med digitala verktyg.  

 

I studien har vi valt surfplattan som digitalt verktyg men vi väljer att benämna den 

lärplatta. Skälen till detta är två: Dels används lärplatta som begrepp i vanligt 

förekommande litteratur i förskolornas verksamhet, såsom exempelvis Olsson (2013) 

och Kyrk Seger (2014), dels används just detta begrepp i den kommun där 

undersökningen är genomförd. Ordet lärplatta signalerar syfte, mål och innehåll, 

den  ska tolkas som ett verktyg för lärande, enligt oss. Gällhagen ochWahlström (2013) 

anser att lärplattan kan vara ett verktyg till att stimulerar barns utveckling och lärande 

när den används i samspel med en pedagog (a.a.). I barns hemkultur används ofta 

surfplattan som lek- och underhållningsverktyg där barn fritt tillåts surfa och använda 

surfplattan utan uppsikt. I förskolans verksamhet blir surfplattan en lärplatta och ett 

pedagogiskt verktyg när förskollärare och barn tar ansvar att dela engagemang, blir 

nyfikna på varandras utforskande samt tillsammans upptäcker tekniken. Förskollärarna 

har i uppdrag att utmana barns lärande med olika uttrycksformer där lärplattan kan bidra 

med nya sätt till utveckling och lärande. Lärplattan ger barn ytterligare en möjlighet att 

uppleva med några av sina sinnen. Barns möjlighet till att använda lärplattan handlar 

enligt oss om att den ska vara lätthanterlig, tillgänglig, tillåtande och ha närvarande 

pedagoger. 

 

I den kommun som de medverkande förskollärarna arbetar är begreppet lärplatta 

vedertaget, vilket synliggörs i intervjuguiden där begreppet lärplatta återkommer i 

frågorna. 
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2. Syfte  
 

Studiens syfte är att genom intervjuer bidra med kunskap om hur några förskollärare 

beskriver användandet av lärplattan i undervisningen och deras förtrogenhet att hantera 

lärplattan. Samtidigt riktar vi vår uppmärksamhet mot hur dessa förskollärare beskriver 

samspelet mellan barn - barn och barn - förskollärare i användandet av lärplattan.  

 

 

2.1 Frågeställningar 

 Vad säger förskollärarna om hur och varför de använder lärplattan i 

undervisningen? 

 Vilka förutsättningar och kompetenser relaterar de intervjuade förskollärarna till 

när de talar om användning av lärplattan? 

 Hur beskriver förskollärarna att lärplattan kan bidra till socialt samspel mellan 

barn - barn samt mellan barn - förskollärare?  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

3. Bakgrund  
 

Förskolan ska enligt styrdokumentet komplettera hemmet med att erbjuda datorer i 

verksamheten eftersom tillgång i barns hem tidigare har varit varierande. Enligt 

Forsling (2011) kom det redan 2001 ett regeringsbeslut om att införa begreppet IT 

(informationsteknik) i förskolans verksamhet. Dagens moderna och tekniska samhälle 

förändras i snabb takt och när det gäller tillgänglighet till digitala verktyg har det skett 

en betydande förändring under de senaste åren. Den tekniska utvecklingen gör att 

digitala verktyg blir vanligare även i förskolans verksamhet. Många förskollärare har 

bristfälliga erfarenheter av digitala verktyg från sin barndom, vilket dagens barn får som 

en naturlig del i sin uppväxt. Dessa utmaningar ställer nya krav på förskollärarna 

gällande användningsområdet av digitala verktyg i undervisningen, på vilket sätt de ska 

användas och hur det ska göras på ett bra sätt som är i enlighet med läroplanen för 

förskolan (Lpfö 98, rev 2010).  

 

Kjällander (2014) nämner i en studie hur ett nytt lärande växer fram genom 

implementering av digitala verktyg i undervisningen, skolan är ännu inte beredd utan 

saknar verktyg för att främja, förstå och bedöma lärandet. Men hur lärandet egentligen 

går till är ett relativt outforskat område. Tidigare fanns en kultur där läraren hade 

kunskapsmonopol, vilket innebar att lärarna var bärare av de rätta svaren och frågorna 

var slutna. Idag främjas en ny kultur där barn kan vara kunskapsbärare och delger 

läraren sina erfarenheter och kunskaper av digitala verktyg, vilket skapar en horisontell 

relation. 

 

Enligt Skolverket (2016) finns en vision till 2022 där förskollärare i förskolan ska 

utveckla sina digitala kompetenser som förändras över tid. Det är inte möjligt att 

precisera en absolut nivå, eftersom digitala kompetenser successivt behöver utvecklas 

och relateras till barns och förskollärares förutsättningar.  

 

Detta kapitel kommer ge er läsare en inblick hur surfplattan diskuteras i litteratur samt 

en kort beskrivning på vilket sätt surfplattan blir en lärplatta i den pedagogiska 

verksamheten och inte knyts till något varumärke. Lärplattan är ett tekniskt verktyg i 

förskolan ur ett pedagogiskt perspektiv för att stödja barns lärande. 

 

3.1 Lärplattan som verktyg 
 

I studien benämns surfplattan som lärplatta för att den ska tolkas som ett verktyg för 

lärande. Det vill säga, lärplattan betecknar ett ideellt pedagogiskt verktyg och inte bara 

ett objekt, det handlar om förskollärarnas förhållningssätt gentemot verktyget som 

skapar begreppet lärplatta.  

 

Enligt Askebäck Diaz och Gällhagen (2015) är lärplattan en platt liten dator med 

tryckkänslig skärm och med avancerade funktioner, vilken finns i olika format. I 

jämförelse med en stationär dator är lärplattan för barn motoriskt lätthanterlig och 

flyttbar. Lärplattan skapar möjligheter för förskollärarna att närvara på barns nivå och i 

rätt miljö. Verktyget skapar möjligheter till individanpassning eller socialt samspel där 

barn lär sig turtagning, spelstruktur och kan delge varandra erfarenheter genom 

dialoger. Med lärplattan kan barn enligt Askebäck Diaz och Gällhagen dokumentera sitt 

eget lärande genom att filma, fotografera, spela in ljud, reflektera, inhämta kunskap och 

fakta via internet samt bli källkritiska mot vad som publiceras. Lärplattan kan laddas 

med olika appar (applikationer) och program som hämtas från nätet, apparna är 
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förhållandevis billiga och ibland helt gratis. I förskolan används appar med pedagogisk 

karaktär som ska vara i enlighet med läroplanens uppdrag (Skolverket, 2010), vilket 

innebär att apparna måste ha tydliga kopplningar till syfte och mål. Förskollärarna kan 

ladda ner appar, spel eller digitalaböcker utifrån specifika ämnesområden som till 

exempel matematik, språk och naturvetenskap kopplat till vad barngruppen arbetar med 

eller visar intresse för (a.a.) 

 

Efter att lärplattan slog igenom har den skapat förutsättningar för barn och förskollärare 

att arbeta multimodalt, d.v.s med olika estetiska uttrycksformer tillsammans med 

digitala verktyg. Multimodalitet handlar om att inkludera olika resurser för tolkning av 

världen och skapa mening (Elm Fristorp och Lindstrand, 2012). Petersen (2015) menar 

att barns kommunikation, verbal och icke verbal, kan stimuleras med stöd av digitala 

resurser. Via multimodalt arbetssätt skapas nya förutsättningar till att kommunicera i 

digitala miljöer (a.a.). Lärplattan som digitalt verktyg erbjuder rikare multimodala 

möjlighet och förutsättning på ett nytt sätt än tidigare. Askebäck Diaz och Gällhagen 

(2015) poängterar att tillgången till digitalteknik inte förändrar barns lärande. Det 

handlar om hur förskollärarna intergrerar tekniken utifrån arbetslagets sätt att planera 

lärandet och syftet som förskollärarna har med tekniken. Säljö (2013) anser att digitala 

verktyg inte ska ersätta de traditionella pedagogiska arbetssätten hur barn kommunicerar 

och lär, utan komplettera. Inhämtning av kunskap kan idag ske på andra sätt än tidigare,  

idag finns kunskap tillgängligt att inhämta på andra sätt, det som skiljer är på vilket sätt 

och hur barn lär genom digitala verktyg. 

 

I en nypublicerad rapport (Statens medieråd, 2015) synliggjordes en tydlig tendens att 

vissa former av medieanvändning börjar i tidig ålder. Barns första kontakt med digitala 

medier sker oftast i hemmet. De vanligaste sysselsättningarna för de yngsta är att titta på 

tv/film, lyssna på musik och spela spel. Skillnaderna mellan pojkar och flickors 

medieanvändning är obefintlig bland de yngsta, men ökar med barnens stigande ålder. 

Ett intressant resultat var den stora andelen yngre barn som använder lärplatta. Enligt 

statens medieråd (a.a.) har barn i åldern 0–1 56 procent tillgång till lärplatta, bland 2–4 

åringar 79 procent och bland 5–8 år har hela 84 procent tillgång till lärplatta i hemmet. 

Barn som dagligen använder internet har också ökat mellan 2012/13 och 2014, både 

bland 2–4 åringar (från 9 procent till 15 procent), och bland 5–8 åringar (från 17 procent 

till 21 procent). I rapporten kunde Statens medieråd se att föräldrarna var mer positiva 

till barns användning av lärplatta jämfört med 2012/13, dubbelt så många föräldrar 

håller med om att barnet lär sig bra saker genom användandet av tekniken (a.a.). 

 

Skolverket (2016) publicerade en rapport som påvisade liknande resultat, förskolorna 

har fyllts på med lärplattor och andra digitala verktyg t.ex. har projektorer kraftigt ökat i 

verksamheterna, vilket innebär en förbättrad tillgänglighet för barn och förskollärare. 

Nästan två tredjedelar av alla digitala verktyg i förskolan är lärplattor, vilket är den 

största förändringen enligt Skolverket. Enligt rapporten går det idag 8,2 barn per 

lärplatta jämfört med 12,5 för fyra år sedan. Barn på förskolan nyttjar lärplattan allt 

oftare på egen hand och förskollärarna använder lärplattan mer tillsammans med 

förskolebarn. Förskollärarna tillåter barn använda lärplattan för att rita, måla, skapa och 

utveckla ett intresse för matematik, dessa områden är det som ökat mest.  

Enligt rapporten önskar förskollärarna kompetensutveckling inom området för att skapa 

en större digital kompetens, vilket är en av de åtta nyckelkompetenserna för livslångt 

lärande enlig europeiska policydokument, (Europeiska unionen, 2007). 
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vilket innefattar säker och kritisk användning av informationssamhällets teknik samt 

grundläggande färdigheter i informations - och kommunikationsteknik (Skolverket, 2016, 

s.15). 

 

3.2 Läroplanen för förskolan  

 
I läroplanen (Skolverket, rev 2010) står det ord och begrepp som kan kopplas samman 

med digitala resurser bl.a. att barn ska få möjlighet till att kommunicera med hjälp av 

multimedia och IKT, men begreppet digitala verktyg nämns inte. Gällhagen och  

Wahlström (2013) poängterar vikten av att lärplattan inte ska fungera som ersättning för 

någonting annat. Det är ett bra komplement till barns utveckling och lärande. I 

förskolans läroplan (Skolverket, rev 2010) står det under uppdraget att:  
 

Multimedia och informationsteknik kan i förskolan användas såväl i skapande processer 

som i tillämpning (Skolverket, rev 2010, s.7). 

 

Askebäck Diaz och Gällhagen (2015), Statens medieråd (2015) och Skolverket (2016) 

nämner alla vikten av att lära barn verka i en digital miljö och skaffa sig viktiga 

baskunskaper inför dagens kommande skolarbeten och till blivande 

samhällsmedborgare.      

 
Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara 

och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och 

färdigheter (Skolverket, rev 2010, s. 7). 

 

I arbetsmaterialet Nosa på nätet: De första stegen mot ett vaket nätanvändande  

(Danielsson, 2011) erbjuder Statens medieråd och Skolverket en lärarhandledning för 

förskollärare. I materialet presenteras olika praktiska övningar och alternativa förslag på 

diskussionsunderlag om barns nätanvändning:  

 
Att vara en duktig användare är inte detsamma som att vara mediekritisk eller mediekunnig. 

Redan i förskolan kan de första enkla samtalen om källkritik påbörjas med barnen. På 

samma sätt som barn får lära sig hur de ska uppföra sig i trafiken måste de lära sig hur de 

ska uppföra sig på internet (2011, s. 5). 

 

I juni 2016 kom Skolverket med en reviderad version av läroplanen för förskolan, de 

förändringar som blev publicerade var stycket 2.5 Övergång och samverkan 

(Skolverket, rev 2016, s. 13), vilket berör övergången mellan förskola, förskoleklass 

och fritidshem. Enligt ett utkast från Skolverket (2015) finns det ett förslag på 

förändringar som berör digital teknik i förskolan. Bl.a. under förskolans uppdrag står 

följande:   

 
Förmåga att kunna kommunicera, söka ny kunskap och kunna samarbeta är nödvändig i ett 

samhälle präglat av stort informationsflöde, ökad digitalisering och snabb förändringstakt. 

Förskolan ska lägga grunden till att barnen på sikt kan tillägna sig de kunskaper som utgör 

den gemensamma referensram som alla i samhället behöver (2015, s. 2). 

 

Enligt Skolverket finns en vilja till uppmärksamma förskollärare på att följa med 

samhällsutvecklingen genom tillägg av ökad digitalisering.  

 
  Barnen ska få möjligheter att använda digitala verktyg och medier kan i förskolan användas 

  såväl skapande processer som i tillämpning (2015, s. 3). 
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I uppdraget står det, förskoleverksamheten skall erbjuda barnen mångfaldiga 

uttrycksformer där det nu finns ett tillägg att använda digitala verktyg och medier i de 

skapande processerna.  
 

Förskolan ska lägga grunden till att barnen utvecklar ett kritiskt och ansvarsfullt 

förhållningssätt till digital teknik. På så sätt får barnen förutsättningar att se möjligheter och 

förstå risker vid användning av digital teknik (2015, s. 3).  

 

Förskoleverksamheter har tidigare haft möjlighet att bruka arbetsmaterialet Nosa på 

nätet (Danielsson, 2011) vilket berör följande kriterier, vara mediekritisk eller 

mediekunnig. Dessa tas upp under uppdragsdelen som förslag till en revidering av 

läroplanen. Enligt Skolverket (2015) finns det inget bestämt datum för ändringarna utan 

förblir ett utkast.  
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4. Tidigare forskning  
 

I detta kapitel belyses nationell och internationell forskning i det valda området, för att 

kunna relatera till ett resultat och analys. 

 

4.1 Barns erfarenheter  
 

Barn har idag digitala verktyg i sin närhet menar Forsling (2011), de är infödda samt 

lever i en digital värld och har ingen kännedom av ett samhälle utan digitala resurser. I 

de allra flesta hem menar författaren finns det smartphone, digitalkamera och datorer 

m.m. Den digitala tekniken finns tillgänglig i barns omvärld redan innan de kommer till 

förskolan (a.a.). Geist (2012) framhåller i sin forskning betydelsen av att låta de allra 

yngsta barnen i förskolan få använda lärplattan i verksamheten tidigt för att skaffa sig 

erfarenheter och förståelser av digitala resurser. 

 

Williams, Scheridan och Pramling Samuelsson (2000) menar att i förskolan möts barn 

med olika erfarenheter och kompetenser, vilket kan ge möjlighet till ett naturligt sätt att 

delge sina färdigheter och skapa samspel. Barns tidigare erfarenheter och metakognitiva 

förmågor har en avgörande roll på hur barn uppfattar ett lärande, dvs. barnets förmåga 

att tänka om sitt lärande, kontrollera och styra lärandet samt olika tankeprocesser (a.a.). 

Klerfelt (2007) belyser vikten av att ta in barns erfarenheter i den pedagogiska 

verksamheten och där ska förskollärarna visar respekt inför barns medhavda kultur. 

Vidare beskriver författaren dagens förskolebarn som ägare av ett multimedlemskap 

både i den traditionella verksamheten samt den digitala mediakultur. Förskollärarna i 

hennes forskning tillhör en generation där mediakulturer inte upplevs naturligt utan 

istället upplever de en kunskapsklyfta.  

 

Enligt Åkerfelt (2014) ses digitala spel idag fortfarande som något barn och ungdomar 

utför på fritiden. I skolan anses fortfarande språket – talat och skrivet – som de primära 

uttrycksformerna för lärande. Hon beskriver en spelgeneration som växer upp, det talas 

alltmer om kommunikation och hur digitala medier samt spel utmanar traditionell 

undervisning i skolan. Hon menar att digitala resurser kan ses som gränsobjekt mellan 

formella och informella lärmiljöer där gränserna delvis suddas ut. Eleverna lär på ett 

flertal olika platser, inom skolans ram såväl som utanför och det är inget nytt med att 

digitala resurser medför meningspotential som delvis är rotade i andra sociala 

användare, som i sin tur påverkar skolans praktik. Nu utmanas eleverna mer att designa 

sina egna lärvägar till kunskap istället för läroboken som förr var den dominerande 

källan. 

 

4.2 Lärplattan i förskolan  
 

Förskolans roll är att förbereda barn på den föränderliga värld de lever i samt ge dem 

förutsättningar till skapande av sin egen identitet inom den egna kulturen, anser 

Williams, Scheridan och Pramling Samuelsson (2000). Forsling (2011) menar att idag 

kan vi inte längre ställa oss frågan om digitala verktyg är bra för barn, frågan blir istället 

när, hur och varför förskollärarna skall använda verktygen i verksamheten. Digital 

teknik ska inte konkurrera ut papper, krita eller penna utan komplettera, men det måste 

finnas ett syfte till varför förskollärarna väljer att använda sig av digitala resurser i 

verksamheten. Vidare menar Forsling att barn bör få tillgång till och använda digitala 

verktyg i förskolan utifrån följande tre aspekter: Inlärningsaspekten, handlar om på 

vilket sätt digital teknik kan erbjuder barn och förskollärare variation, genom 
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inlärningsaspekten kan barn och förskollärarrelationen närma sig ett gemensamt 

lärande. Arbetslivsaspekten, innebär att förskolan är en del av den samhällskulturen som 

ska skapa nya samhällsmedborgare och förbereda barn inför kommande yrkesliv. 

Demokratiaspekten menar Forsling handlar om att alla barn ska ha rätt till en likvärdig 

utbildning, det är en medborglig rättighet (a.a.).  

 

Kjällander (2014) beskriver i sitt forskningsprojekt fem betydelsefulla nyckelresultat för 

barns interaktion med digital lärplatta. Förskolebarn interagerar och samarbetar, 

förskolebarns handlingsutrymme vidgas, förskolebarn föredrar att engagera sig i olika 

teckensystem, virtuella och fysiska aktiviteter inspirerar och förskolebarn utmanar 

appens didaktiska design. Både Kjällander (2014) samt Plowman och Stephen (2007) 

synliggjorde hur barn stöttar och samarbetar runt lärplattan genom att sätta ord på vad 

de själva eller andra ser, hör och upplever. Författarna menar att barn tar stöd av gester, 

mimik, ljud, känslor för att kommunicera sina upplevelser. Även de barn som inte själva 

arbetar aktivt med lärplattan, de som finns i bakgrunden, deltar i den sociala 

interaktionen med sina teckensystem, kroppslig beröring, ljud eller tal för att visa eller 

återberätta (a.a.). Petersen (2015) undersökte i sin forskning hur och var barn använder 

lärplattan. Hon kom fram till att barn väljer arbeta med lärplattan tillsammans med 

andra barn och väldigt sällan arbetar ensamma (a.a.). Kjällander (2014) och Petersen 

(2015) har synliggjort positiva effekter av att barn lär, samspelar, kommunicerar och 

blir delaktiga i interaktion med lärplatta.  

 

Kjällander (2014) anser att de yngsta barnen i förskolan har ett medvetet syfte med 

lärplattan (a.a.). I förskolans praktik ska inte allt vara elektroniskt menar Geist (2012), 

men det ska finnas tillgängligt som ett meningsfullt tillägg även för de allra yngsta 

barnen på förskolan. Lärplattan som pedagogiskt verktyg behöver utforskande och 

engagerade förskollärare som kan stötta och ge de yngsta barnen instruktioner och visa 

hur en specifik app är uppbyggd, därefter börjar barns utforskande på egen hand. 

Författaren beskriver hur barn drar handen över skärmen, lyssnar efter kommandon, 

tittar och tar in information från lärplattan. Detta utforskande skiljer sig när det gäller en 

stationär dator, där blir de yngsta barnen mer avvaktande eftersom den kräver en god 

finmotorik för att kunna utföra kommandon (a.a.).  

 

4.3 Förskollärarens roll 
 

Klerfelt (2007) diskuterar frågan kring förskolläranas tidigare erfarenheter av digitala 

resurser. Hon menar att alla förskollärare inte själva har haft de digitala förutsättningar 

som barn och delar därför inte deras media intresse. Enligt författaren skulle detta kunna 

leda till en digital kunskapsklyfta mellan barn och förskollärare (a.a.). 

Digital kompetens bygger enligt Forsling (2013) på grundläggande IT - kunskaper som 

behövs för att kunna kommunicera med och via sociala medier, lagra, producera och 

hantera men också om att vara kreativ och öppen för innovation samt etik och juridik. 

Forsling har sett barn som har mer digitala kompetens och färdighet än förskollärare. 

Via barns medielek, som innebär barns lek och lärande med och genom digitala verktyg, 

kan barn tillsammans med förskollärarna utveckla en digital kompetens.  

 

Forsling (2011) problematiserar och värderar frågan om betydelsen kring digital 

kompetens i förskolan – behövs den? I så fall, för vems skull? Digital kompetens gynnar 

både förskollärare och barn, de förskolor som aktivt arbetar med digitala verktyg och 

medier skaffar sig kompetens då finns det en klar medvetenhet, mål och syfte för arbetet 

med digitala verktyg. En annan viktig aspekt är förskollärarnas vilja att se och tro på 
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den interaktiva lärandemiljöns möjligheter, det är en förutsättning för barn på 

förskolorna ska kunna utveckla digital kompetens. Förskolor som väljer bort digitala 

resurser, beror enligt Forsling på ointresse och bristande kunskap hos förskollärarna. 

Digitala verktyg blir då endast lekmaterial där barns lärande inte synliggörs utan blir 

begränsade i sin möjlighet att få digital kompetens (a.a.).  

 

Kjällander (2014) problematiserar förskollärarnas arbetsmetoder, hon karaktäriserar 

didaktisk design som att erbjuda barn val kring frågorna vad och hur? I den digitala 

lärmiljön bör förskollärare och barn tillsammans skapa och bli didaktiska designers. En 

viktig komponent i förskolans praktik är enligt Kjällander att förskolärarna inte ses som 

kontrollerande eller styrande i undervisningen, utan framhåller betydelsen över  sin roll 

som utforskande ledare. Kjällander nämner vikten av att låta barn och förskollärare 

tillsammans utforska och skapa en horisontell relation, där de lär av och med varandra. 

Författaren anser att den kunskap som barn får genom lärplattan är resultatet av något 

som förhandlas fram i interaktion, vilket gör barn och förskollärare till producerande 

didaktiska designers. 

 

Flewitt, Messer och Kucirkova (2014) anser att användningen av lärplattor i förskola 

och skola, kan möjliggöra ett lustfyllt och flexibelt lärande. Författarna har undersökt 

barn och förskollärares användning och uppfattning om lärplattan som lärverktyg via ett 

kollegialt lärande. Det krävs ett kollegialt tankearbete och engagemang från 

förskollärarna när de väljer att integrera lärplatta i praktiken enligt författarna. Det 

handlar inte bara om att hitta eller använda ”rätt” appar utan de ska vara förankrade i 

läroplanen och stimulera barns intresse och kreativitet (a.a.). Även Couse och Chen 

(2010) diskuterar att lärplattor kan och är ett användbart hjälpmedel för de yngsta 

barnen på förskolan för att kunna uttrycka tankar och idéer. De har gjort studier när barn 

utforskar olika ritappar på lärplattan, författarna kunde tydligt se att även de yngsta 

barnen visade efter ett par gångers användning på förståelse över ritappens 

användningsområde.  

 

Kjällander (2014) anser att barns lärmiljö vidgas om förskollärarna själva positionerar 

sig som utforskande och följer barns intresse och engagemang i den digitala lärmiljön, 

förskollärarna blir didaktiska designers tillsammans med barnen (a.a.). Couse och Chen 

(2010) beskriver hur framtidens förskollärare behöver kunskap kring hur de kan 

sammanföra digitalteknik kopplat till barns lärande enligt läroplanen. Förskollärarna 

behöver ha förståelse över lärplattans potential till att stötta barns lärande och 

utveckling inför framtida skolarbeten (a.a.). Klerfelt (2007) beskriver hur förskollärarna 

måste ge barn förutsättningar och möjligheter till att skapa och utveckla sin 

mediekultur. Det ska finnas ett syfte och meningsskapande när förskolan erbjuder barn 

en lärmiljö som är interaktiv. Den digitala tekniken ska förenas med den traditionella 

verksamheten och tillsammans kan då förskollärare och barn skapa meningsfulla möten.  
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5. Teorianknytning 
 

I detta kapitel presenterar vi didaktik i förhållande till lärplattan. I studien vill vi inte 

framställa vad barn lär sig utan varför och iså fall hur de lär sig utifrån ett 

förskollärarperspektiv.  

 

5.1 Didaktik 
 

Ordet didaktik kommer från grekiskans ”didaskali´a” vilket kan översättas med 

undervisning. Detta betyder då att didaktik skulle innebära läran om undervisning eller 

undervisningsvetenskap, med andra ord kunskapsområdet som rör undervisning och 

lärande enligt Lindström och Pennlert (2013). Vidare beskrivs att didaktiken framställs 

både som konsten att undervisa och som läran om undervisning, baserad på beprövad 

erfarenhet som vetenskaplig kunskap (a.a.). Didaktiken berör lärande för alla åldrar och 

har i och med det utvidgats till ett livslångt lärande i både formella och informella 

sammanhang menar Selander (2013). Selander beskriver vidare att didaktikens 

kunskapsteori (epistemonologi) handlar om hur kunskap och lärande kan formuleras, 

fokuseringen kan ligga på beteende, minne, barns mognad eller intellektuella förmågor 

men även artefakterna eller redskapen, eller på själva lärmiljöns och det sociala 

samspelets betydelse för lärande. I detta fall är lärplattan artefakten. Enligt Selander var 

det Johann Friedrich Herbart (1776-1841) som stadfäste den långa traditionen av 

didaktiskt tänkande vilket tydliggjorde skillnaden mellan utbildningens innehåll vad och 

deras metod hur. 

 

Frågeställningarna omkring didaktik har funnits i urminnes tider. De innefattar hur 

människor lär sig om sin omvärld och sig själv utifrån den kultur de lever i. Det handlar 

även om hur organisatoriska och materiella förutsättningar skapas till lärande. I den 

gamla didaktiken handlade det om hur man skulle undervisa något medan i den ”nya” 

uppmärksammas den hur man lär sig bäst. Säljö (2005) bygger det sociokulturella 

perspektivet på interaktion, att barn lär i kommunikation och samspel med andra i 

meningsfulla sammanhang (a.a.). I vår studie fokuseras interaktionen mellan barn och 

lärplatta som verktyg, och inte via kommunikation mellan olika individer. Phillips och 

Soltis (2010) menar att språket är människans psykologiska verktyg framför alla andra 

vilket möjliggör såväl högre former av lärande som problemlösning och förvärvande av 

olika färdigheter. De hänvisar även till Vygotskij som ansåg språket i första hand är ett 

kommunikationsmedel samt att begrepp och språk överförs och förvärvas i ett socialt 

medium.  

 

Lindström och Pennlert (2013) liknar didaktik som undervisningskonst. De menar att 

planera/komponera undervisningen och lärandet kan förstås som ett samspel mellan 

barn-barn och förskollärare-barn. Det finns utmaningar i relationen mellan 

improvisation och kreativ planering. De menar vidare att om förskolläraren tar vara på 

barnets tidigare erfarenheter kan det bli en stor tillgång under lärandet.  
 

För att uttrycka det mer enkelt: för att lära sig någonting måste man ha en aning om vad det 

är man lär sig (2013, s.8).  

 

Didaktiken visar på tre centrala relationer i pedagogiska lärandesituationer. Lindström 

och Pennlert (2013) beskriver detta som en klassisk didaktisk triangel. 
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Figur 1: Herbarts klassiska triangel.  

 

En individs handlingsförmåga i relation till en specifik uppgift kan förstås som 

kompetens. Den pedagogiska verksamheten är tänkt att elever ska rikta sin 

uppmärksamhet mot och bearbeta ett speciellt undervisningsmål (ämne) och utveckla 

sitt eget tänkande och kompetens om detta. Relationen mellan elever och innehåll 

möjliggör lärande. Enligt Lindström och Pennlert (2013) sker lärande i socialt 

sammanhang mellan lärare och elever samt mellan elev och elev. Vi kommer här nedan 

att benämna elev som barn och lärare som förskollärare. Barn vill bli sedda, bekräftade 

och känna trygghet i gruppen de befinner sig i, detta gör att det krävs en social 

kompetens i läraryrket. I begreppet ämneskompetens inbegrips förskollärarens kunskap 

om innehållet, förståelsen om hur ämnet är uppbyggt, färdigheter och hur användningen 

av dessa i olika situationer kan göras (förtrogenhet) i ämnet. Vidare anser Lindström 

och Pennlert, huvudansvaret att skapa stimulerande lärande miljöer ligger på 

förskolläraren genom sina sociala, didaktiska och ämnesmässiga kunskaper. Detta gör 

att barnens aktiva deltagande stimuleras och är nödvändigt i lärprocessen. 

Förskolläraren behöver utvecklad social kompetens för att kunna utöva ledarskap, denna 

innehåller både teoretiska och praktiska kunskaper. Lärdom om barns utveckling, 

livsvillkor och kulturer är viktiga, men även förmåga att kommunicera, visa omsorg om 

empati. Att veta vad man gör och varför betyder ju att vara professionell.  
 

Didaktikens grundfrågor är, vad ska läras och på vilket sätt. De reflekterande frågorna 

till dessa är, varför ska detta läras? Man kan även lägga till: var, med vem, när man ska 

lära sig och med hjälp av vad. 

Lindström och Pennlert (2013) beskriver i sin bok att undervisning har interaktion och 

växelverkan genom denna begreppsinnebörd: 

 
I praktisk verksamhet är det alltid någon (vem?) – som någon gång (när?) - någonstans 

(var?) - av någon anledning(varför?) – undervisar någon (vem?) – i något (vad?) – på något 

sätt – (hur? )- mot något mål (vilket?) – för att denne genom någon typ av verksamhet 

(vilken?) – ska nå någon kompetens- (vilken?) – för att kunna förverkliga sina intressen nu 

och i framtiden (2013, s. 17). 

 

Vidare menar Lindström och Pennlert att genom kontinuerliga didaktiska analyser får 

lärarna en djupare förståelse för undervisningen och dess villkor, vilket kan ge dem 

bättre förutsättningar att handla omdömesgillt i den konkreta undervisningssituationen. 

 

Enligt Selander och Kress (2010) är begreppet didaktisk design både hur man formar 

sociala processer och skapar förutsättningar för lärande samt hur individen ständigt 

återskapar (re-designar) information i egna meningsfulla processer. Vidare menar 

Selander och Kress att använda sig av didaktisk design innebär att uppöva blicken för 

meningsskapande processer även hos dem som ännu inte har kunnat göra sin röst hörd, 
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på grund av olika anledningar (a.a.). På detta sätt kan barn som ännu inte talar, 

funktionshindrade, har andra kulturella erfarenheter eller barn med annat modersmål få 

möjlighet till meningsfullt lärande på lika villkor. 
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6. Metod  
 

Här presenteras vilken metod och vilken vetenskaplig ansats som studien bygger på. 

Beskrivning av det urval som gjorts och hur bearbetningen av materialet från 

förskollärarna gått till samt vilka etiska överväganden som har tagits hänsyn till för att 

skydda förskollärarna och undersökningsmaterial. 

 

6.1 Metodval  
 

Studiens syfte är att beskriva hur sex förskollärare använder lärplattan och deras 

förtrogenhet att hantera lärplattan i undervisningen genom intervjufrågor. Svaren från 

förskollärarna bearbetas genom att vi analyserar samt tolkar respondenternas 

gemensamma åsikter och uppfattningar, därför valde vi att använda hermeneutik, läran 

om tolkning. Med stöd av litteratur från bakgrund, vald teori och tidigare forskning kan 

resultatet av materialet göras och därigenom skaffa ett sammanhang samt komma fram 

till en analys. Allwood och Erikson (2012) förklarar perspektivet som hur vi kan förstå 

och skapa mening där tolkningen är det centrala i sammanhanget. Den hermeneutiska 

spiralen kan förklaras som att forskaren behöver ha en viss förförståelse för att kunna 

tolka de data hen har, denna tolkning leder sedan vidare till ännu en ny erfarenhet, 

förståelse och tolkning (a.a.).  

 

6.2 Kvalitativ ansats 

 
Vi ville i vår studie beskriva hur och varför de använder sig av lärplatta i verksamheten, 

därför använde vi oss av kvalitativ ansats. Argumentet för kvalitativ ansats i studien är 

att vi ville undersöka förskollärarnas personliga uppfattningar och åsikter av lärplattan i 

undervisningen. Betoningen ligger på att beskriva autentiska erfarenheter. Genom 

studien vill vi upptäcka och försöka tolka olika erfarenheter på ett pålitligt sätt som 

möjligt. 

 

6.3 Datainsamling 

 
De semistrukturerade intervjufrågornas betoning ligger på att förskollärarna ges 

möjlighet till att utveckla sina åsikter, erfarenheter och synpunkter. Enligt Denscombe 

(2009) är semistrukturerade intervjuer försedda med färdiga frågor där intervjuaren är 

flexibel gällande ordningsföljd och utrymme ges för den intervjuade att utveckla sina 

idéer såväl som berätta utförligt om ämnet (a.a.). Intervjuerna genomfördes på varje 

förskollärares arbetsplats för att få så varierande och detaljerade svar som möjligt samt 

skapa trygghet för respondenten. Eftersom förskollärarna satt ensamma med 

intervjuaren kunde de föra ett samtal utan att bli påverkade av andra kollegor vilket 

skulle kunna ske i ett gruppsamtal. Alla intervjuer spelades in, både för att kunna 

transkriberas detaljerat och för intervjuaren skulle kunna fokusera på hur respondenten 

svarade samt vara en aktiv lyssnare. För att validiteten skulle vara så hög som möjligt 

fick respondenterna frågan om intervjuaren fick komma tillbaka för att visa 

transkriberingen och be dem läsa igenom den för respondentvalidering. Enligt Allwood 

och Erikson (2012) handlar detta om att deltagarna ska uppfatta att forskarens 

återgivning av deras åsikter stämmer med hur de uppfattar sina egna åsikter. 
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6.4 Urval 
 

De representerade förskolorna i undersökningen är kommunala i en liten svensk 

kommun. Kontakt togs med förskolor där frågan ställdes om det fanns någon intresserad 

och kunnig förskollärare kring undervisning med lärplatta i förskolans praktik, detta 

ställdes för att förskollärarna enligt oss behövde ha viss förkunskap och förståelse om 

undervisning med hjälp av lärplattor, vilket Denscombe (2009) beskriver som  ett 

subjektivt urval (a.a.). Responsen blev sex deltagande förskollärare, varav tre 

förskollärare jobbar på en - två års avdelning, en på tre - fem års avdelning och två 

förskollärare arbetar på ett - fem års avdelning. Av de sex förskollärarna var två stycken  

i åldern 30+ och en styck i åldern 40+ , de har arbetat färre än tio år som förskollärare 

och har ett stort intresse av digitala verktyg i undervisningen. Tre stycken, var av en i 

åldern  40+  och två styck i åldern 50+ har arbetat i fler år än tio i förskolans 

versksamhet. Deras förutsättningar av att arbeta med lärplattan i undervisningen var 

förhållandevis lika, alla har arbetat medvetet med lärplattor under det senaste året. 

Samtliga har tillgång till mellan en och fyra lärplattor i verksamheten.  

 

Samtliga namn som figurerar i studien är fingerade, Love 30+, Kid 30+, Kim 40+, 

Robyn 40+, Mio 50+ och Nenne 50+. Förskollärarna är informerade om att deras ålder 

erfarenheter presenteras i studien.  

 

6.5 Genomförande 
 

Den första kontakten med förskollärarna togs via telefonsamtal där frågan ställdes om 

de ville medverka i denna studie. Under samtalen fick de ta del av information om 

studiens syfte och intervjuns tillvägagångssätt, därefter skickades också ett mail med 

information. Intervjun började med en dialog om brevet som mailats till förskollärarna 

för att säkerställa att de hade förstått villkoren med att medverka i undersökningen och 

för att göra dem medvetna om intervjuns händelseförlopp (se bilaga 1). Information 

gavs om att intervjun kommer att spelas in samt deras rättigheter att avbryta när som 

helst tydliggjordes ännu en gång. Intervjun spelades in för att transkriberingen skulle bli 

autentisk och så korrekt som möjligt samt för att efteråt kunna tolka och analysera 

resultatet. I alla intervjuer deltog endast förskolläraren och intervjuaren, de befann sig 

på respondentens arbetsplats i ett avskilt rum. Varje intervju tog cirka 30 minuter. 

 

6.6  Bearbetning  
 

Syftet med användningen av hermeneutisk ansats är att få några förskollärares olika syn 

på ett fenomen, vilket i detta fall är att synliggöra deras åsikter och uppfattningar på 

nyttjandet av lärplatta i undervisning. När de sex inspelade intervjuerna blivit 

transkriberade påbörjades arbete med att tolka förskollärarnas svar och det innebar en 

intensiv läsperiod av insamlad data. Vad var det förskollärarna gav uttryck för? I vår 

studie är vi två som har tolkat och analyserat studiens material. Vi har analyserat 

materialet utifrån sin helhet ner till delar för att finna likheter och skillnader i 

förskollärarnas svar. När den preliminära helhetsbilden formades gick vi åter tillbaka till 

materialet och läste med denna förförståelse som bas. Nya aspekter trädde då fram och 

en mer komplett tolkning av intervjuerna framträdde. Materialet sammanställdes utifrån 

frågeställningarna i syftet där vi induktivt och utan förutfattade meningar gick igenom 

materialet och kategoriserade dessa utsagor som verkar sammanhängande med 

varandra. Vad är gemensamt för alla förskollärare och förskolor, ser vi någon likhet och 

vad är essensen av detta? Jämförelsen låg på förskollärarnas uppfattningar och åsikter 
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angående de didaktiska frågorna: hur och varför används lärplattan i undervisningen i 

förskolan?  

 

Eftersom vår studie avser undersöka förskollärares användning och deras förtrogenheter  

av lärplattan i sin praktik just nu anser vi att om någon annan forskare ställer samma 

intervjufrågor senare skulle förskollärarna kunnat svara annorlunda. Vi menar att 

respondenterna kan ha skaffat sig nya erfarenheter och kunskaper om verktyget lärplatta. 

Studien är inte överförbar eftersom syftet var att försöka tolka och förstå hur 

förskollärarna i dessa fyra förskolor förhåller sig till användningen av lärplattan i 

undervisningen. Det går aldrig att tolka färdigt ett fenomen likt detta eftersom 

förskollärarna får mer kunskap om ämnet, fler arbetsområden kommer att utvecklas, fler 

variationer på hur användandet kan ske etc.  

 

6.7 Metodkritik  

 

Anledningen till att vi valde kvalitativ metod är för det erbjuder möjlighet till att 

besvara vårt syfte och frågeställningar, hur och varför förskollärarna använder sig av 

lärplatta i undervisningen på förskolan. Genom intervjuerna kunde vi ta del av 

förskollärarnas tankar och uppfattningar kring vårt undersökningsområde, vilket vi 

anser skulle vara svårt genom enkäter och frågeformulär. En viktig aspekt i intervjun är 

att intervjuaren inte formar dialogen menar Descombe (2009) eller inför någon 

artificiell ordning i tankarna hos förskollärarna. Intervjuerna till studien genomfördes  

på, för förskollärarna, känd plats och avskilt från annan verksamhet, vilket var positivt 

för intervjuaren och förskollärarna. Detta medförde en känsla att de befann sig 

”hemma” och de stördes inte av pågående verksamhet. 

 

För att säkerställa validiteten måste dokument utvärderas i förhållande till fyra 

grundläggande kriterier: autencitet (äkta och ursprunglighet), trovärdighet (fritt från 

förutfattade meningar), representativitet (behandlat innehållet i dess kontext) och 

innebörd (tydlig och entydig) enligt Denscombe (2009). I arbetsprocessen har vi försökt 

hålla oss objektiva, vilket handlar om att vara så neutral och inte påverka förskollärarna 

i sina svar under intervjun samt att inte lägga till egna värderingar och synpunkter i 

resultatet. All data måste reflektera sanningen, reflektera verkligheten och täcka de 

avgörande frågorna. 

 

Vi har genom arbetet konsekvent använt oss av begreppet lärplatta istället för surfplatta 

eftersom det används som vedertaget begrepp i kommunen där studien är genomförd. Vi 

finner att det språket är mest naturligt och att det är viktigt att använda de begrepp som 

förskollärarna i studien är bekanta med. Begreppet lärplatta återkommer bland annat i 

följebrevet till förskolorna och i intervjuguiden. Vi kan emellertid notera att olika 

begrepp för med sig olika associationer. En invändning mot studiens resultat kan vara 

att det kunde blivit annorlunda om begreppet surfplatta använts istället. 

 

Studien skulle kunna utföras ett flertal gånger och på många olika sätt men 

förskollärarna skulle troligen inte svara exakt samma eftersom sättet att utbilda med 

hjälp av lärplatta är i en ständig förändring. Undersökningen var i grund och botten att 

försöka tolka och förstå hur förskollärarna använder lärplattan i undervisningen idag. 
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6.8 Etiska överväganden 
 

Enligt Hermerén (2011) skall vi utföra kvalitativt god forskning med ett viktigt syfte 

och samtidigt skydda de individer som deltar i forskningen. Vetenskapsrådet har 

utformat fyra etiska forskningsprinciper som krav när man skall utföra en forskning 

eller en undersökning som vår, detta för att både skydda forskningsmaterialet och de 

medverkande respondenterna. De fyra huvudkraven är informationskrav, 

samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekravet. 

 

Informationskravet  

 

Forskaren skall informera de berörda av forskningen om den aktuella 

forskningens syfte. I det brev som vi skickade till förskollärarna innan intervjun 

fanns det tydlig information om vår undersökning samt om de fyra 

forskningsetiska överväganden vi som forskare måste ta hänsyn till.  

 

Samtyckeskravet 

 

Deltagare i undersökning har rätt att själv bestämma över sin medverkan, 

intervjun sker på egen fri vilja. I brevet har förskollärarna tagit del av informerade 

vi om deras möjlighet att själva avbryta intervjun när som helst. De respondenter 

som deltog i vår undersökning har av egen vilja valt att medverka och har själva 

fått välja plats och tidpunkt för intervjun, för att det skulle passa dem och den 

verksamhet de verkar i.  

 

Konfidentialitetskravet 

 

Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga 

konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att 

obehöriga inte kan ta del av dem. Vi berättade för våra förskollärare att förskolan 

och de personligen kommer att ha fingerade namn, allt för att de skall kunna vara 

anonyma i vår undersökning. 

 

Nyttjandekravet 

 

Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamål. Rikskriscentrum ställer sig bakom dessa forskningsetiska 

riktlinjer och medverkar till att den forskning som bedrivs ute på Sveriges 

kriscentra genomförs med beaktande av ovanstående etiska principer och med en 

hög vetenskaplig moral. Alla medverkande förskollärare är informerade om att vi 

inte kommer att lämna ut vårt material, deras intervjusvar kommer endast att 

brukas för vår undersökning. 
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7. Resultat och analys  
 

I detta kapitel redovisas resultatet från studiens intervjuer. Analysen kommer ske med 

utgångspunkt i vårt val av teori och tidigare forskning utifrån ämnesområdet, lärplatta i 

undervisningen. Resultatet är indelat i fyra kategorier som relateras till studiens syfte 

och frågeställning. 

7.1 Lärplattan ett pedagogiskt verktyg  

 

Samtliga förskollärare var överens om att förskolan ska erbjuda barn möjlighet till 

användning av lärplattan i verksamheten som ett komplement till traditionellt 

pedagogiskt material. Förskollärarna kunde inte tänka sig en verksamhet utan digital 

teknik, de menar att tekniken skapar nya möjligheter till lärande och är en del av barns 

livsvärld.  

 
Det handlar om att vi ska lära barn, få ta del av det som är aktuellt i samhället just nu […], 

och då är det faktiskt så att den digitala tekniken finns runt om oss i samhället och det är ju 

viktigt att ha kunskap om hur man använder den. (Mio) 

 

Tre förskollärare menar att lärplattan ska ha en lika given plats i verksamheten som 

papper och penna eller hammare, det ena behöver inte konkurrera ut det andra, något 

som även Forsling (2011) anser.  

 
Jag vill se den som vilket annat pedagogiskt verktyg som helst. Skulle vilja ha den som ett 

pussel i hyllan, det här kan vi använda. För det är en naturlig del av vår vardag. Om vi 

pedagoger inte erbjuder lärplattan finns den inte. (Love) 

 

Enligt förskollärarna ska digitala verktyg inte ersätta de traditionella pedagogiska 

arbetsmetoderna utan komplettera verksamheten. Genom lärplattan kan nya sätt till 

lärande och kommunikation ske, vilket är i enlighet med Säljö (2013). Det framkom 

tydligt i resultatet att förskollärarna såg lärplattan som en uttrycksform, de presenterade 

lärplattan tillsammans med t.ex. byggmaterial, lera och dans. De menar att barn ska 

kunna få välja verktyget precis som vilket material som helst, det handlar om 

implementering av lärplattan verksamheten.  

 

Förskollärarna försöker på ett medvetet sätt integrera lärplattan i undervisningen genom 

att placera den tillgänglig och nåbar. På så vis bjuds barn in till utforskande och 

upptäckande, vilket enligt förskollärarna medför att barn lär sig behärska lärplattans 

funktioner och utvecklar ett gott samspelsklimat.  

 
Vi vill ju inte ta bort leran bara för att det finns en app där man kan pippla med lera, men vi 

vill ju ändå erbjuda som ett komplement till allt det andra. För det finns ju saker på 

lärplattan som, jag tänker ju ibland att, ja ni kollar ju bara på appar eller man bara spelar 

spel, men spelen är ju ett sätt att lära sig använda plattan, tänker jag. (Love) 

 

Förskollärarna uttrycker många uppfattningar om vad man kan göra med lärplattan, de 

menar att allt barn kan göra med ”vanligt” pedagogisk material kan barn också göra 

med en lärplatta t.ex. pussla, fotografera, filma, bygga och spela spel. Något som 

samtliga förskollärare uttryckte var att lärplattan är ett ”litet” praktiskt verktyg att 

använda i olika aktiviteter både utomhus och inomhus, även om en kommenterade att 

lärplattan känns stor i handen för de allra yngsta barnen.  
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Barnen har gjort filmer, då har de då tagit kort när de har varit ute och de då lagt in de och 

så har de då gjort sina egna filmer […] kreativitet där du ska få in bild och det här de 

skriver och sen att de tar bild på medverkande […] och mycket kommunikation runt det. 

[…] Eller du bygger någonting du har i byggrummet med bygg och konstruktion att man 

bygger något i tredimensionellt i läsplattan. (Mio) 

 

Kjällander (2014) menar att lärmiljöer vidgas när förskollärarna positionerar sig som 

medforskande och följer barns intressen. Mio förklara hur hen och barnen utforskar 

olika uttrycksformer tillsammans med lärplattans möjligheter. Några förskollärare 

använder lärplattan som ett reflektionsverktyg, Nenne uttrycker följande: 
 

 Vi använder den mycket till att själva titta på barnen, alltså i själva filmen för att se hur de 

uttrycker hur vi ska gå vidare. (Nenne) 
 

Förskollärarna ser också hur lärplattan möjliggör lärande och förståelse för barn med 

annan kultur än svensk, som stöd vid modersmålsträning genom olika appar. 

 
Barnen i olika kulturer, barn som har annat modersmål och det ser vi jättestor vinning av, så 

att göra samma, visa samma saker på olika språk så att alla barnen har gemensam 

utgångspunkt. (Robyn) 

 
Når fler barn kanske med funktionshinder, barn med annat modersmål också vidare. Jag 

tror att man lättare kan, att det kan bli en hjälp för lärandet för de barnen. (Kid 30) 

 

Lärplattan ger möjlighet till ett multimodalt arbetssätt där det är lättare att bjuda in barn 

på lika villkor, vilket även Plowman, och Stephen (2007)  samt Kjällander (2014) har i 

sin forskning uppmärksammat. Lärplattan bjuder in till nya sätt att se på lärandet, Mio 

menar, det handlar om att med öppna och nyfikna ögon våga bjuda in till nya 

lärandemöjligheter och förutsättningar.  

 

Love och Robyn menar att även om de låter barnen använda lärplattan så finns det 

kollegor i arbetslaget som inte har samma uppfattning om hur och varför de skall 

använda digital teknik i verksamheten. Det är av stor vikt att föra en kontinuerlig dialog 

i arbetslaget som berör frågorna hur och varför samt betydelsen för användning av 

lärplattan i undervisningen. Vilket går i enlighet med vad Forsling (2011) anser, 

avsaknad av kunskap och lågt intresse medför att digitala verktyg endast blir ett 

lekmaterial. 

 
 Det är nog faktiskt bara jag som skapar mötesplats de andra går nog och väntar på att 

barnen frågar efter dem. Det får jag nog bara ta upp och diskutera. (Robyn) 

 

I resultatet beskriver endast Kid och Mio att de väljer använda olika appar som anpassas 

till den planerade verksamheten utifrån de didaktiska frågorna hur och varför. Det är 

genom kontinuerliga didaktiska analyser som förskollärarna får en djupare förståelse för 

undervisningen, menar Lindström och Pennlert (2013). 

 
Jag känner att jag känner efter innan, att varför tar jag med mig den här lärplattan, jo för jag 

vill att barnen skall kunna fota och reflektera sen över bilderna de tagit, det kan vara min 

tanke, alla tänker inte så. (Kid) 

 

Nenne och Kim har negativa uppfattningar när det gäller att ”bara” spela spel på 

lärplattan. De menade att verksamheten inte ska presentera lärplattan som ett 

spelverktyg/underhållningsverktyg, de hade olika synpunkter kring vilka appar som var 

lämpliga för barn utifrån ett lärande perspektiv. Enligt respondenterna passar vissa 
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spelappar till barns hemkultur, något barn kan göra hemma mest för nöjes skull och inte  

på förskolan, den slutsatsen nämnde även Åkerfelt (2014). 

 
Jag vill använda den som ett verktyg och inte som ett underhållnings-verktyg. (Kim) 

 

Jag är mycket för att inte ta in spelen på förskolan, för de är så statiska det finns bara ett rätt 

liksom […], just det här med att hitta appar som är bra, alltså det är jättesvårt. (Nenne) 

 

Flera av förskollärarna menar att förskolan måste följa den samhällsutveckling som 

sker, ett samhälle där digitala verktyg och digital kompetens är en grundförutsättning 

samt en del av barns vardag.  

 
Det är barnens vardag, deras verklighet, det är viktigt för dem och meningsfullt, och vi skall 

göra det helt enkelt. (Robyn)  
 

I resultatet syns tydligt hur förskolan förbereder barn på samverkan i en föränderlig 

värld. Resultaten visar också att förskolan försöker ge barn förutsättningar att skapa sig 

en identitet i den egna kulturen. Resultatet ligger i enlighet med Williams, Scheridan 

och Pramling Samuelsson (2000) att förskolans pedagoger tar vara på barnets tidigare 

erfarenheter och gör det till en tillgång under lärandet. 
 

Det är viktigt enligt förskollärarna att förskolan och samhället tar sig an nya rön och 

vågar satsa på teknik även för de allra yngsta barnen i samhället, vilket styrks av Couse 

och Chen (2010). Förutsättningarna saknas menar förskollärarna, både kunskapsmässigt 

kring objektet och ekonomiska resurser till att införskaffa fler lärplattor i barngruppen.  

 

7.2. Mötesplats och socialt samspel 

 

De flesta förskollärarna menade att barn delger sina färdigheter med lärplattan och 

förskollärarna agerar medforskare, det blir ett kollegialt lärande, uttrycker Mio. 

Resultatet hänvisas till Säljö (2005) som menar att barn lär i kommunikation och 

samspel med andra (a.a.). Lärplattan blir ett stöd för barn att delger sina åsikter och 

tankar, vilket i sin tur är betydelsefullt för hela arbetslaget. Förskollärarna menar vidare 

att de möter barn där dessa befinner sig i sitt lärande. När arbetslaget vet var barnet 

befinner sig eller vill förstå kan förskollärarna hitta riktningen för kommande arbete. 

 
Oftast är det inte en som sitter med den, utan många gånger är det flera som sitter med den 

runt och då blir det ju ett kollegialt lärande.  Därför att det är flera som deltar samtidigt runt 

och de hjälps åt. Men det blir liksom en verbal kommunikation också runt lärplattan. (Mio) 

 

De allra flesta av respondenterna ansåg sig använda ”bra” appar som bjöd in till att fler 

barn kunde bli delaktiga runt lärplattan. Två förskollärare menar att genom spelappar lär 

sig barn hantera lärplattan, de tycker det är ett bra sätt till introduktion av lärplattan i 

verksamheten. Barn behöver bli bekväma med lärplattan och för att kunna bli det måste 

de få möjlighet att prova och ompröva sina strategier, både ensamma, med kamrater 

eller tillsammans med en förskollärare. 

 
Det blir ju pedagogiskt att lägga ett pussel eftersom man ser ju att om jag rör på plattan här 

så flyttar den dit så händer det nånting här. Då är ju det en pedagogik i sig kanske för en 1-

åring, genom att de ser att det händer något när jag gör så här. Även om det bara är ett spel! 

(Love) 

 

Fyra förskollärare använder lärplattan också till att bjuder in till en ”annan” värld där de 

sammankopplar lärplattan med andra digitala verktyg t.ex. projektor el. webbcam. Vid 
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användning av projektor ges en större bild där barn bland annat kan läsa digitala böcker, 

reflektera eller använda som kalejdoskop m.m. Love ger en bild av att barnen kliver in i 

den digitala boken och lever sig in i handlingen. När de projicerar upp boken märker 

hen att barnen känner sig delaktiga i upplevelsen och samtliga barn får plats, vilket 

Love annars uttrycker är svårt genom en vanlig bilderbok. Lärplatta blir en meningsfull 

mötesplats för barn och pedagoger, vilket Kjällander (2014) och Petersen (2015) i sina 

forskningsprojekt också har synliggjort. 
 

Det är ju fler som kan bli delaktiga på samma gång, och de ser olika saker liksom, sitter 

man själv å läser den lilla boken så, dels så blir det väldigt trångt, om man skall ha femton 

1-åringar runt sig, det går kanske inte riktig i projektionen heller men man kan ha en 7-8 

stycken som ändå ser bra och som kan liksom ta del av det på samma gång. (Love) 

 
Ett helt rum liksom, tekniken var som en del av det, i ett helt sammanhang, ett samarbete i 

ett projekt. (Robyn) 

 

Det är nog faktiskt bara jag som skapar mötesplats de andra går nog och väntar på att barnen frågar 

efter dem. Det får jag nog bara ta upp och diskutera. (Robyn) 

 

Samtliga förskollärare nämner att lärplattan bidrar till en meningsfull mötesplats för 

barn, förslags ges på olika meningsfulla appar t.ex. vid användning av BigMagnify 

(förstoringsglas), Geocaching el. Xnote (digital skattjakt), Minecraft (bygg och 

konstruktion) och Book creator (skapa egna böcker). Det är appar som tillåter fler barn 

än ett till att arbeta runt lärplattan. Förskollärarna menar att, de barn som samspelar runt 

plattan lär av varandra genom samtal och att iaktta. 
 

Den som sitter där sköter det, det är han som är operatör, men de som sitt bredvid de kan ge 

lite tips eller goda råd eller så. (Kim) 

 

Barn tränar sina sociala kompetenser genom att sitta bredvid varandra, samsas runt 

plattan, samarbeta, vänta på sin tur, lyssna och delge åsikter. Förskollärarna  arbetade 

med lärplattan i mindre barngrupper för att kunna träna på de sociala kompetenserna. 

Lärplattan användes också som ett återkopplingsverktyg tillsammans med en projektor, 

vilket förskollärarna ansåg vara ett bra komplement i en större grupp barn. Ingen av 

förskollärarna uttrycker att de hade bestämda tider på hur länge barnen får arbeta vid 

lärplattan, utan om barn var i behov av att sitta en längre stund gavs den möjligheten. 

 

7.3 Förutsättningar och kompetenser  

 

Idag har barn redan digitala förkunskaper med sig till förskolan efter som tekniken ofta 

finns tillgänglig för dem i deras hemmiljö. Samtliga intervjuade uttrycker på olika sätt 

hur dagens barn har goda färdigheter och kunskaper med sig till förskolan av lärplattans 

funktioner. Förskollärarna beskrev att det kunde vara barnen som lärde de vuxna hur 

lärplattan eller apparna kan användas. En känsla som några av förskollärarna upplevde 

som problematisk var att inte ha full kontroll över verktyget och lärandet som kan ske 

runt plattan. Även rädslan över att göra fel eller hindra barn i sitt utforskande fanns hos 

de flesta av förskollärarna.  

 
Barnen hanterar ju lärplattan mycket bättre än vuxna gör. (Mio) 
  

De vet ju precis hur den fungerar, det är ju jätte roligt. (Kid) 

 

Vi måste förberedda barnen inför kommande teknikutveckling. (Kim) 
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Förskollärarnas utbildningar och kompetenser kring undersökningsområdet varierade. 

Bredden på variation var från att vara helt nybörjare till att ha god kännedom om vad 

digitala verktyg kan ge barn i förskolan. Det som framkom i resultatet var att de flesta 

förskollärarna känner sig vara i behov av mer kunskap och färdigheter kring lärplattans 

användningsområde. Förskollärarna efterfrågade kompetensutveckling av digitala 

resurser för att lärplattan ska komma till sin rätt, vilket också Kjällander (2014) och 

Forsling (2011) betonar. Även om några av förskollärarna kände sig osäkra i 

användandet av lärplattan fanns en stor nyfikenhet och vilja till att använda lärplattan 

både för egen reflektion och tillsammans med barn. De flesta förskollärare gav uttryck 

för en medvetenhet om att de ska inkludera de didaktiska frågorna. Det framkom 

däremot inte på vilket sätt förskollärarna kunde koppla samman frågorna hur och varför 

i användandet av lärplattan, så ett bra lärande kunde ske.  

 

Samtliga förskollärare gav ungefär samma beskrivning av introduktionen av lärplattan 

på deras förskola. Respondenterna blev tilldelade en lärplattan utan någon information 

eller introduktion. Förskollärarna beskrev vidare möjligheterna till att utforska och bli 

bekväma med användandet av lärplattan gavs inte. För att kunna integrera lärplattan i 

undervisningen behövde förskollärarna tid till att bli säkra i användningen av verktyget 

så den kunde bli en bra artefakt i praktiken.  
 

Men det måste ju också finnas tid att lära sig dessa grejerna, för det är liksom inte helt lätt. 

(Love) 

 
 Det är nog vår kunskap som sätter stopp. Framförallt tiden, få sitta med detta, och jobba 

med detta, jag kanske måste be en kollega från nån annan avdelning och då saknas där 

personal, det är kanske så att det behövs en vikare, att man bestämmer att under denna 

förmiddagen så jobbar vi med detta. (Kid)   

 

 Jag vill inte sitta på min fritid och leka med den. (Robyn)  

 

Förskollärarnas åsikter nämndes för förskolecheferna som har tagit till sig av kritiken 

och vid senare tillfälle erbjudit utbildningar och pedagogiska träffar där förskollärarna 

fått möjlighet att ta del av andra pedagogers erfarenheter i kommunen. 

 

Det framkom även att de flesta förskollärarna inte hade pratat ihop sig i sitt arbetslag 

kring lärplattans tillgänglighet och hur den ska användas. Arbetslaget måste tillsammans 

ha en gemensam syn på vad de anser lärplattan kan bidra med till barns lärande menar 

respondenterna. Lärplattans betydelse i verksamheten var inte en prioriterad fråga att 

diskutera, andra aktiviteter och utvecklingsområden gick oftast före. Fyra av de 

intervjuade visade en rädsla över att lärplattan kan gå sönder, det fanns ett stort 

säkerhetstänk kring lärplattan, den är dyr och är kanske inte ersättningsbar. En förskola 

hade t.ex. inte fått ett stöttåligt skydd, vilket är en nödvändighet för att barn ska kunna 

använda lärplattan utan att den går sönder.  
         

Den låg på diskbänken, (skratt) ungefär så var det faktiskt ja, så vet jag att det finns en bok 

här i huset som man kan låna men vi har inte fått nån utbildning på den eller nånting. (Kid) 

 

7.4 Läroplanen  

 

All verksamhet som sker i förskolan ska genomsyras av läroplanens uppdrag och mål. 

Samtliga förskollärare anser att de flesta av läroplanens mål kunde förenas med digitala 

verktyg. Det handlar om varje förskollärares egen förmåga och kompetens till att se 

kopplingarna. Förskollärarna beskriver på olika sätt vad de gör i verksamheten enligt 
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läroplanen, laddar ner appar utifrån vad de arbetar med i barngruppen, de söker 

information och kunskap på nätet samt att barnen får hantera och redigera bilder på 

lärplattan.  

 
Barnen fotograferar med och det är de väldigt bekväma med, de är liksom inget, det är 

liksom ett naturligt redskap. (Kim) 

 

Alla mål på ett eller annat sätt, tror jag. Givetvis för dokumentation som barnen kan 

dokumentera, allting det kan ju vara allt ifrån att språk till matte till teknik till 

naturvetenskap allting. (Kid) 

 

Där finns ju många alltså, det här med bild och media, finns det ju ett mål, […] dansa, så de 

är ju i stort sett alla mål. Sen berör det ju språket, den sociala interaktionen. (Nenne)  

 

Hur förskollärarna tillsammans med barn utforskade lärplattans användning utifrån hur 

och varför var något samtliga gav vaga uttryck för. De hänvisade däremot till förskolans 

styrdokuments (Skolverket, rev 2010) olika målområden. Läroplanen för förskolan har 

tydliga kopplingar till didaktiken, där det ska finnas mål och syfte med verksamheten. 
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8. Diskussion  

 
Detta kapitel innehåller en diskussion av de relevanta delarna i studien som relateras till 

studiens syfte och frågeställning. En diskussion kring resultat, metodval, diskussion om 

framtida forskning och slutligen en slutdiskussion.  

 

8.1 Resultatdiskussion 

 

I resultatet har vi tagit del av sex förskollärares uppfattningar och åsikter kring 

användandet av lärplattan i undervisningen. Förskollärarna har också gett oss en 

förståelse över deras arbete med att implementera lärplattan i sina verksamheter. 

Det framkom att samtliga förskollärare var positiva till användandet av lärplattan i 

undervisning. Att bara låta barn spela spel på lärplattan var enligt några förskollärare 

inte lämpligt i förskolans kultur, men däremot något som kunde få ske i barnets 

hemkultur. Enligt oss handlar det om att förskollärarna inte vill erbjuda lärplattan som 

endast ett underhållningsverktyg utan lärplattan är ännu en uttrycksform att använda i 

verksamheten.Tillsammans ska de utforska och delge varandra kunskaper. Studien visar 

tydligt på att barn behöver få kännedom och kunskaper om digital teknik redan i tidig 

ålder inför deras kommande liv som sociala samhällsmedborgare, exempelvis 

skolarbeten och arbetsliv. Ett samhälle där den digitala utvecklingen och forskning visar 

att barn kommer behöva den kompetensen. De satsningar som förskollärarna presenterar 

i resultatet handlar inte endast om antalet lärplattor per barn/barngrupp i förskolan. Det 

handlade om utbildningsmöjligheter och förutsättningar åt förskollärarna, de måste 

införskaffa sig erfarenheter och kunskaper om hur man arbetar med digitala verktyg. 

Förskollärarnas intresse och vilja till användning av tekniken fanns på alla utvalda 

förskolor däremot kunde vi se att där det fanns förskollärare med IT-utbildning eller ett 

större intresse utmärktes ett försprång gällande implementering av lärplattan i 

undervisningen.  

 

I resultatet nämner de flesta förskollärarna lärplattan som ett bra verktyg att använda i 

förskolans praktik, fast de kopplade inte undervisningen med verktyget till de didaktiska 

frågeställningarna, hur och varför?  Enligt vår uppfattning ska barn på förskolan arbeta 

med lärplattan utifrån att förskollärarna och arbetslaget gemensamt har ett pedagogiskt 

syfte, vilket inte ska komma som en efterkonstruktion. Apparna som finns tillgängliga 

på lärplattan ska ha ett medvetet mål och syfte. Studien har sin teoretiska ansats ur de 

didaktiska frågorna hur och varför, vilka ska spegla förskollärarnas förhållningssätt när 

lärplattan överlämnas till barn. Förskollärarna ger uttryck för oro över att barn har större 

kunskap kring verktyget än de. I barns hemkultur finns det andra möjligheter och 

förutsättningar men i förskolans kultur ska innehållet kännetecknas av mål och syfte. 

Resultatet visade också på hur förskollärarna strävade efter att skapa en tillåtande och 

tillgänglig kultur där lärplattan hade en given plats i miljön, ett resultat som inte alltid 

speglade verkligheten. Enligt några av respondenterna fanns verktyget bara framme när 

förskolläraren eller arbetslaget ansåg att det passade. Men hos de flesta fanns en kultur 

där lärplattan hade en given plats i den dagliga verksamheten, precis som papper och 

penna. Vi anser att förskollärarnas egna förväntningar och förutsättningar speglade 

deras svar, kanske är de osäkra på hur och när de skall använda lärplattan i 

verksamheten. 

 

Ett annat intressant resultat är att förskollärarna kunde koppla användandet av lärplattan 

till förskolans läroplan. Även om målen i läroplanen inte konkret nämner digital teknik 

kunde förskollärarna se kopplingar till de allra flesta målen. Resultatet förundrade oss 



 

24 

 

eftersom förskollärarna valde ut appar de ville använda sig av och därefter 

introducerade dem för barnen. Enligt oss bör uppdraget och riktlinjerna i läroplanen 

förändras och förtydliga kring hur digitala verktyg ska implementeras i verksamheten. 

Förskollärarna och arbetslagen bör ha kunskap om hur och varför de ska arbeta med 

tekniken i förskolan för att kunna förbereda barn inför kommande framtid, där digital 

teknik troligtvis kommer att vara givet för dagens barn. Förskollärarna ger intryck av att 

inte känna sig förtrogna med hur de ska förhålla sig till lärplattan. Förskollärarna  tolkar  

att användning av digitala verktyg redan finns framskrivet i läroplanen, trots att det 

endast står om multimedia och informationsteknik. Däremot finns nu ett förslag på en 

förändring som klart och tydligt benämner digitalisering och digitala verktyg i 

förskolan, vilket vi tidigare har nämnt i studien. 

 

Förskolechefernas introduktion av lärplattan i verksamheten ansågs inte heller vara som 

respondenterna förväntade sig och hur de didaktiska frågorna skulle ligga till grund för 

användandet. Gällande de ekonomiska förutsättningarna hade förskollärarna ingen 

möjlighet att påverka, de antog bara att, om lärplattan gick sönder skulle de inte få en 

ny. Med detta i åtanke förklaras varför några av förskollärarna gav uttryck av ett 

”säkerhetstänk”, de ville inte lämna verktyget till de yngsta barnen utan lät den i stället 

stanna kvar lådan. Ett perspektiv förskollärarna tryckte på var deras möjligheter till 

kompetensutveckling inom området, de menar att förskolecheferna måste skapa tid och 

ge dem förutsättningar. Enligt vår uppfattning är detta inget som förskollärarna ska 

behöva ägna sin fritid åt utan det ska ingå i deras arbetstid. 

 

Vi har insett att lärplattan i undervisningen är ett utvecklingsområde som måste 

diskuteras och lyftas fram i arbetslagen för att det ska bli en del av förskolans 

verksamhet. 

 

8.2 Metoddiskussion 

 

I intervjuerna kunde vi ta del av förskollärarnas åsikter och uppfattningar genom att föra 

ett samtal.Vi märkte i vår transkription att respondenterna inte var konsekventa i några 

av sina svar. Vår tolkning av detta är att de missförstod frågan. Vi fick i de flesta 

frågorna påminna dem att det var deras egna åsikter vi var intresserade av, de relaterade 

ofta till hur arbetslaget ser på och arbetar med hjälp av lärplattan. 

 

Valet av respondenter vilade på att förskollärarna skulle enligt oss ha en förförståelse av 

undersökningsområdet, utifrån det kunde förskollärarna ha möjlighet att ge utförliga och 

detaljerade svar i samtalet.  

 

8.3 Framtida forskning 

 

Vår nyfikenhet över lärplattans betydelse ur en didaktisk synvinkel har blivit allt större 

ju mer vi har forskat och intresset att undersöka vidare har växt fram över tid.  

Efter en intressant undersökning skulle det vara spännande att utveckla studien till att 

genomföra intervjuer i fokusgrupper av hela arbetslag. Påverkas förskollärarna av 

varandra och ändras deras syn på hur och varför de använder lärplattan i 

undervisningen? Synliggörs kompetenserna mer och blir de didaktiska frågorna hur och 

varför lättare att besvara? 
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Det hade även varit intressant att se hur förskollärare i olika delar i Sverige arbetar. Har 

de olika förutsättningar, åsikter, kunskaper samt viljan att arbeta med lärplattan ur en 

didaktisk synvinkel?  

 

8.4 Slutdiskussion 

 

Vår slutsats är att förskollärarnas personliga förtrogenheter av lärplattan i 

undervisningen avspeglar deras förhållningssätt i arbetet med barn på förskolan. Det 

finns förskollärare som visar rädsla, osäkerhet men också en stor nyfikenhet och vilja att 

använda lärplattan i undervisningen. Det som förskollärarna behöver är mer kunskap 

kring verktygets funktion och användningsområde. De krävs mer tid för reflektion både 

individuell och kollegial. Där de ensamma eller tillsammans i arbetslaget kan utforska 

och föra diskussioner kring lärplattans syfte och mål. Enligt oss kan lärplattan då bidra 

till att bli ett bra arbetsredskap i undervisningen och skapa ett gott samspelsklimat. 
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Bilaga 1 – förfrågan om deltagande i studien. 
 

Hej, 

 

Vi heter Anette Erlandson och Malin Turesson och är två förskollärarstudenter från 

Linnéuniversitetet i Växjö. 

 

Under våren/hösten 2016 har vi på förskollärarprogrammet ett avslutande moment som 

innebär att skriva en c-uppsats motsvarande 15hp, dvs ett självständigt arbete. 

Vi behöver er hjälp och undrar om ni skulle vilja delta i vår undersökning i form av en 

intervju Den handlar om lärplattans betydelse för förskolans praktik, hur pedagoger och 

barn kommunicerar- och samspelar kring lärplattan. 

Intervjun kommer att ta mellan 30-45 minuter. Vårt samtal kommer att spelas in för att 

vi senare skall kunna analysera resultatet 

Undersökningsmaterialet kommer att hanteras konfidentiellt, vilket innebär att enbart vi 

som uppsatsförfattare känner till namnet på den person intervjun avser och vilken 

förskola hen arbetar på. Intervjun är frivillig och ni kan när som helst avbryta er 

medverkan. 

 

I vår uppsats utgår vi ifrån de forskningsetiska principerna, www.vr.se 

Ni kommer kunna ta del av vårt resultat när uppsatsen är examinerad och publicerad på 

Diva portalen om ni önskar. 

 

Vid eventuella frågor, tveka inte att kontakta oss via e-post. 

 

 

Anette Erlandsson                                       Malin Turesson 

Mailadress: aexxxjh@student.lnu.se          Mailadress: mtyyygu@student.lnu.se 

  

                                                                    

                                                                                                 

 

 

Handledare: 

Håkan Fleischer, Linnéuniversitetet 

Mailadress: hakan.fleischer@lnu.se 
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Bilaga 2 – intervjufrågorna  

 

·     Hur ser du på lärplattan som ett pedagogiskt verktyg? Kan lärplattan främja barns 

lärande i förskolans praktik? 

 

·     Vad ligger till grund till ert arbete med lärplattan i förskola? 

Vilket syfte, förutsättningar, utbildning och ev. support behövs? 

 

·     Hur introducerade lärplattan på er förskola? 

Vilka förutsättningar finns, medforskare eller förmedlare, placering i miljön, involveras 

barnens vårdnadshavare? 

 

·     Utifrån vilka läroplansmål anser pedagogen/arbetslaget att förskolan använder lärplattan 

som ett pedagogiskt verktyg? 

Didaktiska frågorna, vad, hur, vem, när och varför? 

 

·     Hur tar förskolan stöd av forskning/litteratur/föreläsningar när det gäller användningen 

av lärplatta som ett ”nytt” pedagogiskt lärverktyg? 

Forskning, utbildningar, nätverk, kunniga kollegor? 

 

·     Hur använder barnen lärplattan på er förskola? 

Vilka, vem, i vilka sammanhang, tidslängden, regler och sekretess. 

 

·     Hur används lärplattan i verksamheten? Som ett pedagogiskt verktyg för barns lärande? 

Barns samarbete eller kollegialt lärande, språkbruk och kommunikation, kreativitet, 

delaktighet och hur dokumenteras det? 

 

·     Vilka utvecklingsmöjligheter ser pedagogerna/arbetslaget inför användandet av 

lärplattan som ett pedagogiskt verktyg? 

Utvecklingsområden, positiva eller negativa erfarenheter 
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