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Abstrakt 
Let´s take a step back – A study about preschool teachers’ perception of the learning 

tablet in the preschool environment  

 

Syftet med studien är att fånga förskollärares uppfattningar om lärplattan i förskolans 

verksamhet. Förskollärares inställning till lärplattan kan bidra till hur den används i 

arbetslaget och hur den erbjuds i barngruppen. Studien vill bidra till att skapa reflektioner 

om lärplattan i förskolans verksamhet. Det undersöktes hur förskollärare ser lärplattan 

som en del av det pedagogiska arbetet som bedrivs i verksamheten. För att kunna svara 

på syftet med studien formulerades tre forskningsfrågor. I studien används kvalitativ 

metod i form av en semistrukturerad intervju och utgår från ett fenomenologiskt 

perspektiv. Intervjuerna transkriberades och kategoriseras sedan för att få fram de mest 

framträdande svaren i intervjuerna. Resultatet visade att majoriteten av respondenterna 

hade en positiv inställning till lärplattan i verksamheten, det framkom även att de ansåg 

att det går att vara en närvarande vuxen på olika sätt. Vidare visade det sig att lärplattan 

framförallt användes för att dokumentera verksamheten. 

 

Nyckelord 
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Tack 
Vi vill tacka alla förskollärare som har tagit sig tid att delta i studien. Deras medverkan 

har gjort studien möjlig att genomföra. Vi vill även tacka vår handledare Tom som har 

kommit med kloka råd längs arbetets gång. Slutligen vill vi också tacka våra familjer och 

vänner för stöttning och uppmuntran under denna tid 
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1. Inledning 
Samhället har allt mer börjat präglas av Informations- och kommunikationsteknologi1 

(IKT) och det handlar inte längre om att använda IKT i förskolan, utan frågan är snarare 

hur det ska användas (Forsling, 2011). Ljung-Djärf (2004) och Forsling (2011) menar att 

det är en demokratisk rättighet att barn ska få tillgång till teknik även i förskolan. 

Eftersom att det fanns klyftor i samhället bestämdes det att förskolor utifrån ett 

jämställdhetsperspektiv skulle få tillgång till datorer (Forsling, 2011). Hylén (2011) 

skriver om detta ur ett socioekonomiskt perspektiv och förklarar att alla barn ska få 

tillgång till IKT oavsett bakgrund.  

 

Europaparlamentet (2007) betonar att digital kompetens är en av åtta nyckelkompetenser 

som har betydelse för det livslånga lärandet. Under VFU2-perioderna skapades det en 

uppfattning om att allt fler förskolor har tillgång till lärplatta i verksamheten. Eftersom 

samhället idag blir allt mer digitaliserat behöver barn få en förståelse för hur tekniken 

används (Klerfelt, 2007). Skolverket (2017) ska revidera förskolans läroplan och tar upp 

följande förslag i utkastet:  

 

“Dessutom ska utbildningen i förskolan ge barnen förutsättningar att utveckla 

digital kompetens: att förstå den digitalisering de möter i vardagen och att 

förhålla sig på ett ansvarsfullt sätt till innehållet och den digitala tekniken”  

(Skolverket, 2017, s. 5-6). 

 

Detta innebär att förskolans personal behöver kompetens inom området. Eftersom 

lärplattan är ett relativt nytt fenomen i förskolan blir det intressant att undersöka det 

utrymme som den får i verksamheten och hur förskollärare tänker om lärplattan.  

 

Då tidigare forskning främst berör datorer i förskolan kommer begreppet i studien att 

relateras till lärplattan eftersom lärplattan är en mindre version av dator men har en 

pekskärm och avancerade funktioner (Bergman & Fors, 2015). Det som skiljer datorn och 

lärplattan åt är att datorn har ett fysiskt tangentbord och mus medan lärplattan har ett 

virtuellt tangentbord och saknar mus, för att orientera sig vidare används istället 

fingertopparna. Lärplatta är ett annat begrepp för surfplatta, padda, platta, iPad och 

androidplatta men i fortsättningen kommer samlingsnamnet lärplatta att användas i 

studien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Kommunikation som uppstår mellan människor i användandet av teknik  
2 Verksamhetsförlagd utbildning – praktik inom bland annat lärarutbildningar 
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1.1. Syfte  

Syftet med studien är att skapa reflektion i förskolans verksamhet om lärplattan som ett 

pedagogisk verktyg. Det kommer undersökas hur förskollärare ser verktyget som en del 

av det pedagogiska arbetet. Följande frågor avses att besvaras: 

 

1.2 Frågeställningar 

 
● Hur uppfattar förskollärare lärplattan i förskolans verksamhet? 

● Hur ser förskollärare på sin kompetens och roll i situationer med lärplattan? 

● Vad använder förskollärare lärplattan till i förskolans verksamhet? 
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2. Bakgrund 
I kommande avsnitt presenteras tidigare forskning och litteratur som berör lärplattan i 

förskolans verksamhet. Avsnittet kommer att inledas med förskollärares uppfattning om 

lärplattan, vidare beskrivs även förskollärares kompetens och roll följt av lärplattans 

användning i förskolans verksamhet. 

  

2.1 Förskollärares uppfattning om lärplattan  

Det är betydelsefullt för hur förskollärare förhåller sig till tekniken inom sitt arbete. Har 

förskollärare ett positivt förhållningssätt till tekniken och tror på lärplattans möjligheter 

kan det i sin tur leda till att barnen utvecklas inom området. Förskollärares attityd till 

tekniken kan också bidra till vad de själva vill lära och hur de använder lärplattan i 

verksamheten (Forsling, 201; Tsitouridou & Vryzas, 2004).  

 

I en studie av Tsitouridou & Vryzas (2004) framkom tre kategorier för hur lärare kände 

inför introduktionen av teknologin i klassrummet. En av kategorierna handlade om att 

lärarna kände en oro på grund av sin brist på kunskap och erfarenhet i området. I den 

andra kategorin ansåg lärarna att användandet av tekniken kunde ha en negativ inverkan 

på barnen. De menade att det kunde hindra barns sociala samspel. Den tredje kategorin 

hade med miljön och dess utformning att göra. Lärarna antydde att det var svårt att 

använda tekniken med för många barn eller att lokalerna inte var lämpliga för att använda 

tekniken. 

 

Förskollärares osäkerhet inför lärplattan som pedagogiskt verktyg kan utgöra ett hinder 

för utvecklingen av digital kompetens hos både barn och vuxna. Tekniken är en utmaning 

för de förskollärare som inte vet hur de ska förhålla sig till lärplattan. Förskollärares 

förhållningssätt gentemot verktyget kan bero på att de är rädda för att misslyckas. De 

vuxna som inte växte upp i en miljö med den teknik som finns idag och inte har stor 

erfarenhet av tekniken kan uppleva den som skrämmande (Forsling, 2011; Ljung-Djärf, 

2004).  

 

Beroende på hur ens uppväxt har sett ut har varje individ en egen uppfattning om hur en 

barndom bör vara. Det innebär att det finns olika åsikter om hur det är att vara ett barn. 

Förskollärare i förskolan har redan innan de träffat barnen skapat sig en uppfattning om 

hur det är att vara ett barn (Dahlberg, Moss, Pence. 2002). Hur förskollärare anser att en 

barndom ska se ut kan vara avgörande för hur tekniken används i verksamheten. Det kan 

handla om att introduceringen av tekniken kan gå emot föreställningar om vad som är 

förskolans uppdrag och om vad barn egentligen bör leka i förskolan. Ytterligare en 

anledning till att förskollärare känner ovilja mot tekniken är att det kan leda till att barnen 

blir stillasittande och att det i sin tur hindrar deras sociala samspel. Annan forskning visar 

istället att samspel mellan barn vid lärplattan är engagerat, målinriktat samt att barn 

erbjuder varandra hjälp (Sheridan & Pramling Samuelsson, 2003, s. 277; Persson, 2017. 

s, 82; Löfving, 2012; Tsitouridou & Vryzas 2004, s. 30, 35; Klerfelt, 2007). 

 

2.2 Förskollärares kompetens och roll 

Förskollärares inställning till digital teknik kan vara en avgörande faktor för hur de agerar 

tillsammans med barnen i ett samspel där lärplatta används (Walldén Hillström 2014). 

Hernwall (2016) förklarar att förskollärare behöver utveckla sin kompetens inom IKT för 

att kunna använda verktyget som ett stöd för barns utveckling. Det har framkommit att de 

förskollärare som saknar kompetens inom området är mer osäkra och rädda inför att 

använda en lärplatta (Forsling, 2011). Sheridan & Pramling Samuelsson (2003) tar upp 
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att det främst är de förskollärare som nyligen tagit examen som har mest kunskap av 

lärplattan medan de äldre förskollärare har mindre erfarenhet av den i både deras yrkesliv 

och privatliv. När förskollärare saknar kunskap om hur lärplattan kan användas, minskar 

möjligheterna för att ett lärande ska ske hos barnen och det kan resultera i att lärplattan 

istället ses som ett lekmaterial (Forsling, 2011). Teknik kan betraktas som ett verktyg som 

kan användas på olika sätt och ha varierande ändamål. Det kan även skapa möjligheter 

till att reformera ett arbetssätt (Sheridan & Pramling 2003; Forsling, 2011). De förskolor 

som aktivt arbetar med teknik får en större kompetens inom området med en klarare 

medvetenhet för hur de kan använda lärplattan i verksamheten. Hur förskollärare förhåller 

sig till användandet av lärplattan kan kopplas samman med förskolans lärmiljö (Forsling 

2011; Ljung-Djärf, 2004). 

 

Ljung-Djärf (2004) kategoriserar tre olika lärmiljöer inom teknik; protective, supporting 

och guiding.  Författaren beskriver att kategorin protective innebär att barnen har tillgång 

till lärplattan men att pedagogen vill begränsa tiden som spenderas vid verktyget, vilket 

leder till att barnens intresse minskar. Protective innehåller tre olika aspekter; det främsta 

problemet är kopplat till barnens lärande och välmående. Det ses inte som något positivt 

att barnen samlas tillsammans runt en lärplatta, eftersom det anses som att det tar tid från 

förskoleaktiviteter. Pedagogerna anser att endast ett barn i taget ska sitta vid lärplatta för 

att läras av aktiviteten och därför får inte barnen sitta vid lärplattan tillsammans. Den 

andra aspekten innebär att det är pedagogens ansvar att skydda lärplattan från att gå 

sönder. Sista aspekten handlar om att pedagogen vill undvika att något problem med 

lärplattan ska uppstå som de inte kan hantera. 

 

Nästa kategori som Ljung-Djärf (2004) beskriver är supporting, även där har barnen 

tillgång till lärplattan men här är pedagogen mer aktiv och uppmuntrande till barnens 

användning av verktyget. Både pedagoger och barn ses som resurser och när barnen 

samspelar lär de sig av varandra. Den sista kategorin som tas upp är guiding, här vägleder 

pedagogen barnen samtidigt som hen utmanar och stöttar barnen i deras användande av 

lärplattan. Har ett barn inget intresse av att använda lärplattan, är det pedagogens ansvar 

att försöka få barnet intresserat genom att ställa vägledande frågor. I kategorin beskrivs 

det även att det sker mycket interaktion mellan både vuxna och barn vid lärplattan. Vidare 

nämns även att pedagoger inte alltid behöver vara närvarande vid lärplattan när barn 

använder den, utan att de finns i närheten för att kunna vara medvetna om vad som sker. 

 

I Aglassinger, Strindholm, Kallin & Rudnik Norlings (2012) artikel om hur förskollärare 

arbetat med lärplattan för att stödja lärandet i förskolan framkom det att en närvarande 

förskollärare var grunden till barnens lärande. Förskollärarna ansåg att barnen inte lärde 

sig det som var syftet av det planerade om det inte fanns en stöttande vuxen i aktiviteten. 

Genom att ta del av barnens tankar kunde förskolläraren ställa utmanande frågor till 

barnen. Det fanns även situationer där förskolläraren bara behövde finnas i bakgrunden 

men med en beredskap på att finnas till hands. Det går vidare att koppla till kategorin 

guiding, där de vuxna beskrivs som stöttande och vägledande (Ljung-Djärf, 2004). Även 

Forsling, (2011) och Wedin (2017) nämner att förskolläraren har en betydande roll när 

teknik används i verksamheten och behöver ha en aktiv roll tillsammans med barnen vid 

lärplattan för att kunna ta del och se deras utveckling. Genom att förskolläraren samspelar 

med barnet ökar möjligheterna för att ett lärande ska ske.  

 

Det går även att ta del av förskollärares roll i Gjems (2011) forskning där hon beskriver 

att barn utvecklar sin kognitiva förmåga i samspel med andra. Författaren menar att 

deltagande i aktiviteter är väsentligt för att lärande och utveckling ska ske. Därför kan det 
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vara av fördel att lärare har en bestämd intention med aktiviteten, om det är lek eller 

lärande som ska ske (Johansson & Pramling Samuelsson, 2007). En negativ aspekt med 

att förskollärare närvarar när barn använder lärplattan, är att barns eget utforskande av 

lärplattan kan bli begränsat (Walldén Hillström, 2014).  

 

2.3 Lärplattans användning 

Masoumi (2015) har i sin studie undersökt hur tre förskolor i Sverige ser på användandet 

av IKT i verksamheten. Författaren fick fram fem kategorier i sitt resultat, den första 

kategorin handlar om att lärarna använder IKT för att kunna sträva efter läroplansmålen. 

I studien nämner författaren att en lärare tog kort på ett träd under olika månader, bilderna 

sattes upp på väggen för att barnen skulle få ta del av årstidernas skiftningar. Masoumi 

fick fram att IKT kan användas för att berika läroplanen.   

 

I den andra kategorin framkom det att lärplattan nyttjades som ett hjälpverktyg för att 

utveckla barns lärande inom kultur och för att minska klyftan för unga invandrarbarn. 

Förskolan använde lärplattan för att barnen skulle få ta del av sina kamraters kulturer, 

tillsammans tittade de på kartor och bilder från de olika länder. Barnen kan därigenom få 

ta del av hur barn i andra kulturer lever och Masoumi (2015) fick fram i sitt resultat att 

invandrarbarns språkflöde förbättrades med hjälp av applikationer3 anpassade för språk 

på lärplattan.  

 

Den tredje kategorin som Masoumi (2015) nämner är att IKT används för att hålla barnen 

sysselsatta när läraren gör annat som involverar verksamheten såsom att duka undan efter 

mellanmålet. Andra forskningsresultat visar att lärare i stor utsträckning lämnade barn 

ensamma vid lärplattan. När barn lämnas ensamma vid lärplattan finns det risk för att de 

kan komma åt olämplig information (Klerfelt 2007; Ljung-Djärf, 2004). 

  

I kategori fyra använder lärare lärplattan till att dokumentera förskoleaktiviteter och för 

att kommunicera. De lärare som deltog i studien uppgav att de främst använde lärplattan 

som ett dokumentationsverktyg för att kunna reflektera och få syn på barnens lärande. 

Genom att använda lärplattan som dokumentationsverktyg kunde lärarna elektroniskt 

dela bilder med barnens vårdnadshavare (Masoumi, 2015). I annan forskning nämns 

också lärplattan som ett dokumentationsverktyg, även digitalkameror och videokameror 

nämns och dessa verktyg går vidare att koppla till lärplattan eftersom den har dessa 

funktioner samlade. Det framkommer att funktionerna går att använda till bland annat 

dokumentation, i samlingar, vid barnens födelsedagar och att barnen filmar sina egna 

upplevelser. Lärplattan anses som ett mångsidigt verktyg, som innehåller både internet 

och flertalet kommunikationsmöjligheter såsom filminspelning (Lundgren-Öhman 2009; 

Aglassingers et al., 2012). 

 

I den femte och sista kategorin som Masoumi (2015) fick fram ansåg lärarna att IKT inte 

var betydelsefull för barns utveckling och lärande. En lärare i studien antydde att många 

barn använder olika typer av teknologi hemma och att förskolan därför valt att ta avstånd 

från teknik. En annan anledning till att tekniken inte nyttjades var för att lärarna ansåg att 

lärplattan var ett hot mot den traditionella verksamheten (Masoumi, 2015; Ljung-Djärf, 

2004). I Lundgren-Öhmans (2009) studie visade det sig istället en annan syn på IKT. Där 

poängterade lärarna att användandet av IKT skapade glädje hos barnen i studien samt att 

de fann en lust till att lära i samverkan med verktyget. 

                                                 
3 Applikationer är ett program som går att ladda ner och installeras på lärplattan. Applikationer kan ha 

olika innehåll och anpassas efter det som önskas. 
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2.4 Sammanfattning 

I detta kapitlet har det tagits upp att förskollärares uppfattning om lärplattan kan ha en 

inverkan för hur barnen får ta del av verktyget. Det är framförallt förskollärare som 

saknar kompetens om lärplattan som känner sig osäkra och rädda för att använda den. 

Saknar förskollärare kunskap om lärplattan kan det i sin tur bidra till att lärplattan ses 

som ett lekmaterial istället för ett pedagogiskt verktyg. Är förskolläraren närvarande i 

barnens användande och ställer frågor till barnen om det som sker, kan möjligheterna 

för att ett lärande ska ske hos barnen öka. De fem kategorier som tas upp i Masoumis 

(2015) studie omnämns även och dessa rör hur tre förskolor i Sverige använder 

lärplattan i sin verksamhet. 
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3. Metod 
I följande avsnitt kommer metodvalet för denna studie att presenteras. Empirin kommer 

att ske genom intervjuer. Val av undersökningsgrupp kommer att redogöras samt vilka 

etiska forskningsprinciper som studien tagit ställning till.  

 

3.1 Val av metod 

Studien är baserad på en kvalitativ metod för att få en djupare förståelse av fenomenet 

lärplattan i förskolan. För att undersöka respondenternas uppfattningar, attityder och 

känslor om lärplattan i verksamheten har vi valt att använda oss av semistrukturerad 

intervju eftersom vi ville anpassa oss efter den respondent vi intervjuat. Vid en 

semistrukturerad intervju finns det en färdig lista med intervjufrågor, men frågorna kan 

ställas med olika ordningsföljd, det kan även ställas följdfrågor och det ges också mer 

utrymme för respondenterna att utveckla sina tankar om ämnet. Inom den kvalitativa 

metoden handlar det om att inte ställa ledande frågor och därför har intervjufrågorna i 

studien formulerats som öppna för att få in rik information (Denscombe, 2014; Dimenäs, 

2007). Respondenterna har inte fått ta del av intervjufrågorna i samma ordningsföljd 

eftersom frågorna har anpassats efter de samtal vi haft med de respektive respondenterna. 

Studien utgår från en induktiv slutsats, som innebär att utifrån empirin som samlats in 

skapas det egna hypoteser (Thurén, 2007). 

 

3.2 Val av undersökningsgrupp 
Urvalsgruppen i denna studie består av tio förskollärare från sex förskolor i en kommun 

i sydöstra Sverige. Respondenterna i studien har alla förskollärarutbildning. I tabellen 

nedan presenteras respondenterna i studien: 

 

Tabell 1. synliggör respondenterna, deras förskola, ålder och hur länge de arbetat 

i yrket.  

 

             
 

Tabellen redovisar deltagarna i studien, respondent står för deltagare och siffran 

anger vilken respondent det är. Förskola och dess bokstav visar vilka respondenter 

som arbetar på samma förskola. Kolumnen i mitten anger respondentens ålder och 
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i den sista kolumnen går det att utläsa hur länge respondenten arbetat som 

förskollärare. Tabellen kommer att användas i resultatet för att kunna utläsa 

likheter och skillnader i respondenternas antal år i yrket och kompetens. 

 

3.3 Genomförande 

Nedan presenteras studiens arbetsprocess under rubrikerna: förarbete samt intervju och 

efterarbete. De kommer även beskrivas vilka etiska aspekter studien tagit hänsyn till. 

 
3.3.1 Förarbete 

Ett brev (se bilaga B) mejlades ut till förskolechefer i det aktuella området, ett par av 

respondenterna vat bekanta sedan tidigare och de togs kontakt med privat. Brevet innehöll 

information om studiens syfte och hur insamlingen av empirin skulle gå till. 

 
3.3.2 Intervju och efterarbete 

Samtliga respondenter blev intervjuade på deras respektive förskola under deras arbetstid. 

Respondenterna fick en lista med dag och tider och fick sedan välja den tid som passade 

deras verksamhet bäst. Efter varje besök transkriberades intervjuerna. Dimenäs (2007) 

beskriver intervju som metod och hur forskaren kan gå tillväga för att bearbeta svaren. 

Författaren nämner vidare att forskaren ska hitta mönster i det respondenterna säger. När 

transkriptionerna var klara skrevs dessa ut för att sedan söka efter likheter och skillnader 

i svaren. 

 

3.4 Etiska aspekter 

För att skydda respondenternas integritet har Vetenskapsrådet (2017) angivit fyra etiska 

principer som ska gälla för all forskning som denna studie tagit del av. 

 

Den första principen är informationskravet vilket innebär att respondenterna får 

information om studiens syfte och att deltagandet är frivilligt samt att de när som helst 

kan avbryta sin medverkan. Den andra principen är samtyckeskravet som innefattar att 

respondenterna ger samtycke till sitt deltagande. Nästa princip är konfidentialitetskravet 

som handlar om att empirin kommer att hanteras konfidentiellt och att information som 

kan röja identitet kommer att avidentifieras. Den sista principen är nyttjandekravet som 

innebär att empirin inte kommer att användas i något annat syfte än i denna studie. 

Respondenterna informerades om dessa principer i brevet (se bilaga B). 
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4. Vetenskapsteoretiskt perspektiv  
Studiens syfte är att undersöka förskollärares uppfattningar och upplevelser till lärplattan 

som ett pedagogiskt verktyg i förskolans verksamhet genom att se fenomenet ur deras 

perspektiv. Edmund Husserl (1859-1938) som är grundaren till fenomenologin är vad 

studien har inspirerats av och kommer att utgå ifrån. Fenomenologiska undersökningar 

utgår från berättandet av hur ett fenomen upplevs. Fenomen är det begrepp som givit 

namn åt fenomenologi och kommer ursprungligen från grekiskan och betyder “det som 

visar sig”. Forskaren vill genom fenomenologin få tillträde till hur människor ser och 

upplever ett fenomen, eftersom att fenomen kan se olika ut för alla individer. 

Respondenternas upplevelser och erfarenheter ska studeras utan att forskaren blandar in 

sin egen förståelse av fenomenet (Bengtsson, 2015; Stensmo, 2002; Allwood & Erikson, 

2017). Denscombe (2016) refererar till Schutz (1962) som tar upp att forskaren bör 

åsidosätta sina egna antaganden och istället anta respondentens perspektiv. Det eftersom 

fenomenet inte ska beskrivas utifrån forskarens perspektiv utan fokuset ska istället läggas 

på att beskriva hur fenomenet framträder för respondenterna. Uppgiften blir sedan att 

redovisa respondenternas erfarenheter på ett sätt som är troget deras svar (a.a.). Att 

använda sig av fenomenologi som utgångspunkt i en studie blir effektivt för att få fram 

de centrala delarna av ett fenomen (Szklarski, 2015).  

 

Genom att analysera transkriberingen av studiens intervjumaterial kan respondenternas 

uppfattningar synliggöras. Inom fenomenologin handlar det om att fånga människors 

uppfattningar, attityder och känslor om ett fenomen. Under analyseringen kategoriseras 

respondenternas svar för att få fram de mest framträdande upplevelserna om fenomenet 

lärplatta (Denscombe, 2016; Stensmo, 2002). Innan intervjuerna genomfördes 

kategoriserades intervjufrågorna upp efter de respektive syftesfrågorna (se bilaga A). När 

intervjuerna sedan hade transkriberats skapades det en tankekarta med varje syftesfråga 

och respektive respondents svar. Därefter lades det fokus på att urskilja likheter och 

olikheter i varje respondents uppfattning. Det som var mest framträdande i intervjusvaren 

skrevs sedan ned och kategoriseringarna påbörjades. Efter ett tag gjordes ännu en 

kategorisering av de befintliga kategoriseringarna eftersom att det upplevdes som att 

svaren gick ihop med andra frågor och därför förflyttades dessa. Denna kategorisering 

gjorde att respondenternas svar kunde synliggöra deras upplevelser, attityder och känslor 

om fenomenet lärplatta. 
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5. Resultat och analys 
I följande kapitel presenteras de resultat som framkommit efter kategoriseringen av 

intervjusvaren från de olika respondenterna. 

 

5.1 Förskollärares uppfattning till lärplattan 

I följande avsnitt kommer respondenternas uppfattning till lärplattan att redogöras i två 

kategorier. I den ena kategorin innehåller respondenternas positiva uppfattningar om 

lärplattan och den andra kategorin innehåller de negativa aspekterna. 

 
5.1.1 “Åhhh jag älskar ju lärplattan” 

De flesta av respondenterna i studien var positivt inställda till lärplattan i verksamheten 

och två av respondenternas uppfattning till lärplattan kan utläsas i följande citat;  

 

“Åhhh jag älskar ju lärplattan i förskolan jag tycker att det är ett jättebra 

komplement och ett bra verktyg för oss att faktiskt använda, man kan.. man kan 

göra så mycket med den.” - Respondent 9 

 

”Fantastiskt tillgång, har underlättat jättemycket till vårt arbete […]” 

 – Responden 4 

 

Respondenterna i studien uppfattade att lärplattan var ett bra pedagogiskt verktyg och ett 

lättillgängligt hjälpmedel i förskolans verksamhet. Det framkom att lärplattan var ett 

roligt verktyg att arbeta med och att det fanns många olika sätt att använda den.  

 

Flera av respondenterna som deltagit i studien uppfattade lärplattan som ett komplement 

till förskolans ordinarie verksamhet. Fyra av tio respondenter anser att lärplattan är ett 

komplement till andra material som redan finns i verksamheten. En av respondenterna 

uppgav ett exempel när lärplattan fungerar som ett bra komplement; 

 

“Sitter du med ett träpussel då bankar de i den där biten som är fel och ser dom 

inte bilden. Där kan jag säga att man kan nå längre med vissa barn om du 

använder plattan som ett verktyg och sen kan du gå vidare på till exempel 

pusslet då.” - Respondent 9 

 

Respondenten menar att lärplattan kan fungera som ett stöd för barns lärandeprocess i 

kombination med andra verktyg. Lärplattan kan vara bra för de barn som har svårt att 

använda det fysiska materialet. 

 

Respondent 9 och 6 tar upp att det vore önskvärt om lärplattan kunde finnas tillgänglig 

för barnen som vilket annat material som helst. Att barnen inte ska behöva fråga om den 

utan att de själva kan hämta den på en hylla som finns på deras nivå; 

 

 

“Men målet vore om man kunde ha en platta som var barnens som är ett 

arbetsmaterial som ligger på en hylla likväl som att kaplastavarna ligger i en 

låda, så ligger den där.. Så man kan gå dit och använda den [...]” - Respondent 

9 
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“Det ska finnas tillgänglig i verksamheten på avdelningen, att man ska kunna 

använda den kanske. Jag vet inte, men att den bara kan ligga där och att barnen 

själva kan få använda den. Som vilket annat material som helst, att den finns 

där.” - Respondent 6 

 

När respondenterna berättar om att lärplattan ska finnas som ett tillgängligt verktyg för 

barnen menar respondenterna att lärplattan ska ligga på en plats där barnen kan nå den. 

Vidare menar de att verktyget ska fungera som andra material i verksamheten.  

 
5.1.2 “Vi backar lite” 

Det fanns ett par uppfattningar om att barn spelade mycket hemma på lärplattan. Av den 

anledningen hade respondent 10 en pendlande uppfattning om lärplattan. Vidare menade 

respondent 10 att förskolan ska vara ett komplement till hemmet och därför ligga i 

framkant men att det kan bli för mycket. När respondenten fick frågan om vad hennes 

allmänna uppfattning till lärplattan är förklarade hon; 

 

“Jaa den har pendlat kan jag säga. När lärplattorna var nya, då var vi väldigt 

på för att få dem för då hade inte föräldrarna det hemma och vi ska ju vara ett 

komplement och vi ska ju ligga alltid i framkant så då ehm, [...]  - Respondent 

10 

 

 

Respondent 10 anser att barn idag har tillgång till lärplattan i större omfattning än tidigare 

och därav vill hon inte att lärplattan ska användas för mycket och säger “vi backar lite”. 

Även Respondent 4 hade uppfattningen att lärplattan har stort utrymme hemma; 
 

 

“Men det upplever vi nog att det spelas mycket hemma och då kan vi ge dom 

annat, vi ska vara ett komplement till hemmet vi ska inte göra samma som 

hemmet och då ska vi verkligen va det på alla plan” - Respondent 4 

 

Eftersom respondenterna har en uppfattning om att barn använder lärplattan mycket 

hemma läggs det fokus på andra verktyg än lärplattan i verksamheten för att komplettera 

hemmet. 

 

Tre respondenter uppfattade att lärplattan hade mer utrymme i verksamheten för ett par 

år sedan än vad den har idag; 

 

“[...]när jag gick ut då, så var det ändå mer ‘Woho! Nu ska plattan in här och 

den ska hårdköras in här’. Nu ser man ändå lite tillbakagång kan jag uppleva.” 

- Respondent 1 

 

Respondent 1 som är relativt nyexaminerad märker skillnad på hur mycket plats lärplattan 

fått i verksamheten. I början av hennes karriär när lärplattan var ett nytt verktyg var 

hennes uppfattning positivare än vad den är idag. 

 

“När vi skaffade Ipaden för några år sen då fick ju barnen alltså då hade vi den 

ju mycket mer med bland barnen än vad vi har nu.” - Respondent 3 
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Respondent 3 uppfattade att lärplattan fick mer utrymme i barngruppen när den var ny, 

men nu upplever hon att den inte längre nyttjas på det sättet. Vidare nämner respondenten 

att barnen sällan sitter med lärplattan. 

 

“Det är ju inte det första vi tar fram som det kanske var för ett antal år sedan, 

utan att vi nu tänker efter lite, lite mer när ni använder dom och vad vi använder 

dom till.” - Respondent 10 

 

Det har skapats mer tankar om lärplattans plats i verksamheten och i vilket syfte den 

används till anser respondent 10.  
 

Det framkom även i intervjuerna att det kunde vara svårt att använda lärplattan som ett 

verktyg om intresset för den inte fanns.  

 

“[...]om man själv som pedagog inte behärskar den.. faktiskt kan jag tänka mig 

ehh.. då blir det ju inte så lätt att använda den som verktyg heller och har du 

inte intresse för den är det ju svårt” - Respondent 9 

 

Respondenten menar att det finns olika intressen i ett arbetslag och finns det ett större 

intresse för lärplattan kan användandet underlättas. Vidare nämner Respondent 9 att i ett 

arbetslag får personalen dra nytta av varandra och det som en i arbetslaget brinner för kan 

vara till hjälp för de andra i arbetslaget som inte delar samma intresse. 

 

En annan uppfattning om lärplattan i förskolans verksamhet var att den kunde bidra till 

att barnes lek stannade av. Respondent 4 upplever att deras barngrupp har ett stort intresse 

av lärplattan och det resulterar i att andra barn slutar leka och ansluter sig till den som har 

lärplattan. Även om barnen behöver vänta länge på sin tur sitter de kvar. Respondent 2 

ansåg att barnen spelar mycket hemma på lärplattan och att hon därför vill att de leker när 

de är på förskolan: 

 

“Ja att de får för mycket och att vi hellre vill att de leker när de är här. Det är 

bra att få kompisar, att leka med” - Respondent 2 

 

 

Respondenten uppfattar att barns möjlighet till social kontakt minskar i samband med 

användandet av lärplattan. 

  

Respondent 3 tar upp att förfrågan om att använda lärplattan blev för mycket vilket visas 

i följande citat;  

 

“[...] leken kom i skymundan liksom att ”får vi sitta vid iPaden?”, alltså det var 

det hela tiden.” - Respondent 3 

 

Det framkom att barnen hade ett stort intresse för lärplattan och att de därför gärna vill 

använda den. Respondenten menar att förfrågan om att använda lärplattan blev så pass 

stor att intresset för att leka minskades.  

 
5.1.3 Sammanfattning 

Majoriteten av respondenterna i studien delade samma uppfattning om lärplattan, vilket 

var att de hade positiva föreställningar om lärplattan i förskolan. Respondenterna ansåg 

att lärplattan var ett lättillgänglig verktyg och ett bra komplement till den övriga 
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verksamheten. Även om respondenterna hade positiva uppfattningar kunde de se negativa 

aspekter om lärplattan i verksamheten. Det framkom att det kunde bli för mycket av 

lärplattan hemma och att lärplattan kunde bidra till att leken stannade av. En annan 

uppfattning som tre av respondenterna delgav var att lärplattan gavs mer utrymme i 

verksamheten för ett par år sedan när den var ny i verksamheten än vad den får idag. 

 

5.2 Hur förskollärare ser på sin kompetens och roll i situationer med 

lärplattan 

I följande avsnitt redovisas om respondenterna fått någon fortbildning, deras syn på den 

egna kompetensen och deras roll i aktiviteter.  

 
5.2.1 Fortbildning 

Under intervjuerna framkom det att nio av tio respondenter fått någon form av utbildning 

om lärplattan. Respondent 3 berättar att hon fått gå till det lokala kommunhuset för att 

träna och pröva sig fram på en lärplatta. När Respondent 4 fick frågan om hon fått någon 

fortbildning svarade hon;  

 

“Vi inne på (avdelningen), vi var på en kurs i början, men den gjorde vi 

frivilligt, det var, och det var bara vi från vår avdelning som var på den. Sen har 

man ju liksom fått lite småbitar här och där men inget sånt där konkret just att 

”såhär kan man jobba”. Det är ju, det är ju lite synd” - Respondent 4 

 

Respondent 4 förklarade att utbildningen inte gav henne något konkret att arbeta med 

vilket upplevdes som negativt. 

 

Respondent 6 som inte fått någon utbildning om lärplattan förklarar att hon är med i en 

IT-grupp4 som hon deltagit i en gång och därigenom får kunskap. Flera av respondenterna 

uppgav att de lärt sig det mesta genom att prova sig fram eller genom att be sina kollegor 

om hjälp. Två av respondenterna upplever att de lärt sig funktioner genom att samspela 

med barnen vid lärplattan. I ett par intervjuer berättar respondenterna att de vågar prova 

sig fram när det kommer till lärplattan och en av de tror att finns det rädsla för att använda 

lärplattan. Rädslan kan bero på en oro för att lärplattan ska gå sönder eller att någonting 

ska gå fel.  

 
5.2.2 Kompetensskala 

Respondenterna fick under intervjun sätta betyg på sin kompetens när det gäller lärplattan 

i förskolan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Informationsteknik – en grupp pedagoger som samlas för att diskutera teknik i förskolans verksamhet 
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          Diagram 1. Synliggör respondenternas egen kompetensnivå 

 

           
 

I tabellen går det att utläsa vilken siffra mellan 1-10 som respondenterna valt att 

sätta på sig själva när det gäller deras kompetens till lärplattan. X-axeln står för 

varje respondent och Y-axeln är siffran som respondenten uppgett som sin 

kompetens. Respondent 1 har satt en “8” på den egna kompetensen.  

 

Respondenten som satte högst betyg på sin kompetens arbetar som IT-pedagog5 och har 

stor kunskap inom området. En annan respondent valde först “10” i kompetensskalan men 

efter att ha resonerat med sig själv valde hon istället att sänka sig till “9” för att hon känner 

att hon kan utvecklas eftersom det finns oändliga möjligheter med lärplattan. Men 

anledningen till varför hon först satte “10” var på grund av att hon vågar använda den och 

kan grunden.   

 

Det fem respondenterna som valde “8” ansåg att deras kompetens var bra men även de 

kände att den kunde bli bättre, vilket synliggörs i följande citat; 

 

“Mellan ett-tio.. vad jobbigt.. jag kan ju inte sätta tio för man kan alltid bli 

bättre och det finns så mycket mer att lära. Kanske en åtta då, jag har lite kvar 

att lära tycker jag” ´- Respondent 9 

 

Respondent 9 var en av de som var mest positiva till lärplattan i förskolan och har ett stor 

intresse av den. Vidare berättar respondenten att hon ska hålla i en kurs inom teknik för 

sina kollegor och hon väljer att sätta en “8” med tanke på att hon kan utvecklas.  

 

Respondenten som satte “7” på sin kompetensskala förklarade att hon inte jobbat så 

mycket med lärplattan och att kompetensen inte är så hög. Hon ansåg sig själv som dålig 

och tyckte det var svårt att sätta en siffra. Hon menade också att det finns mycket att lära 

sig. Det finns olika uppfattningar om vad som är kompetens, därför kan respondenterna 

ha tolkat frågan om deras kompetens olika. Den respondent som valde att sätta “6” på sin 

kompetensskala uppgav aldrig en motivering till varför.  

 
5.2.3 Närvarande i aktiviteter med lärplattan  

Sex av tio respondenter nämner att de strävar efter att vara närvarande förskollärare när 

barnen använder lärplattan på eget initiativ. Respondent 10 berättar att hon eller hennes 

                                                 
5 Utbildare inom informationsteknik  
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kollegor alltid är närvarande när barnen använder lärplattan. En förklaring som 

respondent 3 ger är att de alltid är närvarande på grund utav att att barn kan hitta allt på 

en lärplatta. Respondent 10 ger en anledning till när de är närvarande som visas i följande 

citat;   

 

“Youtube använder vi en del av, då får man vara med så att ehh man kommer 

dit man har tänkt sig. De kan inte skriva, men skriver du in något kan det 

komma en rada bredvid här, saker som du inte har tänkt dig.” - Respondent 10 

 

Respondent 10 förklarar att de är närvarande när barnen använder youtube6 eftersom allt 

går att hitta på youtube. Även om du tittar på något filmklipp som är anpassat för barn 

kan det komma fram förslag på andra filmklipp som inte är lämpliga för barn.  

 

Respondent 7 berättade att hon har en lyhörd närvaro när barnen använde lärplattan på 

egen hand;  

 

“Jag tycker inte att man alltid behöver sitta med barnen men att man i alla fall 

kan ha ett öra så man är medveten om vad som händer, samt att barnen kan 

träna på att lösa problem tillsammans själva.” - Respondent 7 

 
5.2.4 Frånvarande i aktiviteter med lärplattan 

Ett par av respondenterna nämner att de inte har tid att samspela med barnen när lärplattan 

används men att de försöker när de får möjlighet. När respondent 4 besvarar frågan om 

hon har tid att samspela med barnen vid lärplattan förklarar hon att verkligheten inte alltid 

stämmer överens med tanken; 

 

“Ah, ibland, ofta inte, tyvärr och det var ju det vi sa från början när vi fick dom 

här att vi ville absolut inte ha den som någon barnvakt. Så att nu ska den liksom 

va ‘så nu sitter dom där och läser nu kan vi gå och städa under tiden’. Utan 

tanken var ju att vi skulle ha pedagogiska appar där vi tillsammans kunde sitta 

med barnen och utforska och lära då. Sen ser ju inte alltid verkligen likadan ut 

som den gör i tanken, eller i vad man skulle önska, så”  - Respondent 4 

 

Det framkom att det var svårt att uppnå föreställningarna om hur lärplattan ska användas 

i verksamheten. Respondent 4 menar att det finns ont om tid när barnen använder den på 

eget initiativ och de vuxna ofta blir frånvarande i aktiviteten, men att de strävar efter att 

vara delaktiga. Respondent 5 tar upp att en vuxen inte alltid behöver sitta med barnen när 

de använder lärplattan; 

 

 

“Nääe, vi sitter nog inte med då, utan då sitter dom två och två oftast alltså med 

nån kompis då oftast, [...]” - Respondent 5 

 

 

De nämner att barnen istället erbjuds möjlighet att samspela och lära av varandra. Men 

respondent 5 berättar att hon brukar matcha ihop de barnen som hon tror är mest lämpade 

för varandra. 

 

                                                 
6 Är en applikationen samt hemsida där tittaren kan se filmklipp från hela världen. Användare kan själva 

ladda upp filmklipp på sidan och därav kan i stort sett vad som helst hittas på Youtbube 
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5.2.5 Sammanfattning 

Det gick inte att se någon märkbar skillnad mellan respondenternas utbildning och deras 

val av placering på kompetensskalan. Det som gick att urskilja var att den respondent som 

placerade sig högst upp i skalan hade gått flera utbildningar om lärplattan. Den respondent 

som placerade sig lägst hade gått en utbildning, men upplevde att hon lärde sig mer av 

sina kollegor än av utbildningen.  

 

Mer än hälften av respondenterna förklarade att deras roll var att agera som en hjälpande 

hand eller guida barnen i deras användande av lärplattan. Det framkom olika förståelser 

av att vara en närvarande vuxen. Ett sätt handlade om att sitta med barnet vid lärplattan 

för att se vad barnet gör, ett annat sätt var att vara närvarande i rummet för att höra vad 

som händer. En vuxen behöver inte alltid samspela med barnen, utan barnen kan samspela 

med varandra och lära sig utifrån det. 

 

5.3 Förskollärares användande av lärplattan i verksamheten 

I detta avsnitt läggs fokus på vad respondenterna använder lärplattan till i förskolan. 

 
5.3.1 Dokumentation 

I samtliga intervjuer framkom det att lärplattan framförallt används för att dokumentera. 

Tre av respondenterna nämner att de använder dokumentationen till att återberätta 

tillsammans med barnen. I följande citat från respondent 1 går det att utläsa; 

 

“[...] och så kan man återkoppla och använda den när vi kommer in sen och 

titta i, återberätta från de”- Respondent 1 

 

Respondent 1 berättar att de bland annat dokumenterar utflykter genom att fotografera 

med lärplattan. När de kommer tillbaka till förskolan tittar de vuxna på bilderna 

tillsammans med barnen. Även respondent 5 använder lärplattan till återberättande, vilket 

kan utläsas i följande citat; 

 

“Ehh alltså själva med dokumentera, fota så har vi den i stort sett varje dag. 

Mmm.. Med barngrupp så är det väl med återberättande och sådana där saker 

så är det väl ett par gånger i veckan kanske” - Respondent 5 

 

 

Respondent 5 berättar att återberättandet sker i både helgrupp och i mindre grupper. Sedan 

placeras dokumentationen in i barnens pärmar. Respondent 9 pratar om återberättande i 

följande citat; 

 

“Till återberättande då får du språkträning, du kan visa bilder, du kan 

"Var du i skogen veckan innan och filmat, kan du kolla på det igen och 

igen.” - Respondent 9 

 

Genom återberättande tillsammans med barnen kan de vuxna ta del av barnens synvinkel 

på det som dokumenterats menar Respondent 9.  

 

Respondent 4 och 9 berättar att de genom dokumentationen kan få syn på barnens 

utveckling och vad det är verksamheten missat och behöver jobba mer på; 

 

“Vi har en app som heter Piccollage som all dokumentation görs i då. Och där 

skriver vi alltid i läroplansmål då sen sätter vi den under den fliken, då kan vi gå 
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tillbaka och se ‘ah nu fattas det mycket på teknik’ till exempel ‘ja nu får vi göra 

en liten insats med att jobba lite mer med teknik’” - Respondent 4 

 

Med hjälp av lärplattan skapar arbetslaget dokumentation för att sedan koppla dessa till 

läroplansmål. Dokumentationen placeras sedan in i barnens pärmar under flikar som är 

kopplade till läroplansmålen. Respondenten förklarar att det blir lättare att se vad 

verksamheten behöver arbeta mer på. 

 

Respondent 6 berättar i följande citat att de genom veckobrev låter vårdnadshavare ta del 

av dokumentation;  

 

“Det är ju just bara med det här att skicka veckobrev, är ju också….att 

involvera föräldrarna mer. Att dom lättare kan se vad vi gör.” - Respondent 6  

 

 

Vidare beskriver respondent 6 att de dagligen använder lärplattan i verksamheten för att 

dokumentera. Lärplattan används främst på förmiddagarna eftersom barngruppen delas 

upp i två grupper. Många av bilderna som dokumenterats används till veckobrev som 

mejlas ut till vårdnadshavarna. Även Respondent 4 uppgav att de gjorde dokumentationen 

synlig för vårdnadshavarna.  

 
5.3.2 Fördelar med användandet av lärplattan 

Under kategoriseringen framkom det att flera av respondenterna uppfattar lärplattan som 

ett lättillgängligt hjälpmedel i förskolans verksamhet. Sex av tio respondenter nämner att 

de lätt kan söka information när barnen visar intresse för någonting och såg det som en 

fördel.  

 

“Fördelarna är just att den är lättillgänglig och att man kan ha den till så 

mycket olika saker, filma, fotografera,, söka information, dokumentera alltså 

massvis med olika grejer kan man använda den till.” - Respondent 4 

 

Respondent 4 anger flera olika exempel på hur de använder lärplattan i verksamheten. 

Hon berättar vidare att barnen häromdagen frågade “hur växer kiwi?” och att de snabbt 

kunde hämta lärplattan för att ta reda på svaret direkt. Tidigare kunde frågorna glömmas 

bort eftersom det inte var lika smidigt att gå till datorn som att ta fram lärplattan. 

 

Förskola F är en mångkulturell förskola och respondent 10 nämner att de använder 

lärplattan i olika språksituationer som visas i citatet nedan; 

 

“Ja, den använder vi i väldigt många situationer. Men det är, ja nu liksom 

barn som inte riktigt förstår vad vi menar med språk kan vi ju ta 

språkappar så kan vi söka på arabiska till exempel så kan vi ta fram 

stövlar om vi inte kommer på vad det heter. Nu var det ett väldigt simpelt 

ord men, och dem inte förstår så kan vi använda översätta och nu 

använder i många sånger så att dem ser våra sånger och gör rörelser och 

hör och vi lyssnar på arabiska sånger.” - Respondent 10 

 

 

Under intervjun är respondenten tydlig med att det är en mångkulturell förskola och att 

de fokuserar mycket på språket när de använder lärplattan.  
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5.3.3 Nackdelar med användandet av lärplattan 

Respondent 10 ansåg att även om det är en fördel att kunna söka information snabbt kunde 

det bli en nackdel; 

 

“Förut fick man kanske jobba lite mer för då fanns inte lärplattan. Säg att det 

var något man skulle ta reda på, då kanske du läste, hämtade böcker med 

barnen och vi använde vanliga läromedel mer än vad vi gör nu” - Respondent 

10 

 

Respondent 10 menar att det blir för lätt att få fram information och att böcker inte 

används på samma sätt längre. Det kan bli för mycket av lärplattan. 

 

En nackdel som respondent 1 kan se är; 

 

“Nä, min kollega tyckte att det var lite ‘åå vad är det vi ska göra’ hon är nog 

inte så van vid heller att ha den. och det ska jag nog säga att inte nån i huset är 

jättevana vid att använda den jättemycket tillsammans med barnen.” - 

Respondent 1 

 

Respondent 1 uppfattar att lärplattan är ett bra hjälpmedel men att det inte alltid är lätt att 

veta hur verktyget ska användas. 

 
5.3.4 Sammanfattning  

I resultatet framkom det att samtliga respondenter använder lärplattan i verksamheten och 

att den främst används till dokumentation. Dokumentationen användes bland annat till att 

återberätta tillsammans med barnen och för att få vårdnadshavarna mer involverade i 

verksamheten. Mer än hälften av respondenterna berättar även att de använder lärplattan 

för informationssökningar när de är något de vill få reda på. Det framkom även nackdelar 

med att det lätt kan sökas information på en lärplatta eftersom böcker kan glömmas bort. 

 

 

5.4 Analys 

De respondenter som beskriver att det kan vara svårt att veta hur lärplattan ska användas 

placerade sig lågt på kompetensskalan. De berättar att de främst använder verktyget för 

dokumentation och det framkom att de sällan använder verktyget i barngrupp. Medan de 

respondenter som placerade sig högre på skalan använder lärplattan både inom arbetslaget 

och i barngruppen. Här gick det att urskilja att de respondenter som upplevde en osäkerhet 

till lärplattan inte använde den i samma omfattning. 

 

De respondenter som upplever en säkerhet med lärplattan förklarar även att de är 

närvarande när barnen använder lärplattan. Vidare visar resultatet att de respondenter som 

istället känner sig osäkra inte har tid att vara närvarande i barnens användande av 

lärplattan. I resultatet av studien synliggörs det att förskollärares uppfattning kan kopplas 

till deras kompetens inom området samt hur de använder den i verksamheten. 
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6. Diskussion 
Under följande kapitel diskuteras resultatet i förhållande till bakgrundskapitlet. Kapitlet 

är uppdelat i följande rubriker: kompetensskalan, samband mellan uppfattning och 

användning, lärplattans användning, metoddiskussion och framtida forskningsområde. 

De medverkande i denna studien kommer att benämnas som respondenter. 

 

6.1 Kompetensskalan 

I bakgrunden framkommer det att förskollärares kompetens kan bidra till hur de använder 

lärplattan i verksamheten (Hernwall, 2016). I studiens resultat går det att urskilja att de 

respondenter som placerade sig lägst på kompetensskalan främst använder lärplattan till 

dokumentationen och beskriver även att det kan vara svårt att veta hur den ska användas. 

Respondenten som gav en “7” på sin kompetens beskrev i samband med placeringen att 

hon är ”dålig” på lärplattan och frågade om placeringen var för hög. Medan de 

respondenter som placerade sig högt upp på kompetensskalan förklarar att de använder 

lärplattan till dokumentation och i barngrupp. Det går i resultatet att se ett samband mellan 

kompetens och användandet till lärplattan.  

 

Vidare framkom det i bakgrunden att de förskollärare som nyligen tagit examen hade mer 

kunskap av lärplattan än de som arbetat längre i yrket (Sheridan & Pramling Samuelsson 

2003). Det visar sig i resultatdelen att de tre respondenter som varit verksamma längst i 

yrket hade arbetat i 30 år eller mer och de placerade sig “6”, “9”, “9” på kompetensskalan. 

En av de respondenterna som varit verksam minst antal år i yrket hade arbetat i fyra år 

och gav sig själv en “7” på kompetensskalan och ansåg sig ha lite kompetens inom 

lärplattan. Resultatet visade istället att respondenternas examensår inte hänger ihop med 

deras placering på kompetensskalan, men det går vidare att koppla ihop det med deras 

användande av lärplattan. Däremot kan respondenterna i vår studie ha uppfattat begreppet 

“kompetens” om lärplattan olika. En respondent nämnde att hon har en grundkompetens 

och därav satte en “9”, medan en annan respondent satte “8” på sin kompetensskala och 

berättade senare i intervjun att hon skulle hålla i en egen fortbildning om teknik.  

 

6.2 Samband mellan uppfattning och användning 

Förskollärares inställning till lärplattan kan avgöra hur de använder den i verksamheten 

(Walldén Hillström 2014). Förskollärares uppfattning och inställning kan bidra till vad 

de vill lära sig och hur de erbjuder lärplattan i barngruppen (Forsling, 2011; Tsitouridou 

& Vryzas, 2004). Har förskollärare en uppfattning om att barn blir stillasittande och att 

deras lek stannar av kan det bidra till att barns sociala samspel hindras (Löfving, 2012; 

Tsitouridou & Vryzas 2004). Detta går att urskilja i vårt resultat, där en respondent 

berättar att hon vill att barnen ska leka när de är på förskolan. Hon menar att barnen sitter 

med lärplattan mycket hemma och nämner även att det är i leken de skapar sociala 

kontakter. En annan respondent berättar att när lärplattan tas fram på hennes avdelning 

stannar leken av och barnen sätter sig och väntar på att få använda lärplattan. Detta går 

att relatera till bakgrunden eftersom att respondenternas uppfattar det som att barnen blir 

stillasittande och därmed har de valt att minska användandet av lärplattan i barngruppen. 

Respondenternas inställning till lärplattan kan därför vara avgörande för hur de använder 

lärplattan i verksamheten.  

 

Det gick även att urskilja i resultatet att det fanns respondenter som hade positiva 

uppfattningar om barns samspel vid lärplattan. Klerfelt (2007) refererar till Ann-Katrin 

Svensson (2001) som fick fram att samarbetet mellan barnen vid lärplattan var engagerat, 

målinriktad och att de hjälpte varandra. I denna studies resultat menade respondenterna 
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på att barnen ofta satt i par vid lärplattan och att det bidrog till ett samspel och lärande 

mellan barnen. De respondenter som såg detta samspel som något positivt, erbjöd barnen 

lärplattan i större utsträckning. Även här går det att utläsa att respondenternas inställning 

till lärplattan kan vara avgörande i användandet. Det kan därför anses att det inte behöver 

handla om att lärplattan hindrar barns sociala samspel eller stannar av deras lek, utan det 

kan handla om hur förskollärare erbjuder verktyget till barnen.  

 

Ljung-Djärf (2004) tar upp tre kategorier inom lärmiljön som kopplas till tekniken, de går 

att relatera till denna studie. Den kategori som främst går att applicera på vårt resultat är 

kategorin guiding. Denna kategori innebär att pedagogen är stöttande, vägledande och 

utmanande när barnen använder lärplattan. I guiding kan fem av de respondenter som 

deltagit i denna studie placeras. Det eftersom barnen vid sitt användande av lärplattan inte 

bara samspelar med andra barn utan även med vuxna som är stöttande och vägledande. I 

flera forskningar som studien tagit del av framkom det att en närvarande pedagoger hade 

en betydande roll i barns lärande vid lärplattan (Forsling, 2011; Wedin 2017; 

Aglassingers et al. 2012). Den andra kategorien där fyra respondenter kan synliggöras är 

i kategorin supporting, där är pedagogen uppmuntrande till barns användande och barn 

och vuxna ses som resurser. Dessa respondenter är positiva till att barnen använder 

lärplattan och ser det som lärande att barnen samspelar med varandra. En av våra 

respondenter gick att placera i kategorin protective, där försöker pedagogen att minska 

barns användande av lärplattan och anser att den tar tid från andra aktiviteter. 

Respondenten kan placeras här eftersom hon anser att barnen ska leka när de är på 

förskolan samt att barnen inte får använda lärplattan.  

 

6.3 Lärplattans användning 

I bakgrunden presenteras fem kategorier som Masoumi (2015) fått fram i sitt resultat om 

hur lärare ser på användandet av IKT i verksamheten. Tre av kategorierna gick att relatera 

till studiens resultat. 

 

En kategori som Masoumi (2015) beskriver är att lärarna såg IKT som en kompletterande 

artefakt för att kunna sträva efter läroplansmålen. I vårt resultat framkom det att fyra av 

tio respondenter såg lärplattan som ett komplement till verksamheten. En respondent 

berättade att hon använder lärplattan för att förstärka lärandet. Barnen får pussla på 

lärplattan för att få en förförståelse och sedan gå över till det materiella pusslet. Det 

framkom även i vårt resultat att två respondenter använde dokumentationen för att se 

vilka strävansmål de inte lagt mycket tid på. Det är intressant att se vilka olika sätt 

lärplattan kan användas för att sträva efter läroplansmålen. Dels genom att låta barnen 

använda den för att utvecklas och även genom att en vuxen använder den för att få syn på 

barns utveckling. 

 

Masoumi (2015) nämner i en annan kategori att lärplattan används för att hålla barnen 

sysselsatta medan läraren sysslar med annat i verksamheten. En respondent förklarade att 

när de fick tillgång till lärplatta i verksamheten var deras tanke att det inte fick bli någon 

barnvakt. Det innebar att arbetslaget inte skulle ge barnen lärplattan under tiden de 

städade. Vidare beskrev respondenten att tanken inte ser likadan ut som verkligheten. I 

vårt resultat kunde vi inte urskilja att detta var en framträdande kategori eftersom det var 

endast en respondent som nämnde att lärplattan kunde användas som barnvakt medan de 

vuxna gjorde annat.  

 

En annan av Masoumis (2015) kategorier kunde tydligt kopplas till denna studie. I den 

framgår det att lärplattan används till dokumentation och kommunikation. Det är den mest 



  
 

- 21 - 

framträdande kategorin i vårt resultat eftersom samtliga respondenter använder lärplattan 

till dokumentation. Det framkom i kategoriseringen av intervjuerna att dokumentation 

kunde bli ett hjälpmedel för att få syn på barnens utveckling och vilka läroplansmål som 

förskolan behöver arbeta mer med. Vi kunde även se att ett par av respondenterna använde 

dokumentationen för att dela med vårdnadshavare för att de ska kunna få en inblick i vad 

som sker på förskolan. Respondenterna menade att lärplattan blev ett smidigare sätt för 

att involvera vårdnadshavarna. Vi kunde även urskilja en annan typ av kommunikation 

genom dokumentationen. Tre respondenter nämner att de återberättar tillsammans med 

barnen genom att titta på bilder som har dokumenterats. Här skapas det kommunikation 

och dialoger mellan vuxna och barn. 

 

En av de kategorier från Masoumis (2015) studie som inte gick att urskilja i vår studie 

handlade om att lärarna använde lärplattan som ett hjälpverktyg för invandrarbarn för att 

utveckla barns lärande inom kultur. I denna studies resultat var det endast i en intervju 

det framkom att lärplattan användes till språkapplikationer för att stötta barn med svenska 

som andraspråk. Däremot kan det vara betydelsefullt att nämna att det var den enda 

mångkulturella förskolan som medverkade i studien. Den andra kategorin som inte gick 

att se i studien handlade om att lärarna ansåg att IKT inte var betydelsefull för barns 

utveckling och lärande. Ingen av respondenterna i studien tog helt avstånd från IKT och 

hade överlag en positiv inställning till lärplattan i verksamheten. 

 

6.4 Metoddiskussion 

Vi valde att ha en semistrukturerad intervju för att vi ville anpassa samtalen med de 

respektive respondenterna. Genom att ha använt en semistrukturerad intervju kunde vi 

föra öppna samtal med respondenterna utan att behöva vara oroliga för att ordningsföljden 

av intervjufrågorna inte följdes. Frågorna kunde därför ställas där de passade in i samtalen 

och på så sätt gavs respondenterna mer talutrymme under intervjuerna. Därför känner vi 

att valet av att ha en semistrukturerad intervju har varit bra. Genom att ha tagit del av de 

tio respondenternas syn på fenomenet lärplattan har vi fått en breddad syn för hur 

fenomenet förstås av förskollärare ute i verksamheterna. 

  

När det var dags att välja metod var vi båda helt överens om att vi ville använda oss av 

ljudupptagning. Detta val har underlättat kategoriseringen eftersom vi har kunnat gå 

tillbaka och lyssna när vi varit osäkra på om respondenten var allvarlig eller ironisk i sitt 

uttalande. Genom att lyssna på ljudupptagningen igen kunde vi höra tonläget och det har 

hjälpt oss att fånga respondenternas upplevelser, attityd och känslor. 

 

Trots att det har varit bra och givande samtal med respondenterna har ett par av frågorna 

tagits emot av respondenterna på ett annat sätt än vad som var tanken med frågorna. 

Istället för att ställa frågan om läroplanen på följande vis; “Vad har lärplattan för 

möjligheter för att kunna sträva mot läroplansmålen?” borde frågan ha omformulerat till 

hur de använder lärplattan för att sträva efter läroplansmålen. Det eftersom vi var 

intresserade av att får reda på hur de arbetar med lärplattan för att kunna sträva efter 

läroplansmålen. 

 

En fråga som respondenterna tolkade på olika sätt var frågan där de skulle placera sin 

kompetens om lärplattan på en skala 1-10 (se bilaga B, fråga 11). En respondent tolkade 

att vi var ute efter hennes grundkompetens om lärplattan. Vi tror att frågan hade varit 

mindre tolkningsbar om storleken på skalan istället hade varit mindre (1-5). 
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Från början var planen att vi skulle kombinera intervjuerna med observationer för att 

förstärka den empirin vi samlat in. Men vid kategoriseringen av intervjuerna upplevde vi 

att observationerna inte gett det vi hade hoppats på. Observationerna uppfattade vi istället 

som konstlade och vi insåg att vi endast såg en glimt av alla de tillfällen som förskolorna 

använde lärplattan. För att kunna uppnå det vi hade hoppats på med observationerna hade 

vi istället behövt observera de respektive förskolorna flera gånger.  

 

6.5  Framtida forskningsområde 

I studiens intervjuer framkom det att förskollärare uppfattar att lärplattan skapar 

möjligheter för att sträva efter mål i läroplanen. I ett framtida forskningsområde vore det 

därför intressant att ta del av hur förskollärare arbetar med lärplattan för att kunna sträva 

efter läroplanens mål.   

 

 

 

7. Pedagogiska implikationer  
Genom att ta del av studien kan det skapas reflektioner om lärplattan i förskolans 

verksamhet. Förskollärares uppfattning och inställning till verktyget kan bidra till hur den 

erbjuds i barngruppen och förhoppningen är att den som läser börja reflektera över sin 

egen uppfattning. I studien framkommer det att förskollärare behöver vara närvarande 

och stöttande i barns användning av lärplattan för att kunna skapa ett lärande samspel. 

Eftersom lärplattan fortfarande är ett relativt nytt fenomen i förskolan är det betydelsefullt 

att förskollärare har kunskap om lärplattan för att kunna hantera den och få en positivare 

uppfattning.  
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Bilagor 

Bilaga A Intervjufrågor 

 

Bakgrundsfrågor 

1. Hur gammal är du? 

2. Hur många år har du arbetat som förskollärare? 

 

Hur uppfattar förskollärare lärplattan i förskolans verksamhet? 

3. Vad är din allmänna uppfattning om lärplattan i förskolan? 

4. Vilka fördelar ser du med användandet av lärplattan i förskolan? 

5. Vilka nackdelar ser du med användandet av lärplattan i förskolan? 

6. Vad har lärplattan för möjligheter för att kunna sträva mot läroplansmålen?  

 

Hur ser förskollärare på sin kompetens och roll i situationer med lärplattan? 

7. Vad var din roll i aktiviteten/situationen? (observationen) 

8. Hur kan en förskollärare agera i en situation där lärplattan används?  

Eventuell följdfråga: anser du att en förskollärare alltid behöver vara delaktig? 

Varför? 

9. Har du tid att samspela med barnen när de använder lärplattan på eget initiativ? 

10. Har du fått någon fortbildning? 

11. På en skala mellan 1-10, vad anser du om din kompetens när det gäller 

lärplattan?  

 

Vad använder förskollärare lärplattan till i förskolans verksamhet? 

12. I vilka olika situationer/tillfällen har ni använt lärplattan? 

13. Varför använder du (inte) lärplattan i förskolan? 

14. Hur ofta använder du lärplattan? 

15. Vad var syftet med lärplattan i den situationen? (observationen) 
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Bilaga B Informationsbrev 

 

Hej! 

 

Vi heter Emelie Sennysson och Felicia Johansson och studerar till förskollärare vid 

Linnéuniversitetet i Kalmar. Just nu skriver vi vårt examensarbete och söker deltagare till 

vår studie. 

 

Syftet med studien är att undersöka förskollärares uppfattning till lärplattan i 

verksamheten och hur den används. 

 

För att samla data till vår studie vill vi gärna observera en situation där lärplattan används 

och därefter intervjua en förskollärare. Den tid som behövs avsättas till intervjun är cirka 

20-30 minuter. Intervjun kommer att spelas in genom ljudupptagning. Den datan som 

samlas in kommer att hanteras konfidentiellt efter Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer vilket innebär att namn på förskollärare, barn, förskola och kommun kommer 

att avidentifieras. Ditt deltagande är frivillig och du kan närsomhelst avbryta din 

medverkan i studien. 

 

Vi undrar om du vill delta i vår studie och svara genom att skriva till någon av oss via 

mejl 

 


