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Sammanfattning
Det här arbetet handlar om lärplattan och dess roll inom förskolan. Lärplattan är idag ett digitalt
verktyg som många förskollärare och barn använder sig av i sin verksamhet på förskolan. Det
finns många faktorer som avgör vad lärplattan används till, hur den används och varför den
används. Skolverket har som vision att öka IT-kompetensen för personalen inom skolväsendet,
vilket även inkluderar personalen i förskolan. Skolverket har även som vision att öka
användandet utav digitala verktyg, både för barn och för personal. Frågan är hur användandet
av lärplattan ser ut i förskolor. Tidigare forskning har antytt att språk, dokumentation och
matematik är stora användningsområden för lärplattan och att lärplattan har blivit ett verktyg
för barnen. Annan forskning poängterar att lärplattan är ett smidigt verktyg som barnen lätt kan
använda sig av och ta med sig vilket skulle öka barnens möjlighet till självständighet. Det här
arbetet utgår från den tidigare forskningen och en enkät utformades för att få fram det empiriska
materialet. Enkäten har varit webbaserad vilket har gjort att respondenterna har fyllt i enkäten
när de har haft möjlighet att göra det. Det övergripande syftet med denna studie är att undersöka
hur lärplattan används förskolor. Studien vill belysa hur förskollärarna anser att de använder
sig av lärplattan, varför de gör det och till vad de använder lärplattan. Studien syftar även till
att belysa hur förskollärarna upplever att barnen använder sig av lärplattan och varför
förskollärarna tror att barnen använder sig av lärplattan.
Frågeställningen som detta arbete är utformat efter är följande:




Vad används lärplattan till i förskolan?
Varför används lärplattan?
Hur ser förutsättningarna runt lärplattan ut?

Denna studie vill i förlängningen försöka bidra till att i en tydligare diskussion om hur digitala
hjälpmedel kan användas för att stötta den didaktiska utvecklingen i förskolan.
Studiens resultat visade att det finns likheter med det som tidigare publicerats angående
lärplattan som verktyg inom förskolan men att det finns olikheter också. Genom dessa likheter
och olikheter argumenteras det, i detta arbete, om huruvida lärplattan är ett verktyg för barnen
eller förskollärarna och huruvida det är ett verktyg som för förskolans verksamhet och barns
lärande framåt.

Nyckelord: användning, datorplatta, digitala verktyg, förskola, förskollärare, lärande, lärplatta,
pekplatta, surfplatta.
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Inledning
Min karriär i förskolesammanhang startade våren 2013 då jag började arbeta som vikarierande
barnskötare på förskolor i min hemkommun. Då var det mycket diskussioner bland personalen
på förskolorna angående dessa iPads som de hade fått inköpta till sig. En del beklagade sig över
dessa nymodigheter medan andra var mer nyfikna och positiva till detta nya verktyg. Själv är
jag av naturen nyfiken av mig och tyckte att det skulle bli intressant att se vad denna teknik
skulle komma att få för roll i förskolan. Vad skulle iPaden tillföra förskolan?
Nu är jag nästan färdigutbildad förskollärare och har hört många olika röster om dessa
lärplattor. Vissa har varit positiva medan andra har varit mer avvaktande.
Den blir mest liggande i lådan. De små barnen spelar bara på den i alla fall (sagt av en
förskollärare på en småbarnsavdelning).

Detta uttryck är inte helt ovanligt. Enligt min erfarenhet, blir den digitala tekniken ofta liggande
i lådor. Nu börjar nästa våg av digitala verktyg göra sina intåg på förskolor, bland annat den
interaktiva whiteboarden eller smartboarden. Men vad vet vi om den roll som den digitala
tekniken som redan finns i de flesta förskolor har? Pedagogerna får ofta höra att de ska utvärdera
det de gör, oavsett om det rör sig om dokumentation eller användandet av gården. Även
barnenkäter och föräldraenkäter genomförs för att ta reda på vad barnen och föräldrarna tycker
om förskolan. Att utvärdera och analysera verksamheten är med andra ord inget ovanligt
fenomen inom förskolan och därför borde även en studie av användandet av lärplattan vara
angelägen. Det borde ligga i verksamhetens intresse att undersöka detta innan fler digitala
verktyg introduceras, så vi inte får fler verktyg som bara ligger i lådorna.
Utifrån detta kommer föreliggande uppsats att belysa lärplattans roll i förskoleverksamheten.
Det handlar om att se hur lärplattan används av förskollärarna samt deras uppfattning om
barnens användande av lärplattan.

Arbetets disposition
Det inledande stycket har berört mina erfarenheter av lärplattan i förskolan och varför jag har
valt detta ämne. Därefter kommer syftet med denna studie att tas upp. Följande avsnitt handlar
om bakgrunden till denna uppsats. Där förklaras termer och begrepp som är av betydelse i
uppsatsen. Vidare redogörs för vad läroplanen för förskolan säger om användandet av digitala
verktyg. Även politiska beslut om IT tas upp. Efter detta avsnittet kommer ett den tidigare
forskningen som gjorts inom området. Efter den tidigare forskningen kommer ett kort avsnitt
om teoretiska perspektiv och därefter behandlas den valda metoden. Det är en kvantitativ studie
med en enkät som har besvarats av förskollärare. Här lyfts även etiska överväganden,
urvalsprocesser, genomföranden och bearbetning. Därefter kommer resultatavsnittet där det
görs en genomgång av resultaten av studien efter analysen. Slutligen kommer en diskussionsdel
där bland annat resultaten och lärplattans roll i förskolan diskuteras. Även arbets- och
undersökningsmetoden diskuteras samt förslag på fortsatt forskning. Längst bak i arbetet finns
referenslistan samt bilagor.
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Syfte och frågeställning
Det övergripande syftet med denna studie är att undersöka hur lärplattan används i dagens
förskolor. Jag vill belysa hur förskollärarna anser att de använder sig av lärplattan, varför de
gör det och till vad de använder lärplattan. Jag vill även undersöka och belysa hur förskollärarna
upplever att barnen använder sig av lärplattan och varför förskollärarna tror att barnen använder
sig av lärplattan. Sammantaget vill jag med studien undersöka om lärplattan är ett didaktiskt
verktyg som förskollärarna använder sig av medvetet eller om andra funktioner är
framträdande, som om den mer blir ett sätt att samla barnen och få dem lugna.
För att få fram en bild av lärplattans situation i förskolan har följande frågor utformats:




Vad används lärplattan till i förskolan?
Varför används lärplattan?
Hur ser förutsättningarna runt lärplattan ut?

Denna studie vill i förlängningen försöka bidra till att i en tydligare diskussion om hur digitala
hjälpmedel kan användas för att stötta den didaktiska utvecklingen i förskolan.
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Bakgrund
Inledningsvis behandlas några centrala termer och begrepp för att tydliggöra deras innebörd.
Vidare presenteras en del av det som har sagts, skrivits och beslutats angående IKT och digitala
verktyg i förskolan. Texten börjar med att ta upp ett politiskt beslut angående IT-strategier för
utbildningsväsendet. Därefter tas läroplanen för förskolan upp och vad som står i den angående
IKT. Slutligen tas olika åsikter angående lärplattans plats i förskolan upp.

Centrala termer och begrepp
Den digitala förändringen av samhället har medfört att flera nya ord har blivit vanliga även
utanför datakretsar. Förklaringarna tydliggör vad olika termer och begreppen står för i
uppsatsen.
APP: ordet app är en förkortning av ordet applikation. En app är ett dataprogram som är
framtaget för att användas inom ett visst område eller fylla en speciell funktion. Appar används
framför allt på moderna mobiltelefoner, det som kallas för smartphones, Ipads och liknande
(Nationalencyklopedin och Lärplatta i förskolan).
IT: IT är en förkortning av informationsteknik och är ett samlingsbegrepp för teknik som bland
annat gör det möjligt att samla in, behandla, lagra och distribuera texter, bilder och ljudfiler
(Nationalencyklopedin och Lärplatta i förskolan).
IKT: IKT är en utveckling av begreppet IT och betyder informations- och
kommunikationsteknik. Man pratar gärna om IKT i utbildningssammanhang, eftersom
bokstaven K står för kommunikation (Lärplatta i förskolan).
Digitala verktyg: teknisk utrustning som används i olika verksamheter, exempelvis i förskolan
(Lärplatta i förskolan).
Lärplatta (Ipad, padda, surfplatta, pekplatta): lärplattan är en form av handdator med många
funktioner, både enkla och mer avancerade. Lärplattan kan kopplas upp mot internet och kan
där med användas till bland annat lyssna på musik, se på filmer eller söka information.
Lärplattan har en skärm som känner av när användaren trycker på den, med andra ord styr
användaren lärplattan genom att peka på de funktioner som användaren vill använda sig av.
Lärplattan kallas även för surfplatta som kommer från förmågan att ”surfa” runt på internet.
Pekplatta eller datorplatta är det ordet som Svenska datatermgruppen rekommenderar att man
använder. När pekplattan används i pedagogiska sammanhang kallas den lärplatta. Ett populärt
slanguttryck för lärplattan är paddan (Nationalencyklopedin, Svenska datatermgruppen och
Lärplatta i förskolan).
Det förefaller inte finnas någon konsensus om vilket ord som ska användas i vetenskapliga
sammanhang eller i verksamheterna. Detta trots att Svenska datatermgruppen sedan 2013 har
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rekommenderat att begreppen datorplatta eller pekplatta ska användas (Svenska
datatermgruppen). I studien och i föreliggande arbete används lärplatta.

Politiska beslut om IT i förskolan
I slutet av september 2015 tog Regeringen ett beslut om att ge Skolverket ett uppdrag som gick
ut på att Skolverket skulle komma fram till strategier för IT inom skolväsendet. Dessa strategier
skulle ha som mål att ”stärka förutsättningarna för en likvärdig tillgång till IT inom
skolväsendet, en stärkt digital kompetens hos elever och lärare” (Utbildningsdepartementet,
2015, s. 1). Skälet bakom detta beslut var bland annat att alla skulle ha likvärdiga tillgångar i
sin utbildning. Beslutsfattarna hade i olika rapporter sett att det rådde stora skillnader mellan
olika instanser inom skolväsendet i frågan om personalen har tillgång till IT-verktyg och
huruvida lärarna hade en IT-kompetens som möjliggjorde användandet av IT i utbildningen.
Rapporterna delgav också att digitaliseringen av skolan och samhället sker väldigt snabbt vilket
medför att finns det ett behov av nationella strategier för hur rektorer, chefer ska arbeta med
digitaliseringen och IT (Utbildningsdepartementet, 2015).
Utifrån Regeringens uppdrag att ta fram nationella IT-strategier presenterade Skolverket i april
2016 följande visioner (i urval) för IT i förskolan:
•
•
•
•

att alla barn ska ha möjlighet att utveckla en användbar digital kompetens
att styrdokumenten klargör uppdraget att ge eleverna användbar digital kompetens
att personalen som arbetar med barn […] i förskola […] har kompetens att välja och
använda ändamålsenliga digitala verktyg i sitt arbete
att det finns tillgång till digitala verktyg i förskolan så att man kan utnyttja
digitaliseringens fulla potential i verksamheten (Skolverket, 2016, s. 4).

Skolverket kom fram till att om de ska lyckas med dessa strategier måste dessa visioner
införlivas hos personalen som arbetar inom förskolan. De måste tro och arbeta för dessa visioner
om det ska lyckas. Här nämns personalens kompetens som en nyckelfaktor till en eventuell
framgång:
Personal i förskolan behöver digital kompetens såväl för arbetet med barnen i gruppen som för
eget arbete, dokumentation och administration. Enligt Skolverkets IT-uppföljning 2015 anser
sig två tredjedelar av personalen i förskolan ha behov av kompetensutveckling kring att använda
IT som pedagogiskt verktyg […] (Skolverket. 2016, s. 22).

För att kunna förstå vad förskollärarna har att förhålla sig till när det kommer till att använda
sig av digitala verktyg i förskolan är det nödvändigt att lyfta vad styrdokumenten i form av
läroplanen för förskolan, Lpfö 98, rev. 2016, skriver om digitala verktyg samt användandet av
dessa.
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IKT i förskolan och läroplanen
IKT kan enligt läroplanen för förskolan, Lpfö 98, rev. 2016, användas både till att skapa olika
saker, exempelvis filmer, bilder, texter, musik o.s.v. och till att vara en del av den allmänna
praktiken i förskolan där barnet finner sin första förståelse för ord, bokstäver, siffror m.m.
Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik,
drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal- och skriftspråk utgör både innehåll och
metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande. Detta inbegriper också att
forma, konstruera och nyttja material och teknik. Multimedia och informationsteknik kan i
förskolan användas såväl i skapande processer som i tillämpning. (Skolverket, 2016a, s. 7)

Även om läroplanen inte uttryckligen använder sig av termer som ”lärplatta” eller ”digitala
verktyg” har multimedia och informationsteknik, som lärplattor och digitala verktyg är en del
av, en betydande roll. Skollagen (SFS 2010:800) understryker att alla ska få möjlighet att
utvecklas och lära sig på samma villkor och det gäller även hantering och användandet av
digitala verktyg. I läroplanen för förskolan står det att förskolan ska fungera som ett stöd för
familjen när det kommer till barns utveckling. Det står även att multimedia och IT kan användas
för att utveckla barns kreativitet och kommunikationsförmåga (Skolverket, 2016a). Dessa
faktorer skulle kunna ligga till grund för varför det har satsats på IT och IKT i förskolan. Ett
populärt verktyg för att kunna göra detta i dagens förskolor är lärplattan.

Åsikter om lärplattan – för eller emot?
I början av 2010-talet skrevs det mycket om att kommuner och förskolor satsade på IKT och då
framför allt på lärplattor. Hafvenstein (2011) som är lärare och IT-pedagog skrev denna
recension av lärplattan (iPad) i förskolan:
Det är ett pedagogiskt litet mästerverk för de riktigt små barnen. Den kan användas från ett år
och uppåt. Bara det säger en del om användarvänligheten. Det är en blandning mellan en stor
smartphone och en dator utan mus. Och det finns riktigt bra applikationer (program, även kallade
”appar”) att ladda hem. Många är helt gratis, annars kostar de en spottstyver (2011).

Denna text speglar den positiva syn som många hade inför lärplattans intåg i förskolan.
Olsson (2012) arbetar som IKT-inspiratör i Sollentuna kommun och hon ställer sig väldigt
positiv till lärplattan. Hon menar att lärplattan ska vara ett stöd i undervisningen för att nå de
mål eller syften som läraren har med sin undervisning. Olsson skriver vidare i sin rapport att
många lärare var nyfikna på lärplattan som verktyg och att många av lärarna snabbt upptäckte
att det var ett enkelt verktyg att använda. Föräldrasamverkan är något som är väldigt viktigt
menar Olsson och detta gäller även vid införandet och arbetandet med digitala hjälpmedel.
Olsson berättade att personalen på den förskola som hon arbetade på, bjöd in föräldrarna till
samtal om lärplattan där lärarna berättade för föräldrarna varför de hade valt att arbeta med
lärplattan i förskolan. Tack vare dessa samtal upplevde Olsson att medparten av föräldrarna var
positivt inställda till att förskollärarna använde sig av lärplattan i förskolan.
Lundholm (Skolverket, 2013) berättar i en artikel att när hon var färdigutbildad förskollärare
och kom ut i verksamheten förvånades hon av att det var få förskollärare som använde sig av
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IT och digitala verktyg. Lundholm påpekar också att det finns forskning kring IT och digitala
medier men inte lika mycket om lärplattor. Lundholm själv anser att lärplattan är ett utmärkt
komplement till de mer traditionella verktygen i förskolan och att förskollärare måste våga vara
medupptäckare med barnen (a.a.).
Samtidigt fanns det de som var skeptiska. Pettersson Normark (2012) skriver om läkare som
varnade för att lärplattan skulle hämna barns utveckling och bli ett substitut för det verkliga
livet. Arevik (2016) skriver att det är svårt att utläsa om de digitala verktygen i undervisningen
faktiskt ger bättre resultat. Arevik skriver också att trots att Skolverket de senaste 20 åren har
haft som stående uppdrag från regeringen att främja IT-användandet finns det inga övertygande
bevis på att det främjar lärandet och barnens utveckling. Han visar på att det finns studier som
påvisar att digitala verktyg som exempelvis datorer och lärplattor istället kan leda till ökad stress
och oro.
Marklund (2015) belyser i en artikel att förskollärare använder sig av sociala nätverk online för
att hitta olika sätt att hantera lärplattan på ett pedagogiskt sätt. Anledningen tycks vara, utifrån
Marklunds resultat, att på grund av att lärplattan är ett relativt nytt verktyg att arbeta med är det
svårt för förskollärarna att hitta stöd för sitt användande av lärplattan i litteratur, forskning och
i sin egen utbildning. Därav användandet av andra kanaler för att få stöd i sitt användande. I en
artikel på Skolverkets (2016b) hemsida anser Petersen att det behövs mer forskning om
lärplattan. Detta är av stor betydelse för att alla som berörs av lärplattans varande eller ickevarande i förskolan ska kunna debattera och diskutera utifrån vad forskningen påvisar och inte
bara personliga antaganden och föreställningar (Skolverket, 2016b).
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Tidigare forskning
I det tidigare avsnittet stod det om hur lärplattan har presenterats och diskuterats i mer allmänna
forum. Inom den akademiska världen finns det forskning om digitala verktyg, varav en del av
forskningen rör lärplattan och dess roll i förskolan. I detta avsnitt kommer det att presenteras
ett urval av olika författare som på ett eller annat sätt har berört just digitala verktyg och/eller
lärplattan. De berör även hur lärare/förskollärare och barn använder sig av dessa digitala
verktyg i sin verksamhet. Forskningen som presenteras är både från nationella och
internationella författare. Det är den forskning som har ansett vara aktuell och relevant för
studien och uppsatsen som finns med i presentationen. Law (2007) skriver om vikten av att
förstå sitt digitala verktyg. Därefter kommer Lieberman et al. (2009) som påvisar att digitala
hjälpmedel kan hjälpa små barn att lära sig språk och matematik. Kjällander (2011,2016)
beskriver vad barnen använder digitala verktyg till. Källander (2011) berör dock användandet
av lärplattan i skolan men har tagits med då det finns begränsat med forskning inom området
samt att lärplattan är ett verktyg som inte enbart används inom förskolan. Även Petersen (2015)
och Nilsen (2014) tar upp barns användande av lärplattan, hur det kan vara ett verktyg för
självständighet samt en introduktion till den digitala tekniken. Skolverket bedriver även
forskning inom området och två av deras studier som handlar om användandet av digitala
verktyg redogörs för. En speciell problematik som kan uppkomma vid studier av digitala
beteenden eller liknande berörs kortfattat inledningsvis.
Forskning som görs för att få reda på vad folk gör, hur de tänker och resonerar kan vara ett
väldigt effektivt verktyg för att få fram beskrivningar av verkligheten men det just när det gäller
digitaliseringen kan problem uppkomma vid studier. Det som gör exempelvis enkäter och
många andra undersökningsmetoder osäkra när det gäller IT och IT-utvecklingen är att den
digitala marknaden förändras oerhört fort. Detta kan medföra en risk att resultat från studier
tappar sitt värde eller giltighet. Detta påpekar Enochsson (2014) och menar att många saker blir
snabbt inaktuella i och med att den digitala tekniken utvecklas och förändras hela tiden. Ett sätt
att lösa denna problematik kan vara att göra mindre undersökningar varje eller vart annat år för
att få resultat som beskriver det aktuella läget. En doktorsavhandling tar flera år att genomföra
vilket kan begränsa möjligheten att studera delar av digitaliseringsproblematiken med denna
typ av forskning.
2012 gjorde Skolverket (2013) en enkätstudie där de undersökte hur barn och förskolepersonal
använder sig av digitala verktyg, i detta fall datorer och i viss mån lärplattor. Enkäten visade att
IT-kompetensen bland personalen i förskolan hade förbättrats men att det fortfarande var de
som ansåg sig behöva mer kunskap inom området. Många angav att de upplevde mycket
krångel med de digitala verktygen, vilket hindrade dem från att använda sig av verktygen i sin
verksamhet. Det framkom vidare att förskolebarn använder digitala verktyg både tillsammans
med personal och på egen hand. Datorn eller lärplattan användes främst till film, musik samt
utveckling av språk, skrift och matematisk förmåga, när det kom till barnens egna användande.
När förskollärarna använde digitala verktyg var det främst dokumentation, informationssökning
samt sökande efter referensmaterial som stod i fokus. Fler och fler förskollärare använder sig
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av olika sociala medier, exempelvis Facebook, för att diskutera det pedagogiska arbetet kunde
också enkäten slå fast
2015 gjorde Skolverket (2016c) en ny undersökning av samma slag som 2012. Den här gången
visade resultaten att barnen använder digitala verktyg ”för att utveckla sitt språk, titta på
bilder/film samt utveckla intresse för matematik” (Skolverket 2016c, s. 20). När det kom till
pedagogernas användande var det fortfarande dokumentation och informationssök som var de
vanligaste användningsområdena. Att kommunicera med vårdnadshavare hade blivit vanligare
uppger deltagarna i 2015-års enkät. Det var främst vecko- eller månadsbrev som var den
vanligaste kommunikationen och det skedde via epost. Lärplattan hade slagit igenom, vilket
gjorde att antalet digitala verktyg i barngruppen hade ökat mellan åren 2012 och 2015, enligt
studien. I och med detta ökade barnens användande av digitala verktyg och så även det
självständiga användandet. Trots att det hade gått tre år mellan undersökningarna uppgav
många pedagoger att de fortfarande saknade kompetensen för att kunna hantera de digitala
verktygen på ett optimalt sätt.

Digitala verktyg
Law (2007) tar upp att det är viktigt att förstå den teknik man som lärare använder sig av. Att
användandet av olika digitala hjälpmedel inte bara görs för att någon har sagt att det ska göras
eller att någon förväntar att man som lärare ska göra det. Hon tar även upp vikten att förstå att
en lärares användande av IKT och digitala verktyg har dels att göra med lärarens pedagogiska
mål eller visioner samt lärarens kompetens inom området. Men även skolans pedagogiska
vision och syn på IKT och digitala verktyg som hjälpmedel spelar en stor roll. Även samhällets
syn på IKT och digitala verktygs roll i pedagogiska skolmiljöer spelar en stor roll för hur
användandet av digitala verktyg kan se ut.
Lieberman et al. (2009) menar att det finns många digitala verktyg idag som just är riktad till
barn och då även barn i låga åldrar. Olika studier visar på att digitala verktyg kan vara till hjälp
för att få även de yngsta barnen att förstå abstrakta och komplexa system. De tar bland annat
upp att språklig inlärning och utveckling har varit effektivt när barn har fått använda sig av
digitala verktyg. Likaså inom matematiken, där välutformade digitala program har ökat
förskolebarns matematiska kunskaper.
Väl utformade datorprogram som är öppna och erbjuder användaren viss kontroll över
inlärningsaktiviteter och ger möjlighet till kreativa val eller fantasifulla uttryck, kan underlätta
barns kreativa tillvägagångssätt, inlärning och kan öka intresset och engagemanget (Lieberman
et al. 2009, s. 275, min översättning).

Författarna anför att arbeta med sådan öppna program (eller appar, min anm.) kan göra barnen
mer nyfikna, bättre på att lösa problem och bättre på att interagera och samarbeta med andra.
De ger dock varnade ord om att inte alla digitala verktyg är ordentligt studerade och testade och
att det inte finns några definitiva resultat om huruvida digitala verktyg enbart är till barnens
fördel eller om det även finns underliggande faror. De anser att det behövs göras studier över
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en längre tid och med en större mängd med barn för att kunna se hur pass effektivt lärandet blir
när man arbetar med digitala verktyg.

Lärplattan i förskolan och skolan
Kjällander (2011) visar i sin doktorsavhandling hur elever, i åldrarna 6 – 17 år, interagerar,
skapar mening och lär sig i lärmiljöer när de använder sig av digitala läroverktyg. Kjällander
har observerat att barn bland annat använder de digitala verktygen för att söka efter information,
de dokumenterar och bearbetar informationen och skapar presentationer.
Elevers interaktion karaktäriseras av impulsivitet, samarbete, instruktivt språk men även av jäkt
– de kommunicerar konstant med varandra och uppmärksammar ideligen sina egna och andras
representationer (Kjällander, 2011, s. 155).

Eleverna är med andra ord duktiga på multitasking, att de snabbt kan skifta mellan olika
handlingar. Kjällander kommer fram till att framför allt de yngre barnen är duktiga på att
uppmärksamma och hjälpa varandra när det arbetar med det digitala verktyget. Kjällander tar
även upp att relationen mellan lärare och elev är relativt jämställd. En annan viktig punkt som
tas upp är att det är elevens intresse som styr vad som lärs och att läraren är flexibel och försöker
att möta eleven i dennes intresse. Att eleverna själva styr sitt lärande då de arbetar med digitala
verktyg utgör inget hinder för att se det didaktiska inslaget i det hela. Eleverna visar genom sina
presentationer vad de har förstått genom att visa hur de har förstått det. Kjällanders resultat
visar även att läraren är flexibel när det kommer till varför frågan, då syftet och målet med en
uppgift eller ett ämne utvecklas i ett samspel mellan läraren och elever.
Kjällander (2016) visar i sin forskning att lärplattan i förskolan används på många olika sätt.
Mycket av det som Kjällander redovisade i sin avhandling (Kjällander, 2011) om skolbarns
arbete kring ett digitalt verktyg, bekräftas i denna rapport och visar på att förskolebarn agerar
på liknande sätt. Det som Kjällander (2016) övergripande skriver om är att barnen är mer av
producenter än konsumenter när det kommer till den digitala median. Barnen spelar in egna
filmer, tar egna bilder och gör egna sånger. Lärplattan blir över tid mer ett verktyg för barnen
än ett verktyg för förskolläraren. En ytterligare intressant observation är att barnen gärna samlar
sig runt lärplattan och pratar och interagerar med varandra samtidigt som de använder lärplattan
till att exempelvis utforska något nytt. I och med att lärplattan och andra digitala verktyg får
allt större roll inom förskolan behövs det nya metoder och strategier för att kunna använda dessa
verktyg optimalt (a.a.).
Petersen (2015) anför att lärplattan är ett inbjudande verktyg som kan ge barnen möjlighet att
utöva självvalda handlingar. En egenskap som gör lärplattan inbjudande är att den är ett
lätthanterligt, mobilt verktyg som barnen kan ta med sig överallt och användas där det händer
saker som barnen är intresserade av. De behöver inte kunna använda sig av en mus eller ett
tangentbord. Petersen lyfter även betydelsen av apparnas egenskaper i samband med barnens
möjlighet att kunna vara självständiga. Om det finns appar som bygger på att barnen ska se,
höra och peka finns det en större möjlighet för barnen att agera självständigt och kunna göra
handlingar efter eget tycke. ”Barnen blev upptagna av med vad de skulle fylla applikationen
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med” (Petersen, 2015, s. 45). Men om apparna istället är uppbyggda så att barnen måste förstå
bokstäver eller siffror, minskade barnens självständighet och de ”blev upptagna av hur de skulle
göra (Petersen, 2015, s. 46). Det gäller att det finns en kunskap och en medvetenhet hos läraren
om vilka typer av appar som finns tillgängliga för barnen. Petersen visar i sina resultat att
lärplattan ger barn som har ett annat språk än svenska en förbättrad möjlighet att kunna få träna
på sitt hemspråk via diverse appar. Dessa appar kan även läraren använda för att tillsammans
med barnet ta reda på vad ett ord heter på barnets hemspråk. Lärplattan ger också möjligheten
till barnet att via Skype-appen kunna kommunicera med andra barn på andra förskolor med som
har samma modersmål (a.a.).
Nilsen (2014) har kommit fram till att lärplattan kan integreras i förskolan, även hos de yngsta
barnen på ett relativt enkelt sätt. För de yngsta barnen blir lärplattan ett sätt att introducera dem
för en ny teknologi. Barnen får lära sig hur lärplattan kan användas på deras egna villkor och
nyfikenhet med stöd av läraren. Hos barn som har lärt sig hur lärplattan fungerar har Nilsen
observerat att de använder sig av appar för att spela spel. Nilsen poängterar dock att enligt
hennes analys använder barnen inte apparna för deras pedagogiska innehåll eller för att lära sig
något utan att det istället handlar om att vinna i spelet, oavsett vad spelet handlar om. När det
kommer till de lite äldre barnen observerade Nilsen att användandet av lärplattan och dess appar
blev mer inriktade mot att vara ämnesdidaktiska. Användandet och apparna blev mindre fria
för barnen och i stället blev det mer lärarstyrt. Nilsen har även kommit fram till att när barnen
själva får undersöka lärplattan och dess funktioner söker de samspel med både andra barn och
lärare. Men när samspelet runt lärplattan är lärarledd hamnar fokuserar barnen på läraren och
på den uppgift som de förväntas göra. Även Nilsen berör det faktum att lärplattan är ett
användarvänligt verktyg som barnen kan ta med sig vart helst de går. Slutligen tar Nilsen upp
att det finns en fara i lärarens flexibilitet när det kommer till lärplattan; att de följer barnet för
mycket och skapar en ”temporär läroplan” (Nilsen, 2014, s. 136) istället för att försöka rikta in
det mot läroplanens strävansmål.

Sammanfattning av tidigare forskning
Det är viktigt att förstå att läraren måste kunna synliggöra hur den tänker kring användandet av
digitala verktyg. Läraren ska inte behöva bli ifrågasatt i sitt beslut att använda sig av digitala
verktyg. Läraren måste tydliggöra det didaktiska lärandet och göra det synligt för skolledning
och föräldrar. Apparna eller programmen som används i ett digitalt verktyg är bra utformade är
a och o. Om de är bra utformade blir det stimulerande och lustfyllt för barnen att utveckla sina
kunskaper och färdigheter. Barnen kan få en möjlighet att visa sina kunskaper, även när de
saknar ord för det. Varför-målet blir inte alltid något som är spikat av läraren från början utan
utvecklas i samspelet till att bli det som är intressant och utvecklande för barnet utifrån dennes
intresse. Den tidigare forskningen menar att om lärplattan används medvetet kan den bli en god
resurs för att utveckla barnens självständighet och självförtroende. Det handlar om att vidga
sina vyer och tänka större kring vad förskollärare och barn kan använda lärplattan till och hur
förskollärare och barn kan använda den.
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Teoretisk bakgrund
Vid genomgången av forskning inom området fanns många indikationer på att det sociala
samspelet är en viktig faktor när det kommer till hur lärplattan används i förskolan. Därför
kommer Vygotskijs teorier om sociokulturellt perspektiv, hans tankar om mediering och vikten
av kulturella artefakter att presenteras. Först ges en kort introduktion om att förstå didaktik.

Att förstå didaktik
Didaktik handlar om förmågan att kunna förmedla kunskap som stödjer andra människor att
förstå situationer och erfarenheter. Att handla didaktiskt handlar om att kunna tillskriva
mottagaren viktiga lärdomar och förmågor för att kunna göra kloka val. Didaktiken erbjuder
redskap som hjälper individen att förstå sin omvärld och att kunna verka i den (Kansanen,
Hansén, Sjöberg & Kroksmark, 2011). Förenklat handlar det om läran att kunna lära andra.
Boström (2012) menar att allmändidaktik har ett helhetsperspektiv på undervisningen och syftar
till att lärarens professionella utveckling och självförståelse. Det handlar också om att kunna
förbättra lärandet hos barnet eller eleven och vad läraren kan göra för att främja utvecklingen
och lärandet. Det handlar om att förskolläraren måste vara medveten om vad man gör, varför
man gör det, var man gör det, hur man gör det och för vem man gör det. Boström (2012) menar
att ju mer medvetet du som förskollärare kan svara på dessa frågor ju bättre pedagog blir du.

Sociokulturella perspektiv
För Lev Vygotskij (1896–1934) var allt lärande socialt betingat. Vi lär oss genom att vara en
del av olika sociala gemenskaper, med både andra barn och vuxna. Även när vi lär oss på egen
hand är lärandet socialt då det sker utifrån de erfarenheter som vi har förvärvat genom att vara
med sociala gemenskaper och blivit influerade av olika kulturella redskap (Smidt, 2010). I den
sociala kulturen lär vi oss vad som gäller för just den kulturen i form av regler och hur vi
hanterar olika redskap som är typiska för just den kulturen. Nästan allt lärande bygger på
kommunikation vilket gör att själva förmågorna att kunna kommunicera och att kunna förstå
kommunikation är viktigt för barns lärande (a.a.).

Mediering
”Mediering är olika sätt att kommunicera, främst genom tecken och symboler, i syfte att förstå
och förklara eller representera världen och våra erfarenheter” (Smidt, 2010, s. 43). Mediering
är med andra ord ett medvetet sätt att genom att använda tecken, symboler, språk och objekt få
mottagaren att utvidga sitt tänkande och bli mottaglig för nya idéer. I medieringen sker en
internalisering hos mottagaren då den börjar förstå det som förmedlas till den. Ju mer som
internaliseras ju mer kan mottagaren deltaga i en aktivitet och skapar sig därmed nya
minnesbanor av det som den har lärt sig. Det handlar om att lära sig att hantera begrepp utan
att ha ett visuellt föremål till hands (a.a.). Lärplattan är ett medierande objekt och kan användas
till många olika typer av kommunikation.
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Kulturella redskap och artefakter
Kulturella redskap är sånt som underlättar vårt tänkande och hjälper oss att lösa problem. De är
inget som finns medfödda inom oss utan är något som människor har skapat sen fört vidare i
generationer. Språket är, enligt Vygotskij, det viktigaste kulturella redskapet men även
räknesystem och symboler är viktiga redskap för att kunna kommunicera (Smidt, 2010). En
artefakt är, ett objekt som är skapat av människan inom en vis grupp eller kultur. I den meningen
är lärplattan en artefakt inom förskolan. Det är inte bara personer som kan mediera utan även
objekt kan göra det (a.a.). Lärplattan är ett sådant medierande artefakt.

Sammanfattning av teoretiska perspektiv
Utifrån det som Smidt (2010) tar upp angående sociokulturella gemenskaper kan förskolan även
förstås som en sociokulturell miljö. I denna miljö verkar förskollärare och barn tillsammans
med olika kulturella redskap och artefakter. Lärplattan är just nu en artefakt inom förskolan
som kan användas till för att förmedla kulturella redskap. Lärplattan som artefakt ger barnen
möjlighet att lära sig och utveckla flera funktioner som är sammanlänkande med användandet
av lärplattan. Med eller utan en mer kompetent kompis eller förskollärare lär sig barnet hur den
kan använda sig av lärplattan. Ju mer barnet lär sig ju skickligare blir den på att använda
lärplattan och kan använda sig av allt mer avancerade funktioner och appar, vilket gör att
lärplattan kan sägas ha stor potential som didaktiskt verktyg. Den teoretiska beskrivningen samt
de begrepp som redogjorts för i detta avsnitt återkommer längre fram i arbetet då studiens
empiriska material ska analyseras.
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Metod
Detta avsnitt handlar om de metodval som gjorts i denna studie, hur genomförandet av studien
har gått till väga och hur analysprocessen har gått till. De olika underrubrikerna i detta avsnitt
är kvantitativ metod med kvalitativa inslag, enkät – enkät online, urval, genomförande,
tillförlitlighet och giltighet, etiska överväganden samt analys och bearbetning.

Kvantitativ metod med kvalitativa inslag
Då ambitionen med denna studie var att få en generell bild av hur användandet av lärplattan
och dess funktioner ser ut i förskolan valdes att utgå från en kvantitativ metod. Trost och
Hultåker (2007) menar, lite förenklat, att när den som utför en studie arbetar med siffror är det
en kvantitativ metod som används. Trost och Hultåker (2007) påpekar dock att det nästan alltid
finns lite kvalitativa inslag även i kvantitativa metoder. De menar att om studien syftar till att
ta reda på hur många procent eller andelar av respondenterna tycker si eller så är det en
kvantitativ metod.
Om den som utför studien istället är ute efter att förstå hur respondenterna resonerar eller att
urskilja variationer i svaren är det en kvalitativ metod. I och med att metoden för att samla in
data är enkät i denna studie torde det klassificeras som en kvantitativ metod med kvalitativa
inslag, om man utgår från Trost och Hultåkers (2007) definition. Primärt ligger fokuset i denna
studie på att se hur användandet av lärplattan och dess funktioner ser ut, sekundärt är att se vilka
variationer som framträder. Studien är till sin karaktär deskriptiv eller beskrivande. Den
beskriver hur något ser ut för ett viss sorts population vid ett visst tillfälle (Olsson & Sörensen,
2007). Populationen i denna studien ska förstås som förskollärare som arbetar inom förskolan.
Detta tas upp mer under urval.

Enkät – enkät online
Då jag ville få många svar från många olika respondenter som möjligt blev valet att använda
enkät för att samla in data. Intervjuer hade gett mer information men då hade det å andra sidan
inte funnits samma möjlighet att göra många och därför gå miste om eventuella variationer i
svaren. En nyckelpunkt för den här studien har varit tidseffektivitetsaspekten. Enkäter kräver
mycket arbete men den som utför studien behöver inte boka tid med en respondent utan
respondenten svara på enkäten när denne har tid och möjlighet att göra det (Bryman, 2002). För
att tidseffektivisera processen valde jag att utföra en webbenkät där respondenterna via en
internetlänk svara på enkätfrågorna via en hemsida. Tidseffektiviteten ligger i att genom att
använda en webbaserad enkät behöver inte den som utför studien registrera svaren separat utan
det görs per automatik (Trost och Hultåker, 2007).
På internet ges möjlighet att skapa enkäter där du som användare kan lägga in funktioner som
gör att om respondenten svara på ett visst sätt kommer denne till en specifik fråga. Genom att
lägga upp enkäten på detta vis behövde respondenten bara svara på frågor som är relevanta för
just den (Trost och Hultåker, 2007).
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Urval
Mitt första urval blev att bestämma mig för vilken yrkesgrupp jag ville vända mig till. Då
förskolläraren, enligt läroplanen för förskolan, har det pedagogiska ansvaret ansåg jag att det
var en naturlig målgrupp för denna enkät. För att göra det ännu tydligare är urvalet specificerat
till förskollärare som arbetar inom förskolan (Trost och Hultåker, 2007, Ejlertsson, 2005).
Mitt andra urval är det geografiska urvalet. Om jag vill få en bild av hur förskollärare använder
sig av lärplattan måste jag ha ett urval som kan anses som representativt för hela yrkeskåren
(Trost och Hultåker, 2007). Alltså kan studien inte fokusera på enbart en ort eller område utan
måste nå ut till flera områden. För att få ett resultat som skulle kunna vara representativt för
större delar av landet valde jag ut 16 stycken kommuner i Sverige. Valet föll på de 16 kommuner
som hösten 2016 hade Förskollärarprogrammet vid sin högskola eller universitet (Antagning,
2016). I varje kommun valde jag slumpmässigt ut sex stycken förskolor. Valet föll på de sex
första kommunala förskolorna som i kommunens lista över förskolor hade en mailadress till
förskolechefen eller biträdande förskolechefen utskrivet på kommunens hemsida. Här
dubbelkollades det att inte en förskolechef förekom mer än en gång, vilket medförd att jag i
vissa kommuner fick gå en bit ner på listan över förskolor innan jag hittade ett nytt namn. Då
näst intill inga förskolor hade e-postadresser till sina förskollärare utskrivna var det nödvändigt
att gå via förskolechefen eller biträdande förskolechefen för att få tillgång till dessa (Trost och
Hultåker, 2007).
Ett tredje urval gjordes, ett så kallat slumpmässigt urval (Trost och Hultåker, 2007). Då det
finns en allmän ”enkättrötthet” (Sveriges Radio, 2010, Statistiska centralbyrån, 2013) hade
fanns det en risk att de första urvalen inte skulle generera många svar. En annan faktor är att
både förskolechefer och förskollärare har idag större administrativt ansvar (se exempelvis
Hedenrud, 2013; Sköld, 2014). Detta kunde innebära att de faktiskt inte skulle ha den
administrativa tiden att svara på mina e-postmeddelanden eller på enkäten. Därför gjordes ett
”snöbollsurval” (eng. snowball sampling). Det innebar att enkäten spreds från en förskollärare
till en annan förskollärare och så vidare. Denna typ av urval möjliggjorde spridningen av
enkäten till förskollärare då dessa inte alltid går att få tag på via vanliga tillvägagångssätt
(Cohen, Manion, & Morrison, 2011). I detta urval ingick även att lägga ut en länk till enkäten i
två slutna Facebookgrupper där förskollärare samtalar och utbyter idéer. Genom att lägga ut
enkäten där kunde besökarna själva välja om de ville vara med i studien eller inte (Trost och
Hultåker, 2007).
Viktigt att påpeka här är att urvalet är ett stickprov av en mycket större population, vilket gör
att den som utför studien inte bör göra några generaliseringar. Urvalets svar på enkäten kan
dock ge en fingervisning av hur resten av populationen kan tänkas resonera kring enkätens
frågor (Ejlertsson, 2005).
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Genomförande
Det största arbetet ligger i att utforma en enkät. Ejlertsson (2005) har en mall där han visar hur
arbetet med en enkät kan gå till (s. 16). Den har varit mall för även detta arbete.
Att klargöra för syfte med ett arbete och en enkät är det första som görs och det finns beskrivet
i början av detta arbete. Därefter sker urvalet och denna process är beskriven här ovan. Sedan
kommer utformningen av frågorna. Från början var det tänkt att vara ja- och nej-frågor men det
skulle generera en begränsad information att arbeta med. Enkäten riktade sig till förskollärare
och det medförde vissa krav på utformningen av frågorna, då förskollärare inte alltid har tiden
att sitta och svar på långa enkäter. Det fanns därför en tanke om att utforma en enkät som skulle
gå snabbt för respondenterna att göra samt att de inte skulle behöva skriva egna svar om de inte
ville eller hade tid för det (Ejlertsson, 2005). Detta ledde till att jag började skriva ner frågor
om lärplattan utifrån de didaktiska frågorna. Det var frågor som bland annat handlade om hur
tillgången till lärplatta såg it, hur ofta den användes, om barnen fick använda den, varför den
användes och till vad. Jag valde sedan att ha fasta svarsalternativ där respondenterna kunde
klick i de val som kändes aktuella för dem. På medparten av frågorna kunde även
respondenterna skriva i egna alternativ, om de ville och hade tid. De fasta svarsalternativen kom
från mig och den erfarenhet som jag har av lärplattan samt från feedbacken från min testgrupp.
Sen började arbetet med att utforma själva enkäten. I och med att en hemsida som erbjöd
tjänsten att tillhandahålla verktyg för att skapa en webbenkät behövdes ingen direkt kodning
från min sida. Jag skrev in frågan, valde vilken typ av svarsalternativ jag ville ha (ja/nej, ettval, fler-val o.s.v.) samt om frågan var obligatorisk eller inte. Samtliga frågor var obligatoriska
att svara på förutom den sista frågan som var en öppen fråga där respondenten gavs möjlighet
att själv skriva i om denne hade något mer att tillägga angående lärplattan i förskolan. Att
frågorna vart obligatoriska har att göra med att det inte skulle finnas för stora skillnader i antalet
svarande på varje fråga. Det hade försvårat eventuella korstabuleringar som skulle kunna göras
under analysarbetet.
När enkäten kändes färdig skickade jag ut den till sex stycken testpersoner, förskollärare och
barnskötare, som jag hade frågat om de kunde genomföra min pilotenkät och sen ge mig
feedback på den (se Ejlertsson, 2005). Jag fick positiv feedback tillbaka samt förslag på flera
svarsalternativ som kunde läggas till, att den var lagom lång och att frågorna var tilltalande och
bra utformade för den urvalsgruppen.
Efter det skickades två informationsbrev, ett till förskolechefer (Bilaga 1) och ett till
förskollärare (Bilaga 2) samt enkäten (Bilaga 3), till handledare för godkännande. När
informationsbrevet hade blivit godkänt att skicka ut gick ett e-postmeddelande ut till mitt urval
av förskolechefer eller biträdande förskolechefer för de förskolor som jag hade tagit ut i urvalet.
I detta brev bad jag om tillstånd att få kontakt med ett par av deras förskollärare för att få
respondenter till min enkät. Några av förskolecheferna återkom med e-postadresser direkt till
mig medan andra vidarebefordrade mitt ursprungs e-postmeddelande till sina förskollärare. När
jag fick e-postadresser till förskollärare skickades informationsbrevet samt länk till enkäten till
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dem. De förskollärare som svarade på enkäten denna väg utgjorde en kontrollgrupp (Trost och
Hultåker, 2007). Denna kontrollgrupp användes för att se om det fanns större avvikelser mellan
de svar som kom från förskollärare och de svar där respondenternas yrkesidentitet inte var 100
% bekräftad. Detta gjordes för att kunna avgöra om svaren kunde ses som giltiga och
användbara i denna studie.
Nästa steg blev att införliva snöbollsurvalet. Det gick ut på att jag bad mina tidigare
respondenter att skicka enkäten vidare till sina kollegor. Jag delade även enkäten i två sociala
forum på Facebook där förskollärare samtalar och utbyter idéer. Anledningen till att jag valde
att använda mig av snöbollseffekten har tidigare nämnts i uppsatsen. Det har att göra med att
folk rent allmänt är rätt trötta på att svar på enkäter. Det är dessutom inte det lättaste att få tag
på e-postadresser till förskollärare, e-postmeddelandet kan hamna i skräpposten till exempel,
och om den som utför studien lyckas med att få tag på e-postadresser finns det som sagt inga
garantier för att de vill svar på enkäten (Ejlertsson, 2005; Trost och Hultåker, 2007). Genom att
använda mig av snöbollsurvalet kunde enkäten spridas vidare via förskollärare till en större
mängd andra förskollärare vilket ökade antalet respondenter som var villiga att svara på enkäten
(Cohen, Manion, & Morrison, 2011).
Efter tre veckor valde jag att stänga enkäten för flera svar. Anledningen till att den var aktiv
under en längre period berodde på att svarsperioden sammanföll med höstlovet (se Ejlertsson,
2005) och jag ville försäkra mig om att alla som var lediga under höstlovet hade möjlighet att
svara samt att de som eventuellt fick mindre barngrupper under höstlovet skulle känna att de
hade tid att svara på enkäten. När enkäten stängdes hade 113 antal personer påbörjat enkäten
varav 95 hade slutfört den. Det betyder att 84% av de som har valt att deltaga i enkäten också
slutförde den.

Tillförlitlighet och giltighet
Tillförlitlighet och giltighet handlar om huruvida frågorna i enkäten mäter det de är avsedda att
mäta samt om flera studier med samma enkät skulle ge samma resultat (Ejlertsson, 2005). Med
tanke på enkätens konstruktion anser jag att jag har fått de svar som har avsetts när frågorna
formulerades. Huruvida samma enkät skulle generera samma resultat vid ett annat tillfälle
känns svårt att svara på. Det är ett relativt slumpmässigt urval som har gjorts, vilket skulle
kunna tala emot att en likadan studie skulle ge samma resultat. Å andra sidan är respondenterna
från olika delar av landet och deras svar överensstämmer i ganska stor utsträckning vilket talar
för att det antagligen inte skulle vara några större skillnader om studien gjordes igen vid ett
annat tillfälle. Den problematik som finns när det gäller studier som behandlar digitala
frågeställningar är att teknikutvecklingen går väldigt fort och är i högsta grad föränderlig. Det
kommer hela tiden ny teknik och nya funktioner till den redan existerande tekniken. Det som
är aktuellt idag behöver inte vara det imorgon, om ett halvår eller om ett år (Enochsson, 2014).
I och med att e-mailadressen till respondenterna har kommit till min kännedom via
förskolechefer anser jag att det är ganska hög giltighet när det gäller huruvida respondenterna
till kontrollgruppen tillhör populationen, alltså är förskollärare. När det gäller giltigheten för de
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respondenterna som ingick i snöbollsurvalet är det inte 100% säkert att alla respondenter är
förskollärare. Men utifrån deras svar i relation till kontrollgruppens svar har jag inte funnit
några större avvikelser för att tvivla på att de respondenter som har svarat har varit ärliga i sitt
uppsåt. Om det hade varit så att det funnits stora avvikelser mellan de två grupperna hade enbart
kontrollgruppens svar använts i denna studie. När det gäller giltigheten finns det naturligtvis en
felkälla i och med att förskolläraren kan välja att inte svara helt ärligt, av olika anledningar.
Detta är en felkälla som kan gälla vid alla typer av studier. Den som utför studier av liknande
slag får det inte heller glömmas bort att detta är ett stickprov av en mycket större population
och att svaren som ges enbart är en fingervisning i hur det kan vara i verkligheten (Ejlertsson,
2005).

Etiska överväganden
När man genomför en studie ska den som utför studien ta hänsyn till forskningsetiska frågor.
Forskning ska hålla hög kvalité samt måste ta hänsyn till att deltagarna i studier inte blir
utlämnande eller fysiskt och psykiskt utnyttjade. I enlighet med Vetenskapsrådet (2011)
rekommendationer kring god forskningssed har respondenterna blivit informerade om vad
enkäten skulle handla om och vad den skulle användas till. Respondenterna blev även
informerade om att det slutliga arbetet kommer att publiceras i uppsatsarkivet. Respondenterna
fick även veta att det var frivilligt att utföra enkäten samt att de var anonyma.

Analys och bearbetning
Tack vare att enkäten var webbaserad behövdes det inte läggas tid på att sammanställa all
rådata, det gjordes per automatik via hemsidan. Alla svar sammanställdes statistiskt i form av
tabeller och diagram. Det är dessa statistiska tabeller och diagram som analysen och
bearbetningen är utförd ifrån. Jag har valt att endast använda mig av den rådata som kommer
från de enkäter som har blivit slutförda. Tillsammans med den tidigare forskningen, den
teoretiska bakgrunden som tagits upp samt den statistik som jag har fått fram från enkäten har
en analys utförts. Delvis är det en beskrivande statistisk analys. Det valet grundar sig i en önskan
om att skapa ordning av en kvantitativ insamlad data och kunna presentera den på ett sätt att
den blir synlig för läsaren. Delvis är det en analys som tar ansats utifrån den tidigare forskningen
och de teoretiska perspektiven. Fokuset har legat på användandet ur olika aspekter samt de
didaktiska frågorna som tagits upp under avsnittet ”Teoretisk bakgrund”.
När analysen av de statistiska diagrammen och tabellerna har genomförts har dels de didaktiska
frågorna varit ett perspektiv av analysen. Frågorna och svaren har satts i relation till huruvida
de kan tolkats utifrån vad man gör, varför man gör det, var man gör det, hur man gör det och
för vem man gör det. Den analysen gav tre kategorier; barns användande, förskollärarens
användande samt generella aspekter. Kategorin generella aspekter ska här förstås som
användandet av lärplattan som inte riktigt hör hemma hos någon av de andra två kategorierna.
Det fick bilda en tredjekategori då analysen visade på några intressanta resultat som inte kunde
klassificeras som barns användande eller som förskollärarens användande.
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Efter den första delen av analysen stod jag med ett resultat som var rätt omfattande. En
avgränsning behövdes göras för att gallra i resultatet och få ut det som kan anses som väsentligt
för studien. Som ett sista steg i analysen valdes vissa fokusområden ut. Dessa områden är
hämtade ifrån vad som togs upp i den tidigare forskningen. Dessa områden är:
















Språk
Samarbete
Informationssökning
Dokumentation
Konsumera
För barn eller personal?
Skapar

Kan tas med/mobilitet
Användarvänligt
Självständighet
Spela spel
Ålder
Tillgång

Även dessa fokusområden lades in i kategorierna som tidigare nämnts. För att förtydliga eller
ibland markera en ståndpunkt har utdrag av vad respondenterna själva har skrivit i vissa av
svaren använts. Då jag inte vet något om respondenternas namn, kön eller ålder har jag valt att
låta alla gå under benämningen ”respondent” i arbetets resultatdel.
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Resultat
I den här delen presenteras de resultat som framkommit av enkätundersökningen. Resultaten är
indelade i tre kategorier: Barnen och lärplattan, Förskollärarna och lärplattan samt Generella
aspekter. Kategorierna kommer av att barns och förskollärares användande av lärplattan ser
olika ut och det vore missvisande att redovisa användandet gemensamt. Inom de två första
kategorierna redovisas svaren utifrån den frågeställning som låg till grund för studien. Det var:
Vad används lärplattan till?, Varför används lärplattan? och Hur ser förutsättningarna ut runt
lärplattan?. I den tredje kategorin, generella aspekter, berör endast frågeställningen om
förutsättningarna runt lärplattan då dessa kan sägas vara allmängiltiga för de bägge andra
kategorierna. De tabeller som syns i detta avsnitt delges i sin helhet om inget annat angivs.

Barnen och lärplattan - Vad används den till?
Här i den första delen av resultatavsnittet lyfts det som har varit relevant när det kommer till
barnens användande av lärplattan. Det kommer börja med att belysa vad lärplattan används till,
sedan varför den används och slutligen vilka förutsättningar som finns för barnens användande
av lärplatta. Den del av enkätundersökningen som berörde barns användande av lärplattan
besvarades av 90 respondenter.
Här nedan följer resultatet som återspeglar frågeställningens första fråga som rör just vad
lärplattan används till. Resultaten till denna fråga finns i sin helhet i Bilaga 4. Resultaten har
delats in i fyra underkategorier; Producera, skapa och dokumentera, Konsumera, Språk samt
Andra användningsområden. I varje underkategori finns tabeller över hur många respondenter
som har klickat i respektive svarsalternativ.

Producera, skapa och dokumentera
Att barnen producerar eller skapar med hjälp av lärplattan framgår tydligt utifrån svaren på
enkäten. Här finns även en hur aspekt att ta hänsyn till. Att producera, skapa, dokumentera och
reflektera går hand i hand varpå det kommer komma en instickare om reflektion.

Producera, skapa och dokumentera
Skapar och konstruerar (i t.ex. digital lera eller klossar)
15 av 90
Spela in filmer/skapa filmer 44 av 90
Tar fotografier 70 av 90
Ritar/målar via en app 44 av 90
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Figur 1: Producera och dokumentera. Utdrag av Bilaga 4 – Vad har ni sett att barnen använder lärplattan till?
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Figur 1 visar att den vanligaste typen av produktion som barnen gör, enligt respondenternas
svar, är att de fotograferar. Här kan det tolkas som om att barnen dokumenterar det som händer
omkring dem, vad som görs och det som de vill synliggöra. Detta antagande stöds av det faktum
att två av respondenterna har angett att barnen använder lärplattan till just dokumentation. Det
är samtidigt möjligt att barnens dokumentationsarbete även ger möjlighet att reflektera över vad
som händer. 57 av 90 respondenter har nämligen klickat i att lärplattan ger barnen möjlighet till
reflektion. En respondent skriver också att lärplattan är perfekt att använda till att blogga
tillsammans med barnen. Här finns en indikation på att producerandet sker i samspel mellan
barnen och förskolläraren.

Konsumera
Som motpol till att producera och dokumentera har vi att konsumera. Här nedan kommer en
tabell över de svarsalternativ som kan ses som att barnen konsumerar något som lärplattan
förmedlar. Konsumtion i detta fall ska förstås som att det är lärplattan som förmedlar något till
barnen och barnen i sin tur är enbart mottagare. Det förväntas inte att barnen ska tillföra något
i samarbete med lärplattan.

Konsumtion
Tittar på film/filmklipp 67 av 90
Tittar på bilder 77 av 90

Dansa till musik 63 av 90
Lyssna på sagor 59 av 90
Lyssna på musik 63 av 90
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Antal respondenter som har klickat i respektive svarsalternativ
Figur 2: Konsumtion. Utdrag av Bilaga 4 - Vad har ni sett att barnen använder lärplattan till?

En stor del av användandet av lärplattan går till att barnen konsumerar olika innehåll som
lärplattan tillhandahåller. Det största användningsområdet som respondenterna har observerat
hos barnen och som visas i Figur 2 är att barnen tittar på bilder. I det totala resultatet över vad
barnen använder lärplattan till så hamnar dessa fem poster i top sju över svarsalternativen.
Svarsalternativet ”Tittar på bilder” är det vanligaste användningsområdet för barnen enligt
respondenterna.

Språk
Utifrån den tidigare forskningen är det intressant att lyfta fram användandet av lärplattan när
det rör sig om barns språkliga utveckling. Figur 3 visar här nedan hur respondenterna har svarat
när det kommer till använda sig av lärplattan vis språkträning.
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Språk
Övar på det svenska språket, muntligt 45 av 90
Övar på annat språk, muntligt 22 av 90
Övar på att skriva 37 av 90
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Figur 3: Språk. Utdrag av Bilaga 4 - Vad har ni sett att barnen använder lärplattan till?

Hälften av respondenterna har angivit att lärplattan används av barnen för att öva sig muntligt
på det svenska språket. En dryg fjärdedel anger att barnen övar sig på ett annat språk än svenska.
16 respondenter som har klickat i att lärplattan används av barn som är 1, 2 och 3 år har även
klickat i att lärplattan används för att träna på det muntliga svenska språket. För samma
åldersgrupper har 11 respondenter angivit att lärplattan används för att träna på det muntliga
språket som avser ett annat språk än svenska. En relativt stor andel har angivit att lärplattan
används för skrivträning vilket kan antyda att lärplattan inbjuder till skrivning och är
användarvänlig för just detta ändamål.

Andra användningsområden
Sen finns det en grupp med blandade svarsalternativ som har kommit relativt högt upp på frågan
över vad barnen använder lärplattan till.

Andra användningsområden
Gör matematiska övningar via appar 57 av 90
Lägga pussel via en app 47 av 90
Söka information (via t.ex. Google) 36 av 90
Spela spel 61 av 90
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Figur 4: Andra användningsområden. Utdrag av Bilaga 4 - Vad har ni sett att barnen använder lärplattan till?

Här i Figur 4 framkommer det att 61 av 90 av respondenterna har klickat i att barnen använder
sig av lärplattan för att spela spel och 47 av 90 uppfattar det som att barnen lägger pussel via
appar på lärplattan. Här kan det tolkas som om att lärplattan är ett komplement till den ickedigitala verksamheten vilket stöds av en respondent som svara att: Vi ser lärplattan som ett
komplement och redskap i verksamheten precis som vi har lego och kritor. En annan respondent
har svarat att lärplattan skapar samspel med hjälp av något som två barn känner igen men har
olika modersmål. Lärplattan skulle kunna ses som ett sätt att skapa en kommunikation och
interaktion mellan två individer som har samma förståelse för en företeelse men har olika språk.
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En tredje respondent anger att barnen använder sig av lärplattan för att kunna få samarbeta med
sina kompisar.
Men det finns en annan sida av samma mynt. En av respondenterna har svarat att barnen
använder sig av lärplattan för att skärma av omvärlden. Det kan tolkas som om att det finns en
del av barnen som använder sig av lärplattan för att skapa sig lite egen tid och att få vara själv
en stund. Ytterligare en respondent uttrycker sig lite mer avvaktandet emot lärplattan och
skriver: Alla barn har en hemma och det är svårt att ladda den med andra syften än spel och
film. Barnens användande av lärplattan i förskolan skulle kunna kopplas ihop med hur de
använder sig av lärplattan hemma.
36 av 90 har klickat i att barnen använder sig av lärplattan för att söka efter information.
Sammankopplar man detta med att 61 av 90 respondenter har svarat att ”De lär sig nya saker
på nya sätt” skulle det kunna tolkas som om att lärplattan är en kunskapskälla. Barnen behöver
inte nödvändigtvis gå till en pedagog för att få svar på en fråga utan kan istället lära sig något
nytt genom att söka fram svaret.
57 av 90 respondenter har svarat att barnen använder lärplattan för att göra matematiska
övningar via appar. Det är med andra ord vanligare att lärplattan används för att göra
matematiska övningar än vad den används för att träna språk. Trots detta hamnar att göra
matematiska övningar via appar bara på plats 8 när det kommer till de vanligaste
användningsområdena för barns användning av lärplattan.

Varför använder barnen lärplattan?
Den andra fråga har att göra med varför lärplattan används. Här redovisas de tre mest i klickade
svarsalternativen över varför barnen använder lärplattan. Resultatet i sin helhet finns i Bilaga
5. Det som bör påpekas är att på frågan varför barnen gör det de gör på lärplattan är utläst ifrån
förskollärarnas teorier och observationer.

Varför använder barnen lärplattan?
Top 3
De tycker det är roligt 78 av 90
Det är ett spännande redskap för dem 75 av 90
Lärplattan är användarvänlig och tilltalande för dem
70 av 90
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Figur 5: Varför använder barnen lärplattan? Top 3. Utdrag av Bilaga 5 – Varför, tror ni, att barnen använder lärplattan?

Här i Figur 5 framkommer att lärplattan förefaller vara ett verktyg som barnen tycker om att
hålla på med och det är ett verktyg som de med lätthet kan använda sig av. En respondent
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skriver att den är en vana hemifrån, känner igen. Här kan det tolkas som om att lärplattan är en
artefakt som barnen känner igen och i viss mån är uppväxta med. Lärplattan kan ses som en
artefakt som finns i två av barnens sociokulturella miljöer; hemmet och förskolan vilket gör det
till ett verktyg som barnen känner igen och redan tidigt har lärt sig att hantera. Detta är inte en
helt orimlig tanke sett till vad en av respondenterna skriver: De har erfarenhet av den hemifrån.

Hur ser förutsättningarna runt lärplattan ut för barnen?
Hur förutsättningarna för användandet av lärplattan ser ut återkopplar till frågeställningens sista
fråga: Hur ser förutsättningarna runt lärplattan ut?

Får barnen använda sig utav lärplattan?

Ja 90 av 93

Nej 3 av 93

Figur 6: Får barnen använda sig utav lärplattan? Antal respondenter: 93

Nästintill alla respondenter låter barnen få använda sig av lärplattan som Figur 6 visar. Med
andra ord är det ett digitalt verktyg som det krävs en hel del av när det kommer till hållbarhet
och huruvida verktyget är lätt för barnen att använda. Om man sätter detta i relation till för vem
lärplattan finns till för kan man tolka det som att den finns till för barnen i och med att barnen
får använda den. Här gör dock en av respondenterna en viktig observation: Lärplattan ligger
dock inte framme i barns höjd men så är det med annat material också allt kan inte och får inte
alltid plats. Även om barnen får använda sig av lärplattan finns den inte alltid tillgänglig för
dem.
En av förutsättningarna för hur lärplattan används är hur de social konstellationerna ser ut. Här
kommer hur-aspekten in och ämnar visa hur den sociala sammansättningen kring lärplattan kan
se ut. Respondenterna till enkäten hade här möjlighet att välja flera alternativ.
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Hur ser konstellationen kring lärplattan ut?
Själva utan en pedagog närvarande 28 av 90
Själva med en pedagog närvarande 63 av 90
Parvis utan en pedagog närvarande 31 av 90
Parvis med en pedagog närvarande 65 av 90
I grupp utan en pedagog närvarande 28 av 90
I grupp med en pedagog närvarande 80 av 90
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Antal respondenter som har klickat i respektive svarsalternativ
Figur 7: Hur ser konstellationen kring lärplattan ut? - Med vem använder barnen lärplattan?

Det som kan utläsas här i Figur 7 är att det är vanligare att barnen har en pedagog närvarande
när de arbetar med lärplattan, oavsett om det sker i grupp, parvis eller självständigt. Sätts denna
tabell i relation till föregående tabell angående huruvida barn får använda lärplattan eller ej, kan
det tolkas som att barnen får använda lärplattan men det sker i störst utsträckning tillsammans
med en pedagog. En respondent skriver att på min avdelning används lärplatta bara av barnen
tillsammans med pedagog och en annan skriver att vi använder den sällan eftersom vi inte vill
att det ska bli enbart spela spel på den där vi inte heller har möjlighet att vara närvarande
pedagoger. Vidare kan det tolkas som att barnen har en vis mån av självständighet när det
kommer till att få använda sig av lärplattan men överlag finns en pedagog närvarande. Detta
kan korrelateras till enkätfrågan om varför barnen använder sig av lärplattan. Endast 27 av 90
har klickat i svarsrutan som heter: ”De kan göra saker utan att få hjälp av en pedagog”.
Samtidigt har 34 av 90 klickat i att ”De kan göra saker på lärplattan som de inte kan göra annars”
vilket ger en indikation på att barnen har en viss frihet kring användandet av lärplattan. En
respondent skriver att det är att ett sätt för barnen att få inflytande i verksamheten tex genom
egna dokumentationer.
Vilken ålder som barnen har när de arbeta med lärplattan är en aspekt av förutsättningarna.

Vilken ålder är det på barnen som arbetet
med lärplattan riktas till?
1 år 44 av 93
2 år 57 av 93
3 år 68 av 93
4 år 56 av 93
5 år eller äldre 51 av 93
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Antal respondenter som har klickat i respektive svarsalternativ
Figur 8: Vilken ålder är det på barnen som arbetet med lärplattan riktas till?

Respondenterna hade här möjlighet att välja flera alternativ. I Figur 8 visar att vanligast är att
arbetet med lärplattan riktas mot barn som är 3 år, tätt följt av 2-åringarna och 4-åringarna.
Något mindre vanligt är arbetet riktat till barn som är 1 år samt de barn som är 5 år eller äldre.
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Mycket av det som barnen använder lärplattan till är sammanlänkat med deras pedagoger. Nästa
avsnitt ska handla mer exklusivt om förskollärarens användande av lärplattan.

Förskollärarna och lärplattan - Vad används den till?
Då barn och förskollärare använder sig av lärplattan på lite olika sätt följer här nedan
användandet av lärplattan från förskollärarens perspektiv. Avsnittet följer samma upplägg som
det tidigare om barnens användande. Det börjar med att belysa vad lärplattan används till, sedan
varför den används och slutligen vilka förutsättningar som finns för förskollärarnas användande
av lärplatta. Den del av enkätundersökningen som berörde förskollärarnas användande av
lärplattan besvarades av 93 respondenter. Ett undantag från dessa 93 är under förutsättningarna
för lärplattan. Där presenteras svaret på frågan om respondenterna har tillgång till en eller flera
lärplattor på förskolan och på den frågan har 95 respondenter svarat.
Den här delen av resultatet återspeglar frågeställningens första fråga som rör just vad lärplattan
används till. Resultaten till denna fråga finns i sin helhet i Bilaga 6. Resultaten har delats in i
tre underkategorier; Dokumentation och reflektion, Språk och Kommunikation och planering.
I varje underkategori finns tabeller över hur många respondenter som har klickat i respektive
svarsalternativ.

Dokumentation och reflektion
Dokumentation och reflektion var en självskriven underrubrik i detta avsnitt då det är dessa
användningsområdens resultat var de som hörde till de mest i klickade svarsalternativen.

Dokumentation och reflektion
Dokumentation med bilder 91 av 93
Dokumentation med film 82 av 93
Dokumentation med text 70 av 93
Reflektion, själv eller tillsammans med barnen 77 av 93
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Antal respondenter som har klickat i respektive svarsalternativ
Figur 9:Dokumentation och reflektion. Utdrag av Bilaga 6 – Vad använder ni förskollärare lärplattan till?

Dokumentation är något som synliggörs av enkäten, både från lärarnas och barnens sida.
Oavsett hur förskolläraren väljer att dokumentera så ligger dokumentation högt upp på listan
över vad respondenterna använder lärplattan till. Figur 9 visar på att nästintill samtliga
respondenter, 91 av 93, har angivit att de använder lärplattan för att föra dokumentation med
hjälp av bilder. Även dokumentation med hjälp av film och/eller text ligger högt upp på listan
över vad förskollärarna använder lärplattan till.
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En av respondenterna skriver att den dokumenterar för att lägga upp på skolplattformen vilket
kan tyda på att dokumentationen görs medvetet och att det ska göras något konkret med den.
Att dokumentation är det populäraste användningsområdet för förskollärare kan ha att göra med
att alla verktyg för dokumentation finns samlade i ett och samma verktyg. 78 av 93 respondenter
har klickat i svaret att lärplattan är ett smidigt verktyg, allt finns där när de har fått frågan om
varför de använder sig av lärplattan. På samma fråga svarar dessutom 87 av 93 respondenter att
de anser att lärplattan ”är ett bra verktyg för dokumentation och reflektion”. Av detta kan det
tolkas som att lärplattan används mycket och medvetet när det kommer till att dokumentera och
reflektera.

Språk
I avsnittet som berörde barnens användande av lärplattan togs språket upp. Även förskollärarna
tycks använda lärplattan för att öva på språk, då tillsammans med barnen. Detta illustreras av
Figur 10 här nedan.

Förskollärare - Språk
Övar på det muntliga språket, annat språk,
tillsammans med barnen 29 av 93
Övar på det muntliga språket, svenska, tillsammans
med barnen 45 av 93
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Antal respondenter som har klickat i respektive svarsalternativ
Figur 10: Förskollärare - Språk: Utdrag av Bilaga 6 – Vad använder ni förskollärare lärplattan till?

Knappt hälften av respondenterna hade klickat i att de övade på det muntliga, svenska språket
tillsammans med barnen. Detta ligger i linje med hur barnen använder lärplattan när det kommer
till att träna sig på det svenska språket. Likadant är det när det gäller att öva på det muntliga
språket när det kommer till ett annat språk än svenska. När det kommer till att arbeta med olika
språk anser en respondent att lärplattan är ett effektivt verktyg: Eftersom vi har flera olika
modersmål så finns möjligheten till snabb översättning, TAKK. TAKK står för Tecken som
alternativ och kompletterande kommunikation. m.m. inom stödmaterial. En annan respondent
skriver att ledningen och specialpedagoger har uppmuntrat dem att använda lärplattan som
hjälpmedel. Detta gör lärplattan till ett verktyg som möjliggör det för pedagogerna att arbeta
med barns språkutveckling även om de inte talar samma språk som barnen. Detta kan styrkas
med att 46 av 93 respondenter har klickat i svarsalternativet ”Vi och barnen kan göra saker på
lärplattan som vi inte kan göra annars” på frågan om varför man använder lärplattan.
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Kommunikation och planering
Att kunna kommunicera med andra kan ses som en viktig faktor för att förskolans verksamhet
ska fungera. Figur 11 kommer de resultat som har med just kommunikation att göra redovisas.

Kommunikation
Kontakt med förälder/vårdnadshavare via t.ex. e-post,
sms eller blogg 46 av 93
Visa upp barnens- eller förskolans verksamhet via sociala
medier 31 av 93
Har samtal via Skype eller liknande 4 av 93
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Antal respondenter som har klickat i respektive svarsalternativ
Figur 11: Kommunikation - Utdrag av Bilaga 6 – Vad använder ni förskollärare lärplattan till?

Hälften av respondenterna som har svarat på frågan om vad de använder lärplattan till har svarat
att de använder det för att ha en kontakt med föräldrar eller vårdnadshavare. Det skulle kunna
tolkas som om att lärplattan är ett verktyg som underlättar kommunikationen mellan personalen
i förskolan och föräldrarna/vårdnadshavarna. Detta skulle kunna stödjas av det faktum att 78 av
93 har klickat i svaret ”Det är ett smidigt verktyg, allt finns där” samt att 69 av 93 har klickat i
svaret att lärplattan är ”Lätt att ha med sig”. En annan aspekt av extern kommunikation är att
31 av 93 respondenter har klickat i att de använder lärplattan för att visa upp barnens- eller
förskolans aktiviteter via sociala medier, t.ex. Facebook, Twitter eller Instagram. En respondent
tillägger att den använder lärplattan för att blogga. Lärplattan kan också ses som ett verktyg för
kommunikation internt inom förskolan. Två av respondenterna har svarat att de använder sig
av e-post för att ha kontakt med chefen och andra pedagoger.
Att planera verksamheten är en stor del av förskollärarens roll i förskolan. Det är inte alltid man
har alla svaren till hands vilket gör det viktigt att hitta vägar för att allt ska flyta på smidigt. 69
av 93 respondenter har angivit att de använder lärplattan till för att söka information, via t.ex.
Google, utanför barngruppen. I och med att detta sker utanför barngruppen kan det ses som en
väg för förskolläraren att hitta information angående aktiviteter eller lekar som den önskar
använda i sin verksamhet. En respondent skriver: Allt pappersarbete som behöv göra används
den till åxå, mycket är åxå hjälp till planering för verksamheten. T ex skapa scheman med bild
å teckenstöd.
Två andra användningsområden som tas upp är att respondenterna gör QR-koder som de sen
ska använda i verksamheten samt att de lånar E-böcker. QR-koderna används, enligt några
respondenter, för att skapa effektfulla, digitala läromiljöer som barnen kommer till när de
scannar av koden. När det kommer till att använda sig av E-böcker skriver en respondent att
lärplattan kan underlätta läsning om man inte måste släpa med sig alla böcker utan kan ha eböcker på plattan.
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Varför använder förskollärarna lärplattan?
Frågeställningen andra fråga har att göra med varför lärplattan används. Här i Figur 12
redovisas de tre mest i klickade svarsalternativen över varför barnen använder lärplattan.
Resultatet i sin helhet finns i Bilaga 7.

Varför förskollärarna använder lärplattan
Top 3
Är ett bra verktyg för dokumentation och reflektion
87 av 93

Det är ett smidigt verktyg, allt finns där 78 av 93
Lätt att använda tillsammans med barnen 77 av 93
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Antal respondenter som klickat i respektive svarsalternativ
Figur 12: Varför förskollärarna använder lärplattan. Top 3. Utdrag av Bilaga 7 - Varför använder ni förskollärare lärplattan?

På frågan ”Varför använder ni förskollärare er av lärplattan?” fanns det som svarsalternativ att
respondenten kunde klicka i svaret ”Direktiv från chefen eller kommunen”. 17 respondenter av
93 har klickat i det svarsalternativet. Det skulle kunna tolkas som om att det finns en tendens
att lärplattan kan framstå som påtvingad. En respondent skriver följande:
Kan upplevas som att läsplattan är något som kastats på oss och som vi bara förväntas kunna
hantera. Så ser det inte ut i verkligheten. För många blir den ett stressmoment. Utrullningen
av plattorna har gått snabbt men pedagogerna kunskap och all kringteknik (som tex
fungerande nät) ligger i bakvattnet.

Hur ser förutsättningarna runt lärplattan ut för förskollärarna?
Hur förutsättningarna för användandet av lärplattan ser ut återkopplar till frågeställningens
sista fråga: Hur ser förutsättningarna runt lärplattan ut? Här går jag närmare in på
omständigheter som kan påverka lärplattans användande.
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Har ni på förskolan tillgång till en eller flera lärplattor?

Ja 93 av 95

Nej 2 av 95

Figur 13: Har ni på förskolan tillgång till en eller flera lärplattor?

Lärplattan har utan tvekan slagit igenom när det gäller tillgänghet utifrån att den finns på
nästan alla förskolor som studiens respondenter representerar. Enligt Figur 13 är det enbart 2
av 95 respondenter har svarat att de inte har tillgång till lärplattor.
En ytterligare aspekt av tillgången till lärplattor är frågan om huruvida förskolläraren ansvarar
för en lärplatta som är deras personliga eller om de har en eller flera lärplattor som de delar med
andra i personalgruppen. Figur 14 illustrerar tillgången till en personlig lärplatta.

Tillgång till egen lärplatta

Har tillgång till en egen lärplattan 30 av 93
Har tillgång till en eller flera lärplattor på sin avdelning 63 av 93
Figur 14: Tillgång till egen lärplatta - Utifrån enkätfrågan: Använder ni er utav lärplattan på förskolan och är
den i sånt fall personlig?

En tredjedel av respondenterna har angivit att de har en egen lärplatta som de ansvarar för och
de andra två tredjedelarna har tillgång till en eller flera lärplattor på sin avdelning men ingen
personlig. Detta kan skapa vissa problem. En av respondenterna skriver
En lärplatta/ pedagog skulle troligtvis göra att pedagogerna vågar använda plattan mer. När vi
inte har varsin lärplatta blir det ofta att man struntar i att använda den. Den är ofta upptagen
så fort jag behöver den så det är ingen idé att ens planera in den i verksamheten.

Flera av respondenterna uttrycker en önskan om att vilja tillgång till flera lärplattor. En
lärplatta/ pedagog. En lärplatta som vi får ha "som vår egen" skriver en respondent. En annan
följer en liknande linje när denne skriver: Att ha en personlig platta att använda i sitt arbete,
både med barnen och för egen dokumentation. Det man kan utläsa är att tillgången på lärplattor
är rätt så omfattande men att det finns de som vill ha en ännu större tillgång.
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Generella aspekter
Detta avsnitt handlar om de aspekter av lärplattan som inte direkt kan knytas till antingen
barnens eller förskollärarnas användning av lärplattan. Här handlar det istället om sådana
aspekter som rör hur ofta lärplattan används och i vilka miljöer som den används i. I detta
avsnitt presenteras även tankar och åsikter som respondenter har skrivit i den sista öppna frågan
i enkäten. Detta för att sammanfatta hur man kan se på lärplattan och dess roll i förskolan. Av
de svar som kom in på denna fråga var det några som förföll som genomtänkta. Detta kan tolkas
som om att lärplattan är ett verktyg som engagerar respondenterna.

Hur ser förutsättningarna runt lärplattan ut?
Hur förutsättningarna för användandet av lärplattan ser ut återkopplar till frågeställningens sista
fråga: Hur ser förutsättningarna runt lärplattan ut?. Detta har tagits upp i de tidigare avsnitten
och är lika väsentligt när det kommer till de generella aspekterna av lärplattan. Figur 15
illustrerar hur ofta lärplattan används.

Hur ofta används lärplattan, generellt?

Dagligen 66 av 93

Ett par gånger i veckan 21 av 93

Ett pat gånger i månaden 5 av 93

Mer sällan 1 av 93

Figur 15: Hur ofta används lärplattan, generellt?

En övervägande majoritet använder lärplattan dagligen eller veckovis. Det är med andra ord
kan det tolkas som att lärplattan är ett välanvänt verktyg. Eller som en av respondenterna skrev
om att lärplattan används flitigt av barn och pedagoger.
En aspekt som har betydelse för förutsättningarna till användande är om lärplattan kan användas
i alla miljöer som förskolans barn och personal vistas i. I Figur 16 redovisas i vilka miljöer som
lärplattan används i.
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I vilka miljöer används lärplattan?
Annan utemiljö, tex. Skogen, lekparken 62 av 90
Annan innemiljö, t.ex. affärer, bibliotek, museum 22 av 90
Förskolan utemiljö, gården 63 av 90
Förskolans innemiljö 90 av 90
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Antal respondenter som har klickat i respektive svarsalternativ
Figur 16: I vilka miljöer används lärplattan?

Samtliga respondenter har angivit att de använder sig av lärplattan i förskolan inomhusmiljöer.
Det är dock inte lika vanligt att den används i andra inomhusmiljöer. En stor del av
respondenterna har angivit att lärplattan används utomhus. Detta torde medföra vissa krav på
att lärplattan klarar av att hanteras i utomhusmiljö. Detta verkar dock vara en funktion som är
eftersatt. En av respondenterna svarar på frågan: ”Saknar ni något som skulle få er att använda
lärplattan mer?” på följande vis: Skyddande tillbehör för att låta barnen använda den mer på
egen hand […] (samt) skydd mot regn o.s.v. när vi vill använda den ute. En annan respondent
svara på samma fråga att: Skulle vilja kunna använda internet i t. ex. skogen. Utifrån dessa svar
kan det antydas att det saknas tillbehör eller redskap för att lärplattan ska kunna bli ett digitalt
verktyg som verkligen kan följa med överallt. Det är ett användarvänligt verktyg när den
används inomhus i förskolans miljö där det finns internetuppkoppling (wi-fi) och där man kan
hantera den på ett säkert och tryggt sätt.
En respondent skriver att lärplattan är ett bra redskap om man som pedagog i förväg har
funderat ut VARFÖR man använder den och till VAD man ska använda den. Detta tolkas som
om att det finns en medvetenhet hos denna respondent, att lärplattan inte ska användas bara för
att utan arbetet måste vara genomtänkt. Ett par andra respondenter är inne på samma linje och
skriver:
Lärplattan är ett bra verktyg i verksamheten. Men hur den används är så olika. Finns det
pedagogiska/icke pedagogiska tillvägagångssätt vid användningen? Jag funderar över
pedagogens förhållningssätt när barnen använder lärplattan. Sitter pedagogen med, reflekterar,
sätter ord på, stöttar etc. eller får barnen sitta med lärplattan endast i syftet att det ska bli
lugnare.
Den är ett bra komplement, men den får inte ta för stor plats eftersom samhället idag ändå
erbjuder så mycket tid vid plattor, mobiler och datorer. Som pedagog är det viktigt att visa att
det går lika bra utan plattan.
Absolut viktigast är att se lärplattan som ett pedagogiskt verktyg bland flera andra i arbetet
med barnen och välja appar med omsorg så att det verkligen blir ett lärande och ett
"komplement till hemmet". Den blir lätt en "barnvakt" annars.
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En annan respondent konstaterar att:
Vi behöver använda de verktyg som barn idag möter och kommer att behöva behärska senare i
livet för att skapa likvärdighet mellan barn (många barn har till exempel inte tillgång till
läsplatta hemma eller använder den där på ett annat sätt).

Att jämna ut sociokulturella skillnader är något som inte har tagits upp i enkäten eller i
enkätsvaren. Denna respondent har, kan det tolkas som, valt att se användandet av lärplattan ur
ett större perspektiv.

Sammanfattning av resultatet
Av resultatet framgår det, när det kommer till barnens användande av lärplattan, att barnen i
hög grad har tillgång till lärplattan. Dock sker detta mestadels tillsammans med andra barn och
vuxna. Att dokumentera och skapa med hjälp av lärplattan är vanligt, både hos barn och hos
förskollärare. Motpolen till dokumentationen blir konsumtionen. Att barn konsumerar via
lärplattan; tittar på bilder, tittar på film, lyssnar på musik eller sagor är bland det vanligaste som
barnen använder lärplattan till, enligt respondenterna. Respondenterna anger även att de
vanligaste anledningarna till varför barnen använder sig utav lärplattan är för att barnen tycker
den är rolig, den är ett spännande redskap samt att den är lätt att använda. Barnen använder
även lärplattan för att öva sig i sina språkliga och matematiska färdigheter. Arbetet med
lärplattan riktas till barn i alla åldrar dock något mer till barn i tre års ålder.
Tillgången till lärplattor kan ses som väldigt god. Medparten av respondenterna har tillgång till
en eller flera lärplattor på sin arbetsplats. En tredjedel av respondenterna har dessutom tillgång
till en personlig lärplatta som de ansvarar för. Dokumentation är som sagt det vanligaste
användningsområdet för förskollärare och det gäller oavsett om de dokumenterar med
fotografier, filmer eller med text. I samband med dokumentationen finns reflektionen som också
är ett vanligt användningsområde. Många av respondenterna har även angivit att lärplattan
användas för att planera verksamheten och för att kommunicera med föräldrar, chefer och
kollegor. I viss utsträckning använder sig respondenterna av lärplattan för att tillsammans med
barnen träna på språkliga förmågor. Förskollärarna använder lärplattan för att det är ett bra
verktyg för att föra dokumentation och för reflektion. På lärplattan har förskollärarna tillgång
till det mesta vilket gör det till ett smidigt verktyg samt att det är lätt att använda tillsammans
med barnen.
Lärplattan är, enligt respondenterna, ett verktyg som används ofta, antingen dagligen eller ett
par gånger i veckan. Det är även ett verktyg som samtliga respondenter använder i förskolans
innemiljöer och även i viss mån även i förskolans utomhusmiljöer. Inte lika vanligt är ett att
den används i andra inomhusmiljöer. Respondenterna anger att de saknar tillbehör för att kunna
använda lärplattan fullt ut. Några av respondenterna reflekterar kring användandet av lärplattan,
att förskollärarna måste veta vad de ska använda lärplattan till och varför de ska använda den
för att det ska vara ett effektivt verktyg i verksamheten. Har man inte ett tydligt mål med
lärplattan finns det risk att lärplattan blir ett sätt att hålla barnen lugna, en barnvakt.
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Diskussion
Arbetets sista stora avsnitt är detta diskussionsavsnitt och ämnar handla om diskussionen kring
arbetets syfte och frågeställning. Den valda metoden, med ett speciellt fokus på enkäten
kommer också att beröras. Ett avsnitt angående bortfall kommer också att tas upp då det kan
ses som en ”fria eller fälla” fråga angående enkätsvarens giltighet. Därefter kommer
resultatdiskussionen som kommer följa resultaten i resultatdelen: barnens användande av
lärplattan, förskollärarnas användande av lärplattan samt om det allmänna användandet. Även
en kort diskussion kring de teoretiska aspekterna tas upp. Avsnittet avslutas med att lyfta fram
förslag till fortsatt forskning.

Diskussion kring syfte och frågeställning
Studiens övergripande syfte var att undersöka hur lärplattan används i dagens förskolor. Jag
anser att jag har belyst hur förskollärarna anser att de använder sig av lärplattan, varför de gör
det och vad de använder lärplattan till. Jag har även undersökt och belyst hur förskollärarna
upplever att barnen använder sig av lärplattan och varför förskollärarna tror att barnen använder
sig av lärplattan. Sammantaget har jag med studien visat på att lärplattan delvist är ett didaktiskt
verktyg som förskollärarna använder sig av medvetet men att andra funktioner också är
framträdande, att lärplattan kan vara ett sätt att samla barnen, underhålla dem och få dem lugna.
För att få fram bilden av lärplattans situation i förskolan använde jag mig av följande frågor:




Vad används lärplattan till?
Varför används lärplattan?
Hur ser förutsättningarna runt lärplattan ut?

Dessa frågor anser jag att jag har fått svar på. Jag anser att mitt resultat som presenterades i
föregående avsnitt återspeglar denna frågeställning och besvarar dess tre kärnfrågor. Resultatet
kommer att diskuteras mer ingående under ett separat avsnitt.

Metoddiskussion
I metoddelen angavs det att detta är en kvantitativ studie med kvalitativa inslag. Jag vidhåller
att så är fallet då jag i min analys har arbetat med de statistiska resultaten som jag fick av min
enkätundersökning. Precis som Trost och Hultåker (2007) förklarat så har min ambition varit
att ta reda på hur många andelar av respondenterna som tyckt på ett eller annat sätt. Där i ligger
det kvantitativa i min studie. Samtidigt är det en studie som har kvalitativa inslag i sig. Den
kvalitativa aspekten kommer från de svar som respondenterna frivilligt har skrivit i enkäten.
Dessa svar har fått ge ett djup till den kvantitativa delen vilket har, i min mening, gett studien
en större tyngd. Valet att göra en kvantitativ studie grundade sig i att jag önskade få ett bredare
urval av respondenter vilket skulle kunna bidra till att ge en mer generell bild av hur lärplattan
används av förskollärare och barn. Att göra en kvantitativ studie gjorde att jag fick ett större
material att utgå ifrån än om jag skulle ha gjort en kvalitativ studie. Genom att ha ett större
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material att tillgå kan jag som utför studien se huruvida utbildningen är likvärdig, alltså om alla
barn får samma möjligheter.

Enkät
I och med att jag ville ha ett brett urval av respondenter blev det till att använda mig av enkät
som undersökningsmetod. Observationer och intervjuer hade förvisso kunnat användas för att
fylla samma funktion. Här finns det en praktisk aspekt. För att få det breda urvalet som jag ville
ha så kunde jag inte resa land och rike runt för att göra observationer och intervjuer. Att använda
mig av enkät blev följaktligen det naturliga valet utifrån de mål och ambitioner som jag hade
med studien. Sen fanns det en högst personlig aspekt i det hela och det var att jag ville utmana
mig själv. Observationer och intervjuer har vi arbetat med i ganska stor utsträckning genom
utbildningen och jag kände att jag ville använda mig av en annan metod när jag skulle göra mitt
arbete.
Att arbeta med en enkät är inte det lättaste. Jag anade innan jag började studera litteraturen
kring enkäter att jag skulle behöva lägga ner mycket tid på detta. Så här i efterhand kan jag
konstatera att det går åt mycket mer tid än vad jag kunde tro. Hela processen är så omfattande
och tidskrävande. Tack och lov så behövde inte jag personligen sammanställa alla svaren, vilket
var en av anledningarna till att jag valde att göra en online-enkät. Det svåraste var nog att
formulera bra frågor som mina respondenter skulle vilja svara på. Naturligtvis finns det brister
och fel i min enkät, det är trots allt den första enkät som jag har skapat. Men den feedback som
jag fick från min testgrupp gjorde att jag valde att använda den då mitt största fokus i
utformandet av enkäten var att den skulle vara användarvänlig och skriven på ett sånt sätt så att
respondenterna skulle kunna förstå den. Det fanns en mängd bakgrundsfrågor som kunde ha
ställts i början av enkäten men då hade jag varit tvungen att kompromissa vad gällande
tidsaspekten. Alltså den tid det skulle ta för deltagarna att fylla i enkäten. Då jag, av egen
erfarenhet, vet att längden på en enkät kan vara avgörande om huruvida man får respondenter
eller ej valde jag medvetet att hoppa över de inledande bakgrundsfrågorna till förmån för att få
respondenter.
Det som kan sägas som en nackdel vid just en webenkät är att den som utför studien aldrig till
100% kan veta om respondenten är vad den utger sig för att vara och att den svarar 100% ärligt.
Å andra sidan har du samma problem med en ”pappersenkät” eller med en intervju. Du som
utför studien kan aldrig garantera 100% ärlighet. Här någonstans får man gå till det sunda
förnuftet och ge uttryck för att om jag som utför studien på flera ställen i materialet som har
gått ut och handlat om enkäten skrivit att enkäten riktar sig till förskollärare, då måste jag tro
på människors ärlighet och utgå ifrån att de som har svarat faktiskt är förskollärare. En
ytterligare dimension av detta är att både förskolechefer och förskollärare har idag större
administrativt ansvar (se exempelvis Hedenrud, 2013; Sköld, 2014). En annan nackdel är att
det finns många aktörer som erbjuder företag och privatpersoner enkättjänster via internet. Här
gäller det att göra jämförelser och efterforskningar för att hitta den enkätleverantör som kan ge
vad det som utför studien är ute efter. Det tar tid att göra dessa efterforskningar och prova sig
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fram i de olika leverantörernas enkätsystem och det är något som bör tas med i beräkningen när
man väljer att arbeta med en enkät som är online.
Det som kan tilläggas är att det är en bristfällig metod då du inte får samma djup som vid en
intervju eller en observation. Vid en kvantitativ studie är detta egentligen inget problem men
vid en kvalitativ studie blir det ett problem. För att komma undan detta måste den som utför
studien komplettera enkäten med antingen intervjuer eller observationer. I denna studie
kompenserades detta genom att ha några öppna svarsalternativ där deltagarna hade möjlighet
att skriva av sig och svara mer personligt.

Bortfall
När den som utför studien använder sig av enkäter anses det som viktigt att ta upp bortfalls
faktorer. Vi börjar med själva enkäten. Av 113 som påbörjade enkäten slutförde 95 personer
den. Varför 18 personer valde att inte avsluta enkäten kan jag bara spekulera i. Gemensamt för
nästan alla de som inte fullföljde enkäten var att de slutade svara på frågorna tidigt i enkäten.
Det kan till exempel bero på att de kände att enkäten inte var relevant för dem, att frågorna inte
var tilltalande eller, med tanke på det slumpartade snöbollsurvalet, att de inte tillhörde den
population som enkäten var designad för.
Det finns ett stort bortfall redan innan själva enkäten. Ett stort antal förskolechefer och
biträdande förskolechefer blev kontaktade via e-post men en ytterst liten del hörde av sig. Detta
är också en bortfallsfaktor att ta i beaktande. Att responsen från förskolechefer och biträdande
förskolechefer var låg kan ha många förklaringar. Det kan vara så enkelt att det finns ett strakt
skräppostfilter kopplat till deras e-post vilket gör att mitt e-postmeddelande kan ha hamnat
bland skräppost och per definition aldrig nått mottagaren. Eller att förskolechefen inte vill att
dennes personal ska svara på enkäter av detta slag. Anledningarna kan jag bara spekulera kring
men då jag hade föraningar om detta utslag hade jag garderat mig genom att skicka förfrågan
till en större mängd av förskolechefer och biträdande förskolechefer för att kunna säkra upp en
viss respons. Utifrån responsen från förskolecheferna fick jag totalt 23 e-postadresser till
förskollärare. Här är inräknat både de e-postadresser som jag fick direkt från förskolechefer och
de e-postadresser som jag fick direkt från förskollärare. Av dessa 23 valde 6 stycken att inte
genomföra enkäten. Här kan det också bara bli spekulationer om varför dessa 6 valde att inte
deltaga i enkäten. Det kan ha handlat om att det var förskollärare som bara blivit tilldelade
uppgiften att svar på enkäten men inte ville göra det. Det kan också ha handlat om att de inte
fann tiden för att göra enkäten eller att e-postmeddelandet med länken till enkäten hamnade i
skräpposten.
Trots detta bortfall så gav kontrollgruppen en deltagarprocent på ca 74% vilket ändå måste ses
som acceptabelt i detta sammanhang. Sett till enkäten totalt är det en deltagarprocent på ca 84%
om vi räknar på antalet deltagare som påbörjat enkäten gentemot hur många som har avslutat
den. Med tanke på att det är min första enkät som jag har utformat, att det har skett under en
väldigt kort och pressad tidsram samt att det överlag är svårt att få respondenter till en enkät
känns deltagandet väldigt positivt.
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Resultatdiskussion
Resultatdiskussionen kommer gå in på det som i resultatdelen kan sättas i relation till den
tidigare forskningen. Resultatdiskussionen följer resultatavsnittet och går efter de underrubriker
som användes i ovansagda avsnitt nämligen ”Barnen och lärplattan”, ”Förskollärarna och
lärplattan” och ”Generella aspekter”.
Syftet med studien var att undersöka vad förskollärarna och barnen använder lärplattan till,
varför de använder sig utav lärplattan och hur förutsättningarna runt lärplattan ser ut.
Resultatet visar att det finns likheter med det som tidigare har publicerats angående lärplattan
och dess användningsområden inom förskolan. Men det finns också olikheter som går stick i
stäv med den tidigare forskningen. Både likheterna och olikheterna kommer att diskuteras i
kommande avsnitt.

Barnen och lärplattan
Ett par av respondenterna har uttryckt att de saknar skydd till lärplattan som skulle möjliggöra
att barnen skulle kunna få använda lärplattan mer självständigt och att den inte alltid ligger
tillgänglig för barnen att använda den. Jag parade ihop dessa synpunkter med variabeln om
barnen får använda sig av lärplattan tillsammans med variabeln om hur grupperingarna kring
lärplattan ser ut. Jag tolkar det som om att lärplattan inte riktigt kan användas självständigt av
barnen. Det verkar som om det finns omständigheter som utgör hinder för barnens självständiga
användande. Detta går tvärt emot både Kjällander (2016) och Petersen (2015) som båda lyfter
lärplattan som en möjlighet för barnen att kunna få vara självständiga i sitt arbete med lärplattan.
Det skulle kunna vara att antingen har Kjällanders och Petersens studier gjorts på förskolor som
har varit väldigt drivande i sitt IKT-tänk eller att Kjällander och Petersens närvaro under deras
studier har påverkat hur barnen och pedagogerna använder lärplattan, något i stil med
intervjuareffekten som Bryman (2002) behandlar.
Fördelen med att ha en webbenkät där alla svar sammanställs åt dig är att den som utför studien
kan välja olika variabler i resultatet för att se hur ett svarsalternativ står i relation till ett annat
svarsalternativ, så kallad korstabulering. Lieberman et al. (2009) tog upp att även små barns
inlärning kan få stöttning med hjälp av digitala verktyg. 16 av de respondenter som har klickat
i att lärplattan används av barn som är 1, 2 och 3 år har även klickat i att lärplattan används för
att träna på det muntliga svenska språket. För samma åldersgrupper har 11 respondenter angivit
att lärplattan används för att träna på det muntliga språket som avser ett annat språk än svenskan.
Det ger en indikation på det som Lieberman et al. (2009) skrev om att digitala verktyg kan vara
till hjälp för även små barns språkliga inlärning även om det i fallet med denna studie inte är ett
utbrett användningsområde.
Lite mer än en tredjedel av respondenterna har angivit att lärplattan används för skrivträning
vilket kan antyda att lärplattan inbjuder till skrivning, är användarvänlig samt att barnen inte
behöver kunna hantera en penna korrekt för att skriva, något som kan jämföras med det som
Petersen (2015) tar upp. Här finns det indikationer på att lärplattan är ett betydelsefullt kulturellt
redskap och artefakt för lärandet i förskolan. Som artefakt innehåller och förmedlar den flera
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kulturella redskap, exempelvis språk och matematik. Utifrån det Smidt (2010) tar upp skulle
lärplattan även kunna klassificeras som ett medierande objekt då kunskapen kommer ur
kommunikationen mellan barnet och lärplattan.
Det som är värt att notera är att lärplattan, enligt respondenterna, inte används i särskilt stor
utsträckning till matematiska appar och funktioner om man ser till antalet i klickade svar. Av
18 svarsalternativ hamnar matematikalternativet på plats 8 vilket är strax över medel. Här kan
man diskutera över vad som är matematik men det är en helt annan diskussion och egentligen
inte väsentlig för det här arbetet. Men faktum kvarstår att 57 av 90 har svarat att lärplattan
används för att göra matematiska övningar via appar. Detta går lite stick i stäv med vad både
Lieberman et al. (2009) skriver samt vad Skolverkets (2013, 2016) två enkätrapporter tar upp
rörande matematik. Vad detta beror på kan man bara spekulera i men det är värt att ta upp då
framförallt Skolverket hävdar att matematik är ett av lärplattans största användningsområden.
Skulle man kanske kunna tänka sig att respondenterna i Skolverkets enkätundersökningar vill
på något sätt framstå som duktiga. Att respondenterna i officiella sammanhang och
undersökningar vill visa på att de är bra på det de gör och att de använder verktygen till det som
det förväntas att de ska använda dem till. Det är spekulationer från min sida men i och med att
resultaten från Skolverkets undersökningar inte riktigt går hand i hand med mina resultat så kan
man argumentera för att det skulle kunna finnas tendenser som tyder på att så skulle kunna vara
fallet.
I resultatavsnittet framkom det att konsumtionsaspekten av lärplattan var väldigt stor. En
anledning till detta skulle kunna ha att göra med att det blir ett sätt för barnen att komma in i
samtal med andra barn. På frågan om varför barnen använder sig av lärplattan har 50 av 90
klickat i svarsalternativet som heter ”Är ett sätt för barnen att samtala och interagera med andra
barn och vuxna” vilket skulle kunna stödja den teorin. Att konsumtionsaspekten är så pass stor
skulle också kunna indikera på att det är den aspekt som barnen har erfarenhet av hemifrån. Det
skulle betyda att barnen vet hur de ska få tillgång till dessa aspekter och gör det oftare och mer
effektivt än andra aspekter av lärplattans användningsområden.
Det som är värt att påpeka att barns användande av lärplattan inte har förändrats nämnvärt om
man ser till Skolverkets två enkätundersökningar och resultatet i denna studie. Det är
fortfarande språk, att ta fotografier och i viss mån matematik som är bland det vanligaste som
barnen använder lärplattan till. Man kan ju fråga hur det kommer sig att upplevelsen av barnens
användande av lärplattan inte har förändrats under nästan fem års tid. Är det för att det bara
produceras appar som rör sig inom dessa områden? Eller har det att göra med att föräldrar och
förskollärare väljer att styra barnen mot denna typ av användning? Kan det förekomma
ekonomiska aspekter bakom det hela och vad gör det i sånt fall användandet av lärplattan? Att
hänge sig åt att försöka svara på dessa frågor här och nu skulle bara ge vilda spekulationer. Det
är dock frågor som jag anser kan vara värda att hålla i minnet när det kommer till att analysera
och utvärdera användandet av lärplattan.
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Förskollärarna och lärplattan
Medparten av respondenterna har tillgång till en eller flera lärplattor, några har en som är
personlig. IT-satsningen inom utbildningsväsendet har satt tydliga spår när det framkommer att
ett digitalt verktyg finns tillgänglig i en så pass stor utsträckning. Det är dessutom ett verktyg
som används dagligen eller flera gånger i veckan vilket gör den till ett verktyg som existerar i
stor utsträckning och används i stor omfattning. Det kan ha att göra med att den är
användarvänlig som Petersen (2015) poängterar, att den är lätt att ta med sig som både Nilsen
(2014) och Petersen (2015) tar upp samt att den kostar ungefär lika mycket som en enkel, bärbar
dator. Den kan ses som ett väldigt effektivt verktyg när det kommer till att den inte tar lika
mycket plats som en stationär eller bärbar dator gör vilket kan tänkas vara en stor faktor då
pedagogerna inte behöver avsätta något direkt utrymme för lärplattan i den fysiska miljön.
I och med att lärplattan är ett så pass använt verktyg sätter det också krav på kompetensen kring
IT, IKT och lärplattan. I Skolverkets enkäter från 2012 och 2015 tog det upp att förskollärarna
upplevde att de saknade kompetens kring detta område vilket också har antyds i svaren av min
enkät. Det kan knappast vara förvånande om man ser till det faktum att det hela tiden utvecklas
nya appar och nya externa verktyg som komplimenterar lärplattan. Rent hypotetiskt skulle det
innebära att förskollärarna hela tiden skulle behöva uppdatera sin kompetens kring IT, IKT och
lärplattan vilket då blir en kostnadsfråga. I och med att det blir en kostnadsfråga kan då
lärplattan ses som ett effektivt verktyg? En ytterligare aspekt är tidsaspekten. Vart ifrån ska
man ta tiden som det tar att hela tiden utbilda personalen? Antagligen tas det tiden från att vara
aktivt i barngruppen. I sånt fall kan man börja fundera över vart fokuset hamnar. Förflyttar vi
då fokus från barnen till att lära oss nya verktyg?

Generella aspekter
I resultatdelen togs det upp att 1-åringar och 5-åringar inte använder lärplattan eller ingår i ett
arbete med lärplattan i samma utsträckning som exempelvis 3-åringar. I fallet med 1-åringarna
skulle det kunna ha att göra med att de håller på att lära sig konceptet med lärplattan, det som
Nilsen (2014) lyfte fram. 1-åringarna har precis kommit in i förskolans värld och håller på att
lära sig alla verktyg som finns tillgängliga för dem. I och med att lärplattan är, för många, ett
verktyg som finns i förskolan blir det också naturligt att introducera barnen till detta verktyg.
När det gäller 5-åringarna skulle det minskande användandet av lärplattan kunna bero på att de
appar som är designade för äldre barn blir för ämnesfokuserade och att barnen antingen ledsnar
på det fort eller att de snabbt klarar av det som appen vill att de ska klara av, vilket kan jämföras
med Nilsens (2014) resultat. Det kan också ha att göra med att de är så vana att vid lärplattan
att det inte längre ses som ett verktyg som är tilltalande. Min erfarenhet säger mig att när barnen
har kommit in i den åldern finns det andra saker som är viktigare än att få använda sig av
lärplattan. Barnen brukar dessutom ha nått ganska långt i sin språkliga utveckling att det kanske
är mer givande och stimulerande för dem att ha en mediering mellan en annan människa som
kan ge fler nyanser och mer personliga svar än vad lärplattan kan ge dem.
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Går vi tillbaka till Nilsen (2014) och Petersen (2015) som hävdar att lärplattan är ett verktyg
som barnen kan ta med sig överallt verkar resultaten av enkäten istället tyda på att det finns en
viss motvilja att använda sig av lärplattan fullt ut i alla fysiska miljöer. Inomhus verkar det inte
vara några större problem att använda den då samtliga respondenter angav att lärplattan används
där. När den används utanför förskolans innemiljö kan det bli ett orosmoment, förskolläraren
är rädd att lärplattan ska gå sönder. Lärplattan blir inte heller användarvänlig när verksamheten
flyttar ut i till exempelvis skogen, där det inte finns internetuppkoppling, vilket kan tolkas som
att det försvårar användandet av lärplattan. På ett sätt kan jag förstå att förskollärare och annan
personal är rädda om lärplattan och vill att den ska hålla länge. Den ekonomiska frågan är
ständigt närvarande i förskolans värld och har man som förskollärare kämpat för att få en eller
ett par lärplattor till sin avdelning kan det nog antas att man vill att de ska kunna hänga med
länge. Onekligen ställs det höga krav på själva lärplattan då många av respondenterna använder
den just för att den är lätt att ta med sig. Samtidigt blir det en stor kostnadsfråga i och med alla
tillbehör som man gärna vill ha till för att kunna använda lärplattan fullt ut. Här kan det tänkas
att många förskollärare ställs inför valet att antingen bara köpa in en lärplatta utan tillbehör och
kunna köpa in det traditionella materialet som används eller att köpa in en lärplatta med alla
tillbehör och inte kunna köpa in det traditionella materialet.
I grund och botten känns det som att lärplattan och dess roll i förskolan blir lite av ett lotteri.
Beroende på förskolans och kommunens ekonomiska ställning blir utbudet av lärplattor och
tillhörande material väldigt olika. Här kan det dras paralleller till Law (2007) när hon tar upp
att visionerna för hur ett digitalt verktyg används kommer inte bara från förskolläraren, utan
även från chefer och samhället i det stora hela. Om ett samhälle inte anser att ett digitalt verktyg
är värt att satsa på så kommer det inte heller göras. Då hamnar vi i ett annat dilemma nämligen
med Skollagen. Enligt skollagen (SFS 2010:800) står det så här:
9 § Utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje skolform och inom
fritidshemmet oavsett var i landet den anordnas.

Om man utgår från denna paragraf och kopplar samman den med att förutsättningarna för
förskolor antagligen ser väldigt olika ut på olika ställen i landet. Bara det faktum att en
respondent skriver att de inte får ladda ner appar till sin lärplatta säger en del. En annan
respondent uttrycker att det saknas just ekonomiska medel för att kunna få köpa in bra
pedagogiska appar. När det finns olika förutsättningar kan det finnas tendenser till att
förskollärare väljer bort lärplattan av olika anledningar.
Om Skolverket ska kunna driva igenom sin vision är det inte helt omöjligt att tänka sig att det
måste ske en ny revidering av läroplanen, samt att det kommer utkomma ett mer omfattande
styrdokument angående IKT och digitala verktyg. Genom att belysa hur lärplattan används i
förskolan och sätta det i relation till läroplanen kan en förskollärare utvärdera och utveckla sitt
eget arbete med lärplattan. Med detta som bakgrund kan det, enligt mig, anas att det kommer
behövas kontinuerlig forskning kring lärplattans och digitala verktygs roll i förskolan. Om
förskollärarna förväntas ta en ännu mer aktiv roll kring användandet av IKT och digitala verktyg
behöver det kunna påvisas vad de digitala verktyg som redan finns i förskolan används till.
Detta för att kunna ge personalen rätt kompetensutveckling.
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Teoretisk diskussion
Mot bakgrunden av vad resultatet av den här studien har visat kan man ställa sig frågan om
huruvida lärplattan används didaktiskt av förskollärarna? På den frågan skulle jag svara: nja.
Utifrån det sociokulturella perspektivet kan det absolut argumenteras för att lärplattan kan
användas didaktiskt och att den i sig är ett didaktiskt verktyg i from av att den är en medierande
artefakt. Om allt som barnen gör, alla situationer, är ett lärande, som förespråkat av det
sociokulturella perspektivet, går det att argumentera för att lärplattan kan användas didaktiskt.
Men om vi frångår det sociokulturella perspektivet måste vi tänka längre. Vad får barnen ut av
lärplattan om de appar som används på lärplattan inte är tillräckligt bra utformade? Eller om
förskolläraren saknar kompetens? Eller om förskolläraren inte får eller kan uppdatera eller byta
appar? Kan vi då argumentera för att lärplattan används medvetet och didaktiskt? Sker det
verkligen då ett lärande? Blir det då inte bara upprepningar av sånt som barnen redan har lärt
sig? Vidare kan man fundera över om lärplattan verkligen är ett verktyg för lärande när det
kommer till barnens användande eller om det är ett verktyg för konsumtion. Frågan är om
lärplattan faktiskt lär barnen något nytt. Att de lär sig att hantera ett specifikt digitalt redskap är
unikt i sig men annars är det samma saker som de skulle och kommer lära sig i alla fall. Man
måste vara medveten om att lärplattan är ett komplement till verksamheten, ett verktyg som
man kan ta till när de traditionella vägarna till lärande och utveckling kanske inte räcker till.

Förslag till fortsatt forskning
Det ska med andra ord bli mycket intressant att se vad detta digitala verktyg kan bistå oss med
i förskolans verksamhet i framtiden. Om det kommer bli ett verktyg för barnen eller för
förskollärarna. En tanke som vore intressant att spinna vidare på är att använda denna typ av
enkäter tillsammans med observationer och intervjuer. Det borde kunna ge den mest
sanningsenliga bilden över hur situationen ser ut. Ett annat alternativ skulle kunna vara att
samköra denna typ av enkät mot exempelvis fackförbundens listor över medlemmar som tillhör
fokusgruppen. Då borde den som utför studien i alla fall kunna vara tämligen säker på att
respondenterna är vad de utger sig för att vara.
Lieberman et al. (2009) skriver att det kommer behövas långtidsstudier för att se vilket resultat
det blir av användandet av digitala verktyg. Det skulle vara intressant att se om något i barns
och vuxnas kunnande har förändrats eller försvunnit i och med införandet av digitala verktyg
inom skolväsendet. Och i sånt fall vad och varför det har förändrats eller försvunnit. Då ska den
som utför studien inte bara titta på barns/elevers studieresultat utan även studera fysiska och
psykiska förändringar. Vad gör digitaliseringen med våra hjärnor och vår sociala samvaro med
andra människor? Då hamnar vi mer åt en forskning som är medicinsk och psykologisk och inte
inom förskolans omedelbara intressesvärm. Dock kan det vara av vikt att vara alert på den typen
av forskning då den, rent hypotetiskt, kan vara avgörande för de digitala verktygens framtid.
Ett annat spår skulle kunna vara att undersöka om det finns en skillnad i användandet mellan
barn som har tillgång till lärplattan både hemma och i förskolan och de barn som bara har
tillgång till lärplattan på förskolan. Det skulle kunna vara så att lärplattan förlorar egenskapen
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av att vara ett verktyg för lärande när barnen har tillgång till den både hemma och i förskolan.
Om barnen har denna typ av tillgång kan det vara så att de får se alla typer av funktioner och
appar som finns att tillgå. Skulle barnen bara ha tillgång till lärplattan i förskolan kanske det
går att arbeta mer utvecklande och lärande för barnen.

Slutord
Den digital teknikens intåg, i det här exemplet om lärplattans, är en fråga som berör många
parter, inte bara de som befinner sig i den akademiska världen eller i förskolans värld. Den
berör hela vårt samhälle och är en del av vårt sociokulturella samhälle. När föräldrar söker
information om lärplattan skulle jag våga påstå att bland de första som de får upp i en Googlesökning är information och åsikter från media och eventuellt från Skolverket. Media har här en
klar fördel, enligt mig, då de oftast uttrycker sig på ett sådant sätt att den kan förstås av en större
mängd människor. Därför vill jag kunna bistå med ett arbete som tar upp flera aspekter under
ett och samma arbete, så att vem som helst ska kunna få en överblick över ämnet och även få
referenser där man kan söka sig mer information.
En annan aspekt som är viktig, är att det borde bli en konsensus för vad lärplattan ska heta i
vetenskaplig forskning. Detta för att minska risken för missförstånd samt underlätta för de som
utför studier eller lärare när de söker efter tidigare publicerade arbeten om lärplattan. För trots
att Svenska datatermgruppen rekommenderar termerna datorplatta eller pekplatta som används
många olika benämningar i vetenskapliga arbeten. Att man använder olika benämningar inom
den dagliga verksamheten i förskolan är en sak, det har ju lite med den sociokulturella miljön i
förskolan. Men inom vetenskapen och forskningen kan jag anse att ett och samma ord bör
användas. Jag ställer mig då frågan hur det kommer sig att lärplattan är ett relativt vedertaget
begrepp. Det går ju uppenbarligen att argumentera för att lärplattan inte alls är så mycket
lärande alla gånger. För att ställa det riktigt på sin spets skulle jag kunna spekulera i att
benämningen ”lärplatta” är ett politiskt, retoriskt, påhittad benämning för att kunna motivera
lärplattans intåg och roll i förskolan. Men detta är ren spekulation från min sida.
När lärplattorna började introduceras på förskolor vara jag väldigt nyfiken på dem och har länge
sett lärplattan som ett intressant verktyg. Men ju mer jag har använt mig av lärplattan ju mer
har jag upptäck att det är mest jag som förskollärare som gynnas av att använda lärplattan. Detta
är en personlig slutsats som jag drar även utifrån denna studie. Barnen lär sig per definition
inget nytt via lärplattan utan det de lär sig är sånt som barn har lärt sig i alla tider utan hjälp av
digitala medier. Barnen lär sig förvisso på ett nytt sätt via lärplattan men då återkommer vi till
frågan vad denna nya typ av lärande gör för barnen och deras lärande i det långa loppet. Då kan
jag se en större poäng för förskollärarna att använda lärplattan som verktyg då det idag åligger
större administrativt ansvar på förskollärarna. Har de då ett verktyg som gör det administrativa
arbetet smidigare kan jag bara se det som en fördel. Om förskollärarna på ett effektivt sätt kan
avklara sina administrativa uppgifter ju mer tid kan de spendera i barngruppen. För det är ju i
barngruppen som förskollärarna behövs och hör hemma.
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Bilagor
Bilaga 1: Informationsbrev till förskolechefer
Hej!
Detta brev riktar sig till dig som är förskolechef eller biträdande förskolechef.
Jag är en student som heter Johanna och studerar till lärare med inriktning mot förskola och
förskoleklass på Högskolan i Gävle. Jag går nu min sista termin och har nu påbörjat mitt
examensarbete. Mitt arbete inriktar sig på hur lärplattan används i förskolans verksamhet. I min
studie har jag valt enkät som undersökningsmetod och frågorna riktar sig till förskollärare i
förskolan.
Enkäten är webbaserad vilket innebär att deltagaren själv går in via den länk som finns bifogat i
detta mail och svara på frågorna. Frågorna kommer i huvudsak att handla om hur lärplattan
används i förskolans verksamhet samt några bakgrundsfrågor. Sammanlagt rör det sig om ca 15
stycken frågor och enkäten tar ungefär 6 minuter att genomföra. Samtliga svar kommer vara
anonyma och jag kommer inte att kunna se hur en specifik person har svarat på en specifik fråga.
Jag önskar nu att komma i kontakt med ett par förskollärare på er förskola som skulle kunna tänka
sig att svara på denna enkät. Detta göras enklast om ni återkommer till mig med en mailadress till
förskollärare som skulle vara tillgänglig för att deltaga i denna enkät.
Det slutgiltiga arbetet kommer att bli en offentlig handling och publiceras på högskolans
examensarkiv.
Enkäten är helt frivillig men det skulle gynna min undersökning om ni skulle vilja deltaga.
Har ni frågor kontakta gärna mig, Johanna, på e-mail: xxx@student.hig.se .
Det går också bra att kontakta min handledare Cresantus Biamba på: cresantus.biamba@hig.se .

Tack på förhand!
Med vänliga hälsningar
Johanna Riihimäki
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Bilaga 2: Informationsbrev till förskollärare
Hej!
Det riktar sig till dig som är förskollärare inom förskolan.
Jag är en student som heter Johanna och studerar till lärare med inriktning mot förskola och
förskoleklass på Högskolan i Gävle. Jag går nu min sista termin och har påbörjat mitt
examensarbete. Mitt arbete kommer att inrikta sig på hur lärplattan används i förskolans
verksamhet. I min studie har jag valt enkät som undersökningsmetod och frågorna riktar sig till
förskollärare inom förskolan.
Enkäten är webbaserad vilket innebär att du som deltagaren själv går in via den länk som finns
bifogat i detta mail och svara på frågorna. Frågorna kommer i huvudsak att handla om hur
lärplattan används i förskolans verksamhet samt några bakgrundsfrågor. Sammanlagt rör det sig
om ett tiotal frågor och enkäten tar ungefär 6 minuter att genomföra. Samtliga svar kommer vara
anonyma och jag kommer inte att kunna se hur en specifik person har svarat på en specifik fråga.
Det slutgiltiga arbetet kommer att bli en offentlig handling och publiceras på högskolans
examensarkiv.
Enkäten är helt frivillig men det skulle gynna min undersökning om ni skulle vilja deltaga.
Har ni frågor kontakta gärna mig på e-mail: xxx@student.hig.se .
Det går också bra att kontakta min handledare Cresantus Biamba på: cresantus.biamba@hig.se .

Tack på förhand!
Med vänliga hälsningar
Johanna Riihimäki

LÄNK TILL ENKÄT:
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Bilaga 3: Enkäten (Word format med förklaringar)
Hej och välkommen!
Denna enkät riktar sig till dig som jobbar som förskollärare i förskolan. I enkäten kommer du
att ombes svara på frågor rörande lärplattor (I-pads och liknande) i förskolans verksamhet.
Syftet med denna enkät är att undersöka hur man använder sig av lärplattan i förskolan.
Enkäten och dess svar kommer ligga till grund för ett examensarbete i didaktik på
Förskollärarprogrammet vid Högskolan i Gävle. Enkäten och dess svar kommer endast att
användas till detta syfte.
Deltagandet är frivilligt och svaren är anonyma. Då svaren är anonyma kan man inte ångra sitt
deltagande när enkäten väl är inskickad. Jag kommer inte heller kunna se hur en specifik
person har svarat på en specifik fråga.
Genom att klicka på "Nästa" innebär att du har läst detta och godkänner att jag får använda
svaren till det syfte som jag har angett.
Tack för att du deltar i enkäten. Din erfarenhet är viktig!
Bakgrund
Här kommer några bakgrundsfrågor.
Dessa ställs för att se spridningen på våra deltagare.
1. I vilket stad/kommun är du verksam i?
 Uppsala

 Jönköping

 Kristianstad

 Göteborg

 Luleå

 Stockholm

 Huddinge

 Umeå
 Gävle
 Falun
 Trollhättan
 Karlstad
 Eskilstuna
 Västerås
 Växjö
 Örebro
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Tillgång
Nu kommer några frågor om hur tillgången till lärplattor ser ut.
Frågorna syftar på de lärplattor som finns tillgängliga för förskolans räkning. Privata lärplattor
och liknande räknas ej.
2. Har ni på förskolan tillgång till en eller flera lärplattor?
 Ja
 Nej
Enkät avslutas. Tack för deltagandet!
3. Använder ni er av lärplattan på förskolan och är den i sånt fall personlig?
"Personlig" avser huruvida du som förskollärare har en egen lärplatta som du
använder i ditt arbete och ansvarar för.
 Ja, har en personlig lärplatta
Gå till fråga 6.
 Ja, har en eller flera på avdelningen (ej personlig)
Gå till fråga 6.
 Nej
Gå till fråga 4.
4. Ni svarade nej på föregående fråga. Varför använder ni inte lärplattan?
Vänligen kryssa i de svar som passar in.
 För krånglig
 För tidskrävande
 Ointressant verktyg
 Föräldrarna vill inte att barnen ska använda den
 Barnen bara leker/spelar på den
 Barnen bråkar om den
 Passar inte vår barngrupp
 Finns inga appar eller funktioner som intresserar oss
 Passar inte vår inriktning eller pedagogik
 Saknar kunskap om hur vi kan använda lärplattan
 Ett omodernt verktyg
 Annat, var god ange:
5. Vad skulle kunna få er att använda lärplattan? Vänligen kryssa i de svar som passar in.
 Mer kunskap om hur vi kan använda lärplattan
 Att den är lättare att använda
 Bättre appar och funktioner
 Mer stöd från kollegor
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 Mer stöd från förskolechefen
 Mer stöd/förståelse från föräldrar
 Är inte intresserad av att använda lärplattan
 Annat, var god uppge:

Är det ett gemensamt beslut på förskolan att inte använda sig av lärplattor?
 Ja
 Nej
Enkät avslutas. Tack för deltagandet!
Användning
Nu kommer några frågor om hur lärplattan används.
Kom ihåg att svara så noggrant du kan, tack.
6. Hur ofta används lärplattan, generellt? Vänligen kryssa i det svar som passar in.
 Dagligen
 Ett par gånger i veckan
 Ett par gånger i månaden
 Mer sällan
7. Vilken ålder är det på barnen som arbetet med lärplattan riktas till? Vänligen kryssa
i de svar som passar in.
 1 år
 2 år
 3 år
 4 år
 5 år eller äldre
8. Använder barnen lärplattan?
 Ja
 Nej

Gå till fråga 13
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9. Med vem använder barnen lärplattan? Vänligen kryssa i de svar som passar in. Pedagog
avser all personal som jobbar med barnen.
 I grupp med en pedagog närvarande
 I grupp utan en pedagog närvarande
 Parvis med en pedagog närvarande
 Parvis utan en pedagog närvarande
 Själva med en pedagog närvarande
 Själva utan en pedagog närvarande
10. I vilka miljöer används lärplattan? Vänligen kryssa i de svar som passar in.
 Förskolans innemiljö
 Förskolans utemiljö, gården
 Andra innemiljöer, t.ex. affärer, bibliotek, museum
 Andra utemiljöer, t.ex. skogen, lekparken
11. Vad har ni sett att barnen använder lärplattan till? Vänligen kryssa i de svar som
passar in.
 Spela spel
 Ritar/målar via en app
 Tar fotografier
 Spela in filmer/skapa filmer
 Söka information (t.ex. via Google eller annan sökmotor)
 Lägga pussel via en app
 Öva på svenska språket, muntligt
 Öva på annat språk, muntligt
 Öva på att skriva
 Göra matematiska övningar via appar
 Lyssna på musik
 Lyssna på sagor
 Dansa till musik
 Tittar på bilder
 Tittar på film/filmklipp
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 Skapar och konstruerar (i t.ex. digital lera eller klossar)
 Använder Skype för samtal
 Annat, var god ange:
12. Varför, tror ni, att barnen använder lärplattan? Vänligen kryssa i de svar som passar
in.
 De tycker det är roligt
 Lärplattan är användarvänlig och tilltalande för dem
 Lärplattan erbjuder varierade aktiviteter
 Är ett sätt för barnen att samtala och interagera med andra barn och vuxna
 De lär sig nya saker på nya sätt
 De kan göra saker utan att få hjälp av en pedagog
 Vi har bett de att använda lärplattan
 De kan göra saker på lärplattan som de inte kan göra annars
 Det är ett spännande redskap för dem
 Ger möjlighet till reflektion
 Ger dem nya möjligheter
 Annat, var god ange
13. Vad använder ni förskollärare lärplattan till? Vänligen kryssa i de svar som passar in.
 Dokumentation med bilder
 Dokumentation med film
 Dokumentation med text
 Kontakt med föräldrar/vårdnadshavare via t.e.x. e-post, sms eller blogg
 Visa upp barnens- eller förskolans aktiviteter via sociala medier, t.ex. Facebook,
Twitter eller Instagram
 Spela spel med barnen
 Spela in/skapa filmer, själv eller med barnen
 Söka information, via t.ex. Google, själv
 Söka information, via t.ex. Google, tillsammans med barnen
 Övar på det muntliga språket, svenska, tillsammans med barnen
 Övar på det muntliga språket, annat språk, tillsammans med barnen
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 Lyssnar på musik
 Tittar på bilder
 Tittar på film/filmklipp
 Har samtal via Skype eller likande
 Reflektion, själv eller med barnen
 Annat, var god ange:
14. Varför använder ni förskollärare lärplattan? Vänligen kryssa i de svar som passar in.
 Det är ett smidigt verktyg, allt finns där
 Lätt att ha med sig
 Lätt att använda tillsammans med barnen
 Bra komplement till den traditionella pedagogiken
 Barnen tycker det är roligt
 Lärplattan är användarvänlig och tilltalande för barnen
 Lärplattan erbjuder varierade aktiviteter
 Är ett sätt för barnen att samtala och interagera med andra barn och vuxna
 Barnen lär sig nya saker på nya sätt
 Barnen kan göra saker utan att få hjälp av en pedagog
 Vi och barnen kan göra saker på lärplattan som vi inte kan göra annars
 Det är ett spännande verktyg att använda
 Lärplattan får barnen att sitta stilla en stund
 Är ett bra verktyg för arbetet mot läroplanens strävansmål
 Någon har sagt att jag ska göra det
 Direktiv från chefen eller kommunen
 Annat, var god ange:
15. Saknar ni något som skulle få er att använda lärplattan mer? Vänligen kryssa i de svar
som passar in.
 Mer kunskap om hur vi kan använda lärplattan
 Att den blir lättare att använda
 Bättre appar och funktioner
 Mer stöd från kollegor
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 Mer stöd från förskolechefen
 Mer stöd/förståelse från föräldrar
 Mer tid för att använda den
 Nej, är nöjd som det är
 Annat, var göd ange:

16. Har ni några andra tankar eller åsikter angående lärplattan som ni vill dela med er av?

Avslut
Enkäten är nu avslutad.
Tack för ditt deltagande.

Har ni några övriga frågor är ni välkomna att kontakta mig på xxx@student.hig.se
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Bilaga 4: Svar på fråga 11 i enkäten
Fråga: Vad har ni sett att barnen använder lärplattan till?
Antal deltagare: 90
Spela spel
61 av 90
Ritar/målar via en app
44 av 90
Tar fotografier
70 av 90
Spela in filmer/skapa filmer
44 av 90
Söka information (t.ex. via Google)
36 av 90
Lägga puss el via en app
47 av 99
Öva på svenska språket, muntligt
45 av 90
Öva på annat språk, muntligt
22 av 90
Öva på att skriva
37 av 99
Göra matematiska övningar via appar
57 av 90
Lyssna på musik
63 av 90
Lyssna på sagor
59 av 90
Dansa till musik
63 av 90
Tittar på bilder
77 av 90
Tittar på film/filmklipp
67 av 90
Skapar och konstruerar (i t.ex. digital lera eller.
klossar)
15 av 90
Använder Skype för s amtal
2 av 90
Annat
13 av 90
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Tabellen visar antalet deltagare som har klickat i respektive svarsalternativ.
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Bilaga 5: Svar på fråga 12 i enkäten
Fråga: Varför, tror ni, barnen använder lärplattan?
Antal deltagare: 90
De tyc ker det är roligt
78 av 90
Lärplattan är användarvänlig och tilltalande för dem
70 av 90
Lärplattan erbjuder varierade aktiviteter
52 av 90
Är ett sätt för barnen att s amtala och interagera
med andra barn och vuxna
50 av 90
De lär sig nya saker på nya s ätt
61 av 90
De kan göra s aker utan att få hjälp av en pedagog
27 av 90
Vi har bett de att använda lärplattan
11 av 90
De kan göra s aker på lärplattan s om de inte kan göra
annars
34 av 90
Det är ett spännande redskap för dem
75 av 90
Ger dem möjlighet till reflektion
57 av 90
Ger dem nya möjligheter
52 av 90
Annat
5 av 90
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Tabellen visar antalet deltagare som har klickat i respektive svarsalternativ.
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Bilaga 6: Svar på fråga 13 i enkäten
Fråga: Vad använder ni förskollärare lärplattan till?
Antal deltagare: 93

Dokumentation med bilder
91 av 93
Dokumentation med film
82 av 93
Dokumentation med text
70 av 93
Kontakt med föräldrar/vårdnadshavare via t.ex.
e-post, sms eller blogg
46 av 93
Visa upp barnens- eller förskolans aktiviteter via
sociala medier
31 av 93
Spela spel med barnen
43 av 93
Spela in/skapa filmer, själv eller med barnen
57 av 93
Söka information, via t.ex. G oogle, själv
69 av 93
Söka information, via t.ex. G oogle, tillsammans med
barnen
65 av 93
Övar på det muntliga språket, s venska, tillsammans
Med barnen
45 av 93
Övar på det muntliga språket, annat språk,
tillsammans med barnen
29 av 93
Lyssnar på musik
62 av 93
Tittar på bilder
73 av 93
Tittar på film/filmklipp
70 av 93
Har s amtal via Skype eller likande
4 av 93
Reflektion, själv eller tillsammans med barnen
77 av 95 3
Annat
10 av 93
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Tabellen visar antalet deltagare som har klickat i respektive svarsalternativ.
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Bilaga 7: Svar på fråga 14 i enkäten
Fråga: Varför använder ni förskollärare lärplattan?
Antal deltagare: 93
Det är ett smidigt verktyg, allt finns där
78 av 93
Lätt att ha med sig
69 av 93
Lätt att använda tillsammans med barnen
77 av 93
Bra komplement till den traditionella pedagogiken
63 av 93
Är ett bra verktyg för dokumentation och reflektion
87 av 93
Barnen tyc ker det är roligt
53 av 93
Lärplattan är användarvänlig och tilltalande för barnen
60 av 93
Lärplattan erbjuder varierade aktiviteter
53 av 93
Är ett sätt för barnen att s amtala och interagera
med andra barn och vuxna
55 av 93
Barnen lär sig nya saker på nya sätt
58 av 93
Barnen kan göra s aker utan att få hjälp av en
pedagog
20 av 93
Vi och barnen kan göra s aker på lärplattan som vi
inte kan göra annars
46 av 93
Det är ett spännande verktyg att använda
66 av 93
Lärplattan får barnen att sitta stilla en stund
17 av 93
Är ett bra verktyg för arbetet mot läroplanens
strävansmål
60 av 93
Någon har s agt att jag ska göra det
2 av 93
Direktiv från chefen eller kommunen
17 av 93
Annat
6 av 93
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Tabellen visar antalet deltagare som har klickat i respektive svarsalternativ.
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