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Abstract 
The purpose of this research is to investigate the teacher’s work with digital notepads in pre-

school. The study has three questions: 1) How do preschool teachers describe their view of 

the digital notepad as a pedagogical tool? 2) How do preschool teachers describe their work-

ing with the digital notepad? 3) How do preschool teachers describe the availability of the 

digital notepad for all children? The research was conducted at a preschool in the middle of 

Sweden. Interviews with four teachers were conducted. The interviews were carried out 

through a semi-structured design; a form of interview where there is ample room to adapt the 

interview to the respondent. The interviews were transcribed in order to undergo a thematic 

analysis from which four themes emerged that thusly making out the result. The most promi-

nent result was the preschool teachers’ positive attitude toward the digital notepad and their 

statements regarding further knowledge to promote the possibilities to develop its usability in 

preschool.  
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Sammanfattning 
Syftet med denna studie är att undersöka lärarens arbete med lärplattor i förskolan. Studien 

har tre frågeställningar; 1) Hur beskriver förskollärarna sin syn på lärplattan som pedagogiskt 

verktyg? 2) Hur beskriver förskollärarna sitt arbete med lärplattan? 3) Hur beskriver förskol-

lärarna lärplattans tillgänglighet för alla barn? Studien genomfördes på en förskola i Mellan-

sverige. Intervjuer med fyra förskollärare genomfördes. Intervjuerna utfördes med en semi-

strukturerad design; en intervjuform där det finns goda möjligheter anpassa intervjun efter 

respondenten. Intervjuerna transkriberades för att senare bearbetas genom en tematisk analys 

ur vilket fyra teman framträdde som således utgör resultatet. Det mest framträdande resultatet 

var förskollärarnas positiva inställning till lärplattan samt deras uttryck för behov av fortsatt 

kunskap för att främja möjligheterna till utveckling av dess användande in förskolan. 
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1. Inledning 

Detta arbete handlar om förskollärares arbete med lärplattan i verksamheten på förskolan. Det 

kommer nedan att redogöras för hur intresse till undersökning uppstod vilket också kommer 

kopplas till förskolans aktuella styrdokument, Läroplan för förskolan Lpfö, 98 (Skolverket, 

2010). 

 

Den mest övergripande bakgrund till detta arbete är mina egna erfarenheter om dator och lär-

platta i förskolan. Jag har under min vistelse på olika förskolor upplevt ett visst motstånd av 

pedagoger att befatta sig med detta område, alltså datorn och lärplattan i förskolan. Jag upple-

ver att det finns en viss osäkerhet hos förskollärare när det gäller implementering av lärplattan 

i förskolan. Därför har jag blivit nyfiken på hur förskollärare använder lärplattan i verksamhe-

ten. Jag vill inför mitt kommande yrkesutövande som förskollärare få en klarare bild av hur 

förskollärarna ser på dator och lärplatta i verksamheten. Hur ser det ut i verksamheten på för-

skolan egentligen när det gäller användandet av dessa tekniker? Det framgår även i styrdoku-

mentet Läroplan för förskolan, Lpfö 98 (Skolverket, 2010) att multimedia och informations-

teknik kan användas på olika vis, såväl som i skapande processer samt tillämpning. Lägger vi 

sedan till annat som Läroplan för förskolan Lpfö, 98 (Skolverket, 2010) behandlar, så blir min 

nyfikenhet att genomföra denna studie ännu större: 

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för bilder, texter, 

och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om 

dessa (Skolverket, 2010, s.10). 

 

Det jag syftar till är att det kan ses som en del av vårt uppdrag och att vårt samhälle befinner 

sig just nu i en teknologisk utvecklingsfas; det går snabbare att hitta fakta om ett specifikt djur 

med en lärplatta än att gå till ett bibliotek eller besöka ett zoo. Därmed inte sagt att det är 

mindre värt att göra ett fysiskt besök på ett bibliotek eller ett zoo. Jag upplever också att vårt 

samhälle nu, 2014, skulle kunna beskrivas som ett materialistiskt informationssamhälle och 

där jag upplever att tekniken har en central roll för många människor. I dagsläget sköter 

många, däribland jag själv nästintill allt via internet, såsom, handla, viss kommunikation, 

bankärenden, försäkringsärenden samt böcker och filmer. Det står även i Läroplan för försko-

lan Lpfö, 98 (Skolverket, 2010) om nödvändigheten av att hänga med när samhället förändras 

i rask takt: 

 

Förmåga att kunna kommunicera, söka ny kunskap och kunna samarbeta är 

nödvändig i ett samhälle präglat av ett stort informationsflöde och en snabb 

förändringstakt. Förskolan ska lägga grunden till att barnen på sikt kan till-

ägna sig de kunskaper som utgör den gemensamma referensram som alla i 

samhället behöver (Skolverket, 2010, s.6). 

  

Dessa ovanstående citat synliggör mål som förskollärarna har att sträva mot. Det betonar vik-

ten av nödvändighet att hänga med i ett teknologiskt samhälle med stort informationsflöde. 

Jag är därför nyfiken på att granska hur förskollärarna ser på och använder sig av dessa verk-

tyg i verksamheten.  
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1.1 Syfte 

Syftet med detta arbete är att studera förskollärares perspektiv på lärplattan och deras arbete 

med den i förskolan. Jag har för att konkretisera syftet formulerat följande frågeställningar: 
 

1.2 Frågeställningar 

# Hur beskriver förskollärarna sin syn på lärplattan som pedagogiskt verktyg? 

# Hur beskriver förskollärarna sitt arbete med lärplattan? 

# Hur beskriver förskollärarna lärplattans tillgänglighet för alla barn? 
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2. Forsknings- och litteraturgenomgång 

Vid mina informationssökningar verkade det finnas ganska lite forskning om pedagogers per-

spektiv på lärplattan i verksamheten. Jag har funnit mycket om hur datorn påverkar barnen, 

men väldigt lite om förskollärarens tankar och agerande när det gäller datorn och lärplattan i 

verksamheten. Det jag fann var framförallt tidigare examensarbeten av andra studenter.  Jag 

kommer därför i denna text även behandla viss forskning som har med datorn i förskolan att 

göra och som är relevant för mitt arbete kring datorn i förskolan och förskollärares perspektiv 

på detta. 

 

2.1 Barnen vid datorn 

Ljung-Djärf (2002) har i sitt arbete haft fokus på pedagogernas berättande om barnens möj-

ligheter och lärande när det gäller datorn på förskolan. Bland annat visade resultatet att barns 

användning av datorn är villkorat, till exempel så måste barnen alltid fråga en fröken först. 

Resultat visade också att datorn stod där påslagen men ingen använde den utan att fråga frö-

ken först; vilket tydliggör barnens villkorade användning. Tillgången till datorn kunde också 

dras in, vilket skedde om man inte uppförde sig. Då fick man inte sitta där, som en konse-

kvens av sitt handlande. I likhet med Ljung-Djärf (2002) så har även Markström (2007) att 

tillägga när det gäller barnens tillgång till datorn. Markström hade i sin studie syftet att förstå 

samt klargöra förskolans sociala ordningar, med fokus på vad som är typiskt för förskolan 

som institution. Hon såg bland annat barnens tillgänglighet till datorn, där resultatet visade att 

barnen fick använda datorn den tiden som beskrevs som mellanrummen; mellanrummen mel-

lan de schemalagda aktiviteterna, då barnen får utrymme att skapa sin egen ordning. Till 

skillnad från Markströms (2007) resultat om datorns tillgänglighet för barnen så hade Ljung-

Djärf (2004) i en annan studie syfte att studera datoranvändandets praktik i förskolan. Resul-

tatet av denna studie påvisade olika roller eller positioner som barnen intog. Med dessa posi-

tioner så medföljde också vissa rättigheter och skyldigheter. Positionerna lyder som följer; 

ägaren (den som har makten över musen och tangentbordet), deltagaren, (den som sitter bred-

vid ägaren och kan ge råd och hjälp som tas emot av ägaren) samt åskådaren (som sitter i 

samvarons periferi). Åskådaren har inget deltagande alls, utan tittar på, håller sällskap eller 

väntar på sin tur. Dessa tre positioner beskriver väldigt tydligt hur självklara rollerna blir för 

barnen vid datorn. Att kunna inta en viss roll i ett samspel med andra visar på en förståelse för 

situationen och personer runt omkring: att kunna vänta på sin tur, att ibland få hjälp, ibland få 

bestämma. Ljung-Djärfs (2004) resultat visade också att barn kommunicerar och samarbetar i 

större utsträckning vid datorn än vid andra aktiviteter exempelvis när de lägger pussel eller 

gör potatistryck. Denna forskning tyder sammanfattningsvis på att barns möjligheter till att 

använda olika tekniker kan vara villkorade på olika sätt. Vad vet vi då sedan tidigare om pe-

dagogers perspektiv på dator eller lärplatta i förskolan? 

 

2.2 Datorn i verksamheten 

Krumsvik, Vangsnes och Økland (2012) kommer närmare mina tankar i sin studie, vars hu-

vudsakliga syfte var att undersöka hur förskollärare är delaktig i situationer där datorn an-

vänds av barnen. Efter sin genomförda forskning visade resultatet väldigt lite av pedagogernas 

samspel med barnen i dessa situationer. Det är snarare att vara närvarande medans barnet spe-

lar. Vidare beskriver Krumsvik m.fl. vad som står i ett av Norges styrdokument för förskolan. 
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Det de lyfte fram är att denna teknologi ska ses som ett vanlig förekommande lärandeverktyg 

i verksamheten och att det är något som alla pedagoger ska hantera inom ramen för sitt yrke. 

Det framhölls även hur pedagogerna bör se på detta samt användningen av dator i förskolan, 

där Krumsvik m.fl.(2012) menar att denna materialitet bör få samma hänsyn och värdering 

som andra pedagogiska material på förskolan. Författarna Alexandersson, Linderoth och Lin-

dö (2001) belyste i sin forskning hur pedagoger förhåller sig till användande och samspel med 

barnen kring Informations-Kommunikationsteknik (IKT). Deras bok handlar främst om hur 

nya tekniker introduceras i förskolan samt hur barnen tar till sig tekniken, men även vikten av 

att barn påverkas av förskollärares hållning till tekniken i fråga. Det faktum att många av pe-

dagogerna som deltog i studien saknade både utbildning och erfarenhet inom IKT-området 

visade sig vara ett hinder för barnens lärande. Resultatet av studien visade också att det finns 

enstaka pedagoger som på grund av okunskap inom IKT-området avstod helt från att samtala 

med barnen om detta. Även Klerfeldt (2007) studerade detta område. Det övergripande syftet 

med studien var att granska hur mötet mellan förskolan och mediakulturen syns i förskollärar-

nas och barnens samspel. Klerfeldt återberättade pedagogernas diskussioner som en del av sitt 

resultat. Där framkom bland annat att pedagogerna funderade på hur de ska kunna integrera 

IKT i verksamheten utan att det på något sätt faller bort något från övrig pedagogisk verk-

samheten. I linje med Klerfeldts (2007) studie så omnämns även barnens digitala kompetens 

av Ljung-Djärf (2002), när hon i sitt resultat framhöll att pedagogerna tycker det är bra att 

barnen kommer i kontakt med datorn, men det får inte bli för ofta för då finns risk att annan 

relevant verksamhet hamnar i skymundan. Ljung-Djärf (2004) betonade även pedagogernas 

olika sätt att förhålla sig till barnens datoranvändande; hur de hanterar och bemöter barnens 

önskan om att använda datorn. Hon beskriver tre olika roller eller förhållningssätt som peda-

gogen intar, det är den skyddande, den stödjande och den vägledande pedagogen som fram-

hålls. Den skyddande försöker skydda barnet från datorn så att inte den ska stjäla tid från an-

nat viktigt i verksamheten. Den stödjande respektive den vägledande rollen präglas båda av 

pedagogens engagemang och det sociala samspel som skapas vid situationen.  

 

2.3 Framtiden 

Användandet av datorer i förskolan är som en förberedelse för framtiden. Det är bra att ha 

vissa färdigheter när man börjar skolan, skrev Ljung-Djärf (2002). Hennes resultat visade 

också med utgångspunkt i pedagogernas utsagor, att det anses både viktigt och värdefullt att 

barnen får befatta sig med datorer redan i förskoleålder. Ljung-Djärf (2002) tolkade pedago-

gernas uttalanden som att datorn är ett nytt redskap och barnen måste ta till sig det. Hon me-

nar att dagens förskolebarn är infödda i denna teknikera och att vi således kan dra slutsatsen 

att det därför inte bara är en utmaning för barnen utan även för vuxna. I linje med vad Ljung-

Djärf (2002) syftar till så menade också Säljö (2002) att även vuxnas kunskapskrav har änd-

rats. Säljö (2002) berättade om olika yrken och hur dessas kunskapskompetens har kommit att 

skiftats genom år av teknikutveckling. Han menade att en läkare eller sjuksköterska är nästin-

till beroende av dator, informationsteknik och annan avancerad utrustning för att exempelvis 

kunna, röntga, söva eller operera en patient. Även Gee (2006) menade att tiderna förändrats 

och att vetenskap och information numera finns i ett ständigt teknologiskt flöde runt omkring 

oss. Gee (2006) hävdade att rätt typ av datorspel kan hjälpa barn att möta riktiga problem och 

därmed genom innovativt tänkande komma fram till en lösning för detta. I linje med Säljö 

(2002) och Gees (2006) uttalanden om en tid i förändring så framhöll även Alexandersson 

m.fl. (2001) att pedagogiska datorprogram ofta framställs som kommande generationers pri-



 

5 

 

mära läromedel. Eftersom tillgängligheten till tekniken både har utvecklats och utökat den 

senaste tiden, ställer det också högre krav på vad som i framtiden ska ingå i utbildningsverk-

samheten. Kraven kommer från de politiskt ansvariga för utbildningssystemet samt från för-

äldrar till barn inom verksamheten. En annan aspekt som de lyfte fram är arbetslivsaspekten 

som handlar om att samhället förväntar sig att barnen ska förberedas för sitt framtida arbets-

liv. Ett framtida arbetsliv där de också onekligen bör kunna befatta sig med den för dagen 

aktuella teknologin (Alexandersson m.fl., 2001). 

 

2.4 Rogivande sysselsättning och kognitiv utveckling 

En annan aspekt som Ljung-Djärfs (2002) resultat visade är att datorn också kan användas 

som syfte att lugna ner barngruppen i förskolan. Datorn utnyttjas då som en form av rogivan-

de sysselsättning. Vissa barn får vid ett sådant tillfälle tillåtelse att sätta sig vid datorn med 

förhoppning om att barngruppen ska varva ner. Till skillnad från den rogivande sysselsättning 

som Ljung-Djärfs resultat visade, så lyfter Williamsson Shaffer (2006) i sin studie fram ett 

annat perspektiv på datorns användande när han hävdade att vissa spel kan främja olika sätt 

att tänka. Han relaterade till olika yrken och olika sätt att tänka för att lösa spelets olika upp-

gifter. Det han syftade till här är något som skulle kunna bli en ny pedagogik i framtiden. Han 

pratade om rollspel i datorspelandet men inte samma roller som Ljung-Djärf (2004) identifie-

rat, som handlade om barnens positioner i förhållande till varandra runt datorn. Williamsson 

Shaffer (2006) syftade istället till att barnen intar rollen i spelet och därmed utvecklar sitt 

kognitiva tänkande, till exempel rollen som arkitekt, journalist eller ingenjör. I likhet med 

Williamsson Shaffers (2006) resultat så har Lager och Bremberg (2005) genomfört en studie 

med syfte att klargöra olika hälsoeffekter av datorspelande. De yngsta som deltog i studien 

var fem år, alltså förskoleålder. Resultatet visade att barnets spatiala förmåga utvecklas samt 

att reaktionstiden förbättras. Lager och Brembergs resultat visade även att den spatiala förmå-

gan är av stor vikt för framtida intelligens. För att komma fram till det så gjordes ett av många 

olika test med en mental rotation, vilket de också redogör för i sin studie. Alexandersson m.fl. 

(2001) ger näring åt Williamsson Shaffers (2006) innovativa pedagogiska tänk; detta när de 

ställer sig kritiskt till skolans sätt att undervisa. I likhet med Williamsson Shaffers (2006) tan-

kar om en framtida pedagogik så ansåg även Alexandersson m.fl. (2001) att skolan inte tar till 

vara på barnets fantasifulla och kreativa sätt att utforska sin omvärld. I Alexanderssons m.fl. 

studie fanns det ett flertal exempel på när barnen skapade sitt eget innehåll i specifika pro-

gram. Till exempel genom att bygga en bil eller skriva ett brev, vilket kan relateras till Willi-

amsson Shaffers (2006) teorier om det yrkesrelaterade rollspelet. När det gäller att lära sig 

något och hur barnen uppfattar användandet av datorn så har också Alexandersson m.fl. 

(2001) något att tillägga. De påvisade i sin studie att barnens möte med teknologin ofta var 

lustfyllt och kreativt. Ett av deras huvudresultat i studien visade på att barnens användande av 

datorn engagerar alla deras sinnen, vilket gör det hela lustfyllt. Studien som genomfördes 

framhöll även att det funnits ett flertal situationer där barnen både var glada och upplevde att 

de lär sig. I linje med vad Alexandersson.m.fl (2001) kommit fram till så framhöll även Lin-

deroth (2002) i sitt resultat att barnen använder flera sinnen. Han berättade i samband med 

användning av olika sinnen om ett barn som scannade in sin teckning och sedan spelade in 

ljud till sin tecknade figur. Han sade att barnet i fråga i denna situation ligger nära den profes-

sionella filmmakarens yrke. Till skillnad från Linderoth (2002) lyfte Alexandersson m.fl. 

(2001) fram ett annat sätt att använda pedagogiska datorprogram. De använde begreppet att 

leka med ett pedagogiskt dataprogram vilket i detta fall betyder att barnen inte gör det som 
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spelet förväntar sig att de ska göra. Barnen strävade efter att framkalla roliga ljud eller speci-

fika händelser i spelet som fick dem att skratta och ha roligt tillsammans (Alexandersson 

m.fl., 2001). Vidare gav Gee (2007) en ny bild av hur man kan tänka när det kommer till bar-

nens användande av datorer. Som vuxen kan man ställa sig frågor om vad barnen lär sig och 

om det är värt att lära sig. Gee menade också på att det inte finns någon slags allmän inlärning 

utan påstådde att vi alltid lär oss någonting. Det Gee (2007) här hävdade kan länkas till Vy-

gotskijs (Partanen, 2009) tankar om inlärning som syftar till att lärandet sker inom individen 

själv framförallt med hjälp av artefakter och andra människor i sin närhet. I nästa kapitel 

kommer jag att utveckla och förklara Vygotskijs (Partanen, 2009) tänkande och hans begrepp 

ännu mera för att även använda dessa begrepp diskussionskapitlet. 
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3. Teoretiska utgångspunkter 

Enligt Bjereld, Demker och Hinnfors (2009) så ska en väl utstakad problemformulering leda 

fram till ett för uppgiften passande perspektiv. Syftet med detta arbete är att studera förskollä-

rares perspektiv på lärplattan och deras arbete med den i förskolan. Jag använder begrepp ut-

ifrån Vygotskijs sociokulturella perspektiv (Partanen, 2009) för att kunna förklara och lyfta 

fram resultat i diskussionskapitlet. Med de sociokulturella glasögonen på kommer jag att kun-

na framhålla och klargöra olika perspektiv på lärplattans användande i förskolan. Jag kommer 

nu nedan att ge en kortare presentation av de begrepp som kommer att bli aktuella i den fort-

satta texten. 

 

Den proximala utvecklingszonen 

Vygotskijs begrepp (Partanen, 2009) den proximala utvecklingszonen syftar till att det man 

inte ännu behärskar behöver man först öva på tillsammans med en kamrat eller någon vuxen. 

Den zonen utspelar sig i utrymmet mellan den självständiga aktuella utvecklingsnivån och 

nivån till möjlig utveckling tillsammans med stöd från någon annan. Det Vygotskij vill fram-

hålla här är vikten av interaktion människor emellan, alltså det sociala samspelet. Människan 

lär i samspel med andra oavsett vilken situation de befinner sig i.  

 

Medierat och direkt lärande 

Som en del av den proximala utvecklingszonen finns också begreppet mediering. Mediering 

kan förklaras som väglett deltagande eller väglett lärande. I det medierande lärandet kan det 

vara två eller flera personer som samtalar, men personerna ställer också frågor både till sig 

själva och till varandra. Ett medierat lärande främjar också barnets utveckling av dess resone-

rande förmåga eftersom dialogen omformas och blir till en inre dialog hos individen, varpå 

individens utveckling av självständigt tänkande främjas. Till skillnad från det medierande 

lärandet så finns också något som heter direkt lärande. När det direkta lärandet tar plats så 

arbetar personen tyst för sig själv med sitt inre språk. Det finns forskning som visar att barn 

som i pedagogiska situationer tagit del av det medierande lärandet får mer stimulans i sin 

kognitiva utveckling och då också sitt eget tänkande (Partanen, 2009). 

 

Yttre och inre verktyg 

Vidare behandlar Vygotskij (Partanen, 2009) skillnaden mellan yttre och inre verktyg. De 

yttre verktyg är de läromedel och pedagogiska material som finns omkring oss i förskolan. De 

inre verktygen är vårt eget tänkande. I denna studie vill jag belysa hur pedagogerna förhåller 

till lärplattan som ett pedagogiskt verktyg i förskolan. Lärplattan i denna studie kan då förstås 

som ett yttre verktyg för barnen och pedagogerna på förskolan som har ett samband med det 

inre verktyget (barnets eget tänkande). Vygotskij menar på att alla psykiska funktioner sker i 

två sammanhang: först i det sociala samspelet med andra och sedan i barnets inre värld som 

ett inre verktyg. 
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4. Metodologisk ansats och val av metod 

4.1 Semistrukturerad intervju 

Eftersom jag ville veta mer om hur förskollärarna tänker kring och agerar när det gäller lär-

plattan i förskolan föll valet av datainsamlingsmetod på intervjuer.  En intervju lämpar sig 

bäst för att få fram respondentens attityder, värderingar, åsikter och därmed också hur respon-

denten förhåller sig till det som intervjuaren vill veta mer om (Bryman, 2013). 

 

Mitt val av intervjudesign föll på en semistrukturerad variant med ett frågeschema (se nedan). 

Denna modell tillåter utrymme för att ändra ordning på frågorna, till exempel att ta en fråga 

före en annan för att det passar bättre till vad deltagaren just pratat om. Kort sagt: möjlighe-

terna att reagera och anpassa sig efter respondenten under samtalets gång är utmärkta (Bry-

man, 2013). Följdfrågor bidrar till att vidareutveckla vad deltagaren just delgivit. Med hjälp 

av spontana följdfrågor påskyndas processen att komma in på djupet av hur respondenten för-

håller sig till det dryftade. 

 

4.2 Urval 

Jag ville intervjua förskollärare för att det är förskollärarna som har det övergripande pedago-

giska ansvaret när det gäller verksamheten på förskolan (Skolverket, 2010). Således var det ett 

kriterium att de jag intervjuade skulle vara utbildade förskollärare. Jag gick efter kontakt med 

förskolechefen till förskolan och frågade förskollärare om eventuellt deltagande. Jag fick fyra 

positiva svar, som därmed utgjorde ett stickprovsurval. Stickprov som en urvalsteknik syftar 

till den del av populationen (personalen på förskolan) som väljs ut för studien i fråga (Bry-

man, 2013). Alla fyra deltagare är utbildade förskollärare och arbetar på samma förskola i en 

liten kommun i Mellansverige. Det är fyra kvinnor i åldern 30-60 år. De kommer i texten pre-

senteras med fingerade namn och siffran efter namnet representerar deras ålder: Ami57, 

Moa44, Fia34 och Pia32. Fia32 var klar med sin utbildning 2002 och har sedan dess arbetat 

som förskollärare på olika förskolor inom samma kommun. Moa44 utbildade sig på 90-talet. 

Ami57 var färdigutbildad 1986, men har även prövat andra yrken genom åren. Pia32 genom-

förde sin utbildning i början av 2000-talet. 

 

4.3 Intervjufrågor 

Intervjuerna utgick från frågorna nedan. Frågorna 1-4 förhåller sig till första forskningsfrågan 

för denna text, 5-7 till textens andra fråga och 8-10 förhåller sig således till textens sista fråge-

ställning. 

 
1. Ser du lärplattan som ett viktigt verktyg i verksamheten, i så fall kan du gärna beskriva på vilket sätt? 

2. Vilka fördelar ser du med lärplattan i arbetet med barnen? 

3. Vilka begränsningar ser du med lärplattan i arbetet med barnen? 

4. På vilket vis tror du att lärplattan bidrar till barns utveckling och lärande?  

5. När använder du lärplattan i verksamheten, beskriv gärna i vilka situationer? 

6. Hur använder du lärplattan med barnen, ge gärna exempel? 

7. Hur upplever du användandet av lärplattan tillsammans med barnen? 

8. Vilka möjligheter har barnen att själva ha inflytande över när de får använda lärplattan? 
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9. Finns det några speciella rutiner/regler kring användandet av lärplattan när det gäller barnen, beskriv gärna 

och ge exempel? 

10. Får alla barn använda lärplattan oavsett ålder och mognad, ge gärna exempel? 

 

4.4 Genomförandet av intervjuerna 

Efter att kontakten med förskolechefen var genomförd besökte jag alla avdelningar på försko-

lan och berättade lite om mig själv och mitt syfte. Jag berättade att jag höll på med mitt exa-

mensarbete och att jag sökte förskollärare att intervjua. Jag lämnade informations- och sam-

tyckesblanketter (se bilaga) på alla avdelningar och bad dem återkomma inom en vecka om de 

var intresserade.  Det var fyra som tackade ja till att delta i min studie. Efter att ha fått sam-

tycke och därmed ett godkännande av respondenten att ge en intervju så besökte jag återigen 

förskolan i fråga. Jag bokade tider för när intervjuerna skulle äga rum samt kollade upp möj-

ligheter till lokal att genomföra dessa i. Jag fann en sammanträdeslokal på förskolan och bo-

kade således upp fyra tider i det rummet. Det fanns även en skylt där att hänga upp på utsidan 

av dörren där det stod ”stör ej”. Vid första intervjutillfället kompletterade jag denna skylt med 

en post-it bredvid där jag skrev ”intervju pågår”. Tre av de fyra intervjuerna tog plats i detta 

sammanträdesrum. Med hjälp av skylten och mitt förtydligande av den så blev vi heller inte 

störda vid genomförandet. Vi kunde ibland höra att barngruppen var på väg ut eller att något 

barn var på väg hem, men det var inget som jag upplevde påverkade intervjuerna. Det var en 

ljus och rogivande miljö med mjuka bekväma stolar. Intervjuerna skedde avslappnat och trev-

ligt. Jag följde mitt frågeschema och ställde följdfrågor där jag fann behov till detta för att 

kunna klargöra respondentens svar på bästa sätt. Den fjärde intervjun ägde rum hemma hos 

mig på respondentens begäran att lämna sin arbetsplats för att genomföra intervjun. Respon-

denten uttryckte en viss ängslan om att någon kunde komma in och störa trots lappar på utsi-

dan av dörren. Således accepterade jag respondentens förslag och genomförde intervjun 

hemma, med tanke på att det är av vikt att skapa en tillitsfull relation till respondenten (Bry-

man, 2013). Även denna intervju skedde avslappnat och förutsättningarna var likvärdig de 

andra tre intervjuerna, då man inte hörde några andra ljud än mitt och respondentens verbala 

utbyte. Intervjuernas genomförande tog tjugo till fyrtiofem minuter. 

 

4.5 Transkribering och analys 

Transkriberingen följde några för mig enkla regler. Respondenterna refererades till med finge-

rade namn (Pia 32, Fia 34, Moa 43 och Ami 57) och allt som de och jag själv sagt under in-

tervjuerna har överförts till skrift. I löpande transkribering skrevs ord och meningar som beto-

nats med fetstil. Min röst skrevs i kursiv stil och vid de tillfällen jag gav respons mitt i re-

spondentens mening eller korta pauser, så inflikades det i transkriberingen i en kursiverad 

parentes. Tre punkter indikerade korta pauser emedan sex punkter indikerade längre pauser. 

Vid tillfällen då det till exempel inte gick att urskilja exakt vad som sades eller något ohörbart 

skedde, så angavs detta mellan två asterisker. 

 

Analysen genomfördes genom att det empiriska underlag som samlats in via intervjuerna te-

matiserades i tre steg utifrån textens forskningsfrågor. Samtliga intervjuer granskandes nog-

grant med var och en av frågeställningarna i åtanke. Varje bit information från transkriptio-
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nen, som sågs relevant för någon av frågeställningarna, sparades under dito rubrik. Detta re-

sulterade i tre teman. Vid granskningen av dessa grupper med data framträdde en bild av re-

spondenternas syn på aktuellt ämne. Utöver de tre forskningsfrågorna som detta arbete utgår 

ifrån så har empirin även granskats i syfte att få fram ett gemensamt övergripande tema. Vid 

den tematiska analys som ägde rum så användes fyra olika överstyrkningspennor: tre till 

forskningsfrågor och en till det gemensamma som respondenterna framhöll. De teman som 

framkom ur förskollärarnas bearbetade intervjuer var således deras positiva inställning till 

lärplattan, när och hur de använde lärplattan, deras tankar om lärplattans tillgänglighet för 

barnen samt deras önskade behov om fortsatt utbildning inom området. 

 

4.6 Forskningsetiska hänsynstaganden 

Jag kommer nu i följande text beskriva hur jag tänkte och gjorde när jag tog forskningskraven 

från Vetenskapsrådet (2011) i beaktning. När man genomför forskning ska man som forskare 

agera enligt de forskningsetiska krav som råder. Det mest övergripande kravet som är individ-

skyddskravet sammanfattas enligt Vetenskapsrådet som fyra principkrav inom området. Dessa 

fyra heter informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

Jag ska nu beskriva hur jag i min studie tagit ställning och tänkt enligt dessa.  

 

I linje med informationskravet (Vetenskapsrådet, 2011) tog jag först kontakt med förskoleche-

fen och berättade om mig själv och mitt projekt. Efter att jag fått ett positivt svar från försko-

lechefen gick jag vidare i min kontakt med förskollärarna. Jag skrev ett informationsbrev (se 

bilaga) till dem. Där förklarade jag mitt projekt och mitt syfte med det samt att jag skulle spe-

la in intervjun och föra anteckningar. Vidare delgavs de också att det är helt frivilligt och att 

de när som helst har rätt att dra sig ur och avsluta sitt medverkande i studien, utan att det på 

något vis ska få negativa följder. Jag berättade också om att allt material kommer att förvaras 

säkert och endast nyttjas till denna studie. När studien är genomförd och godkänd kommer jag 

att förstöra allt material samt alla identitetsuppgifter och annan information som utbytts vid 

intervjun. Jag informerade också den deltagande om att studien kan komma att bli offentlig i 

ett senare skede, men självklart utan deltagarens personuppgifter. Samtyckeskravet handlar 

om att jag som forskare ska få deltagarens samtycke (Vetenskapsrådet, 2011). Jag konstruera-

de en blankett (se bilaga) för detta med en text där det förklarades för personen i fråga, den 

deltagande, att denna tagit emot informationen om sina rättigheter samt mitt syfte med studien 

och hur jag skulle behandla alla uppgifter. På blanketten fanns plats för att kryssa ja eller nej 

för samtycke och därmed och tacka ja eller nej till deltagande. Blanketten fick jag in innan 

intervjun tog plats och den var då ikryssad ja för samtycke och deltagande av den personen 

jag skulle intervjua. Konfidentialitetskravet tog jag med i min beräkning när jag informerade 

om det i informationsbrevet (Vetenskapsrådet, 2011). Jag förvarar alla uppgifter och insamlad 

data på ett för andra oåtkomligt ställe under studiens gång. Vid studiens avrapportering och 

publicering har alla deltagare avidentifierats. Nyttjandekravet har jag i informationsbrevet 

informerat deltagarna om (Vetenskapsrådet, 2011). Jag kommer bara använda insamlad in-

formation enbart i studiens syfte. Efter avslutad godkänd avrapportering kommer jag förstöra 

allt material.  
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5. Resultat 

Eftersom syftet med detta arbete är att studera förskollärares perspektiv på lärplattan och 

deras arbete med den i förskolan så kommer det nedan redogöras för hur dessa uttalade sig om 

respektive forskningsfråga. Efter transkribering och en tematisk analys framträdde fyra teman. 

Tre av dem är direkt kopplade till arbetets huvudsakliga forskningsfrågor, medan det fjärde 

temat belyser en ytterligare aspekt om lärplattan som de fyra respondenterna har 

gemensamma åsikter kring. Resultatredovisningen börjar med tematiseringen av de tre 

forskningsfrågorna och avslutas med det gemensamma temat. 

  

5.1 Förskollärarnas syn på lärplattan som pedagogiskt verktyg 

Det framträdande i detta tema är förskollärarnas positiva inställning till lärplattan. Det 

positiva framträder om än på olika vis. Det alla tillsammans framhåller är att barnen med 

glädje använder sig av lärplattan. Alla respondenter nämner även att lärplattan med lätthet kan 

fånga barnens uppmärksamhet. Det som också fördes på tal var att det är en lärplatta och inte 

en spelplatta. ”På förskolan jobbar vi med lärplattan och det ska alltid finnas ett syfte med 

användandet och en pedagog närvarande”, säger Fia34, vilket också Moa44 och Pia32 anser. 

När frågan ställs om lärplattan är ett viktigt verktyg i verksamheten så anser Ami57 att 

lärplattan inte är det. Vidare uttrycker hon att det kan bero på att hon inte har så mycket 

kunskap om den. Pia32, Fia34 och Moa44 svarar tillskillnad från Ami57 att lärplattan är ett 

viktigt verktyg i verksamheten. Exempelvis uttrycker Pia32 följande:  

 

Jo, jag tycker det är ganska viktigt. Främst för att jag tycker att man kan fånga barnens 

uppmärksamhet att de tycker att det är så väldigt roligt att använda den. Då tror jag att 

det blir ett bra lärverktyg. 

 

Pia32 är positivt inställd till lärplattan som pedagogiskt verktyg i verksamheten. Hon anser att 

den fångar barnens intresse samt att de också finner glädje i att använda den. Hon uttrycker 

även att det är viktigt att barnen får använda en lärplatta tidigt, samtidigt som hon också 

framhåller att det kommer att användas ännu mer teknik i framtiden. Det Pia32 säger tycker 

också Fia34. När hon svarar på samma fråga: 

 

 Ja det gör jag, jag önskar att vi använder den mer. Det är ju en stor informationsbank 

och den är lätt att ha med sig och smidig, så man kan ju få i gång en väldigt bra 

pedagogisk diskussion med barnen. 

 

Fia34 berättar att hon finner lärplattan viktig som ett pedagogiskt verktyg i verksamheten. 

Fia34 lyfter också upp flera positiva aspekter med lärplattan. Hon nämner dess tillgänglighet 

samt att det även är en stor informationsbank som kan generera givande pedagogiska 

diskussioner med barnen. Även Moa44 finner lärplattan viktig. Hon lyfter också fram dess 

tillgänglighet precis som Fia34 gjorde. Moa44 framhåller också vikten av kunskapssökande 
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tillsammans med barnen när hon berättar varför hon tycker lärplattan är viktig. Moa44 säger 

då följande: 

 

Jag tycker det är jätteviktigt att ha lärplattan. Bland annat det här att söka kunskap, när 

barnen ställer frågor.  Jag hade här om dagen en saga om luta. Jag hade en saga och så 

kom man till en luta. Det var någon som spelade luta. Då kunde man direkt söka på luta 

och visa vad det var för någonting, istället för att leta på en bok. 

 

Vidare berättar även Moa44 om dokumentation och att barnen är med och tar kort på 

konstruktionsaktiviteter som de har gjort. Detta menar hon är för att synliggöra barnens eget 

lärande; att barnen själva får vara med och titta, prata om och reflektera över vad de har gjort. 

Precis som när hon säger att barnen är med och pratar och reflekterar kring vad som gjorts, så 

anser även Fia34 att en förskollärare ska vara närvarande. Detta just för att det ska bli 

meningsfullt. Barnen ska kunna fråga och prata om vad de gör. Fia34 uttrycker följande om 

sin syn på att använda lärplattan tillsammans med barnen: 

 

Dom får aldrig ha den själv och sitta alldeles själv, det ska alltid vara en vuxen med. Det 

ska alltid vara ett syfte med varför de använder den, det är ett pedagogiskt verktyg, inte en 

spelplatta utan ett pedagogiskt verktyg, det är ju superviktigt. 

 

Till skillnad från Pia32, Moa44 och Fia34 så anser inte Ami57 att det är ett viktigt verktyg i 

verksamheten. Hon uttrycker sig på följande vis: 

 

Nej, jag ser det inte som ett viktigt verktyg i verksamheten, men det kan bero på att jag inte 

är så insatt i den, att jag inte förstår vad man kan göra. Vi sitter någon gång ibland med 

barnen och de får… ja… spela vanliga Alfons-spelet, eller något sådant. Annars så har vi 

filmat lite med den och använt den här backwards. När man spelar baklänges och det tycker 

de är jätteroligt. 

 

Ami57 har ändå en mycket positiv inställning till lärplattan och ger många exempel på spel 

och roliga applikationer där hon och barnen finner glädje. Det framgår i jämförelse med 

övriga respondenter att hon betraktar lärplattan mer som en leksak än ett pedagogiskt verktyg. 

Hon uttrycker att hon använder lärplattan för att stilla gruppen. Samtidigt är hon den av de 

fyra intervjuade förskollärarna som starkast uttrycker behovet av fortbildning för redskapet. 

Ami57 uttrycker följande när hon svarar på frågan om när hon använder lärplattan i 

verksamheten: 
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 Några har fått satt sig och spelat, ibland är vi med ibland inte. Så tyvärr är det så att vi inte 

använder den så mycket i lära-verksamhet någon utav oss. 

 

Tillskillnad från Ami57 så resonerar Fia34 istället att det är ett bra hjälpmedel och ett 

pedagogiskt verktyg. Fia34 använder lärplattan i pedagogiskt syfte vid ett flertal planerade 

tillfällen i verksamheten och resonerar således att: 

 

Sen måste du använda lärplattan på rätt sätt, det är inte någonting du sitter och spelar med. 

 

På samma sätt resonerar Moa44 när hon säger att på förskolan ska man jobba med lärplattan. 

Det hon kan finna problematiskt är hur hon upplever att barnen använder den hemma. Hon 

uttrycker att hemma använder barnen den som en spelmaskin, vilket går helt emot hur Moa44 

anser att lärplattan ska brukas. Det ska alltid vara en förskollärare närvarande menar Moa44, 

Pia32 och Fia34. Fia34 nämner även den proximala utvecklingszonen. Hon menar då att 

barnen lär tillsammans med varandra och förskolläraren. Vidare så uttrycker hon också att i 

takt med att de lär sig så kan man som förskollärare också höja utmaningarna för barnen. I 

linje med Fia34 resonerar också Moa44 när hon berättar vad barnens intresse för utmaningar 

kan bidra till när det gäller barnens utveckling och lärande: 

 

Ja, men det hjälper ju till att de utvecklar sig, man kan höja nivån, ja, att utmana dem att 

komma längre i sin utveckling. 

 

5.2 Förskollärarnas arbete med lärplattan 

Alla förskollärare berättar om hur och när de använder lärplattan. Hur de ser på användandet 

av tiden när barnen är aktiva med lärplattan redogörs det för. De ser olika på det, men alla fyra 

förskollärare anser att strukturerad tid och mindre grupper är relevant vid användandet av 

lärplattan. Ami57 delger nedanstående när hon svarade på frågan om det fanns några speciella 

regler eller rutiner kring användandet av lärplattan: 

 

Mmm, en stund var om det är flera. Och att man, om de inte klarar av det själva så får man 

ju gå in och bryta och sen ta nästa. 

 

Tillskillnad från Ami57 som säger att barnen ska byta efter en stund, så berättade Fia34 att 

hon i stället ser till barnets förutsättningar och behov. Fia34 menar att vissa barn kan behöva 

lite mer tid än andra att genomföra vissa moment. Detta som Fia34 säger om det individuella 

barnet anser även Moa44 när hon pratar om vikten att få göra klart det man håller på med. 
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Pia32 nämner inte tiden alls utan hon pratar mer om gruppstorleken och att hon anser att det 

funkar bättre i mindre grupper. Därmed diskuterades detta aldrig under intervjun, eftersom 

Pia32 använder den främst i sina planerade aktiviteter. På frågor om när och hur lärplattan 

används så ger alla olika exempel på vad barnen kan lära sig och i vilka sammanhang de 

använder lärplattan. Det framgår att Pia32, Moa44 och Fia34 använder lärplattan i den 

planerade verksamheten. Lärplattan används som pedagogiskt verktyg i verksamheten för att 

främja barnens kunskapsutveckling inom olika områden, såsom; språk, matematik, 

lyssnandeövningar, skogen, dokumentation och konstruktionslekar. Ami57 som till skillnad 

från Pia32, Moa44 och Fia34 inte använder lärplattan i sin planerade verksamhet med barnen, 

uttrycker ändå att hon tror att de kan lära sig saker som färg och form. Vidare så nämner 

Ami57 också en app som handlar om handlar om att förstå sammanhang: 

 

Om man klickar på blomman så öppnar sig en trädgård och om man klickar på dörren så 

öppnar sig ett hem. 

 

Fortsättningsvis så uttrycker Ami57 att hon gärna skulle vilja lägga in mer användande av 

lärplattan i verksamheten. Hon uttrycker också att det borde vara en del av 

avdelningsplaneringen; att arbetslaget strävar åt samma håll. Fia34, Moa44 och Pia32 som 

alla använder lärplattan i planerade situationer med barnen har en gemensam nämnare: de 

anser alla tre att det alltid ska vara en pedagog närvarande när lärplattan används. På frågan 

om hur förskolläraren använder lärplattan med barnen svarar Moa44 följande: 

 

 Att man är med som pedagog, sitter med och tittar och man kan prata om det de gör helt 

enkelt. Det är inte bara att jag ska sätta lärplattan i händerna på något barn och sen gå 

därifrån. Utan att det är jätte viktigt att man är med, och även om jag inte kan programmet 

eller appen de kör, så lär vi det tillsammans, vi lär. 

 

Det både Moa44 ovan och Fia34 säger är att det är ett pedagogiskt verktyg och det ska alltid 

finnas ett syfte när den används. Den vuxna ska finnas med bredvid som hjälp och stöd i 

utvecklingsprocessen. Även Pia32 framhåller att hon inte tycker att barnen ska sitta själva 

med lärplattan, hon berättar att hon ofta använder lärplattan i mindre grupper inom den 

planerade verksamheten: 

 

Jag använder den oftast när jag har sådana här smågrupper, när vi delar upp i grupper, så 

har ju jag en natur och teknikgrupp en gång i veckan och då använder vi ofta den. Olika 

konstruktionslekar, sen blir det ju ofta om man vill kolla lite språk och begrepp som man 

kan plocka fram den i mindre grupper och se vad de kan. 

 



 

15 

 

Precis som Pia32 så anser också både Fia34 och Moa44 att lärplattan är bra att använda för att 

främja barnens språkutveckling. Moa44 uttrycker att lärplattan väcker barnens intressen och 

att de finner det spännande att använda den. Med det menar Moa44 att man kan vara med och 

höja ribban för deras lärande vid behov, exempelvis gå från enstaka bokstäver till att sätta 

ihop ord. Fia34 pratar med stor entusiasm om sitt användande med lärplattan när det gäller 

språkutveckling: 

 

Jag önskar att vi använde den mer. Just när det gäller våra tvåspråkiga barn så tycker jag 

den är ett extremt viktigt hjälpmedel. Det finns jätte många bra språkprogram. Sen tycker 

jag även att lärplattan är bra att ha i språksamlingar med alla barnen. 

 

Fia34 berättar också att hon brukar ta med lärplattan till skogen. Hon kan då ta kort i 

dokumentationssyfte tillsammans med barnen samt att de också kan söka kunskap snabbt vid 

behov. Hon ger ett exempel om en älg: barnen hade funnit älgavföring och började då fråga 

om älgen. Mia34 berättar att hon tillsammans med barnen fann informationen snabbt på 

lärplattan och därmed också kan ha en givande pedagogisk diskussion. Moa44 vill gärna 

också ta med lärplattan till skogen men hon har inte kommit så långt än säger hon, men i 

likhet med Fia34 så anser Moa44 att dokumentationen är av stor vikt. Även Pia32 finner 

dokumentationsarbetet viktigt. Hon berättar att hon filmar barnens konstruktionsaktiviteter för 

att senare kunna synliggöra barnens lärande, både för barnen själva och för henne själv som 

pedagog. När det gäller dokumentationen så framhåller Fia34 och Moa44 en gemensam 

framtidsvision. De strävar båda efter att barnen ska kunna göra sin egen dokumentation. Detta 

för att barnen ska kunna se sitt lärande och reflektera över det. Fia34 uttrycker även att det 

känns dumt som det är i dagsläget; att vi som förskollärare sitter med kort och skriver om 

aktiviteter och skapandeprocesser som barnen gjort och då på ett kontor och barnen är inte ens 

med. I samband med dokumentation uttrycker Fia34: 

 

Nu kan vi ju skriva ut, det har vi ju inte kunnat förut från plattan. Att barnen då får göra sin 

egen portfolio över aktiviteter. Men dit har vi inte kommit än, men jag strävar dit. Just det 

att de gör någonting, säg att de snickrar, vi tar korten tillsammans, de får vara med i sitt 

eget lärande och sen skriver vi den tillsammans och sen trycker vi ut, så på en timme har vi 

hela lärande processen. 

 

Moa44 berättar hur hon dokumenterar med tillsammans med barnen. Det sker i likhet med 

vad Fia34 just beskrivit.  
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5.3 Förskollärarnas beskrivning av lärplattans tillgänglighet för 

alla barn 

Fia34, Moa44 och Ami57 säger att alla barn får eller har fått prova lärplattan på förskolan. 

Dessa tre beskriver det också som glädjefyllda aktiviteter även med de minsta på förskolan. 

Vad som är gemensamt här för alla fyra förskollärare är deras svar på frågan om barnens eget 

inflytande över när de får använda lärplattan. Alla fyra uttrycker att barnen sällan får 

bestämma när de vill använda lärplattan. Pia32 säger att det är svårt att låta barnen välja när 

de vill använda lärplattan. Det svåra enligt Pia32 är att hon som pedagog vill vara med när 

barnen använder lärplattan samtidigt som hon känner att hon inte kan gå ifrån de barnen som 

inte vill använda lärplattan. Tillskillnad från Pia32 så menar Fia34 att barnen har inflytande 

när det blir aktuellt med informationssökning tillsammans med barnen, så använder hon 

lärplattan för att finna svar på barnens frågor. Moa44 ser istället specifika stunder som 

tillfällen då barnen kan få ett jakande svar om de frågar. Moa44 uttrycker nedanstående när 

hon svarar på frågan om barnens möjlighet till inflytande över användandet: 

 

Det är det lite svårt. Vi försöker ju att de inte har lärplattan när de leker för fullt, det får inte 

vara ett alternativ till leken. Men de här stunderna efter maten och sådana grejer, men det 

måste ju vara så att en pedagog måste finnas tillgänglig, som kan sitta med. 

 

Moa44 menar att det är svårt att hitta sådana luckor, där barnen kan få sitta med en pedagog 

och utforska tillsammans. Moa44 lägger också tyngd på det pedagogiska ansvaret som hon 

har när hon säger att lärplattan inte får vara ett alternativ i stället för lek på förskolan. Ami57s 

svar på samma fråga, gav en annan vinkel på inflytande i denna bemärkelse. Ami57 beskriver 

barnens möjligheter att själva bestämma över sitt användande av lärplattan: 

 

 Inte mycket. Vi kan ha det som någon tröst ibland, om någon har liksom slagit sig eller 

varit ledsen eller har tappat en tand. Han var liksom helt knäckt, han ville liksom inte tappa 

tänder och grät och grät och grät och vi tog fram plattan, så han fick sitta en stund.  

 

Pia32 uttrycker i stället angående samma fråga att hon känner sig ensam i arbetet med 

lärplattan. Hon uttrycker att hon är ensam i arbetslaget om att vilja arbeta med lärplattan i 

verksamheten och känner därför att hon inte heller kan ge barnen inflytande över 

användandet. Vidare så berättar hon också att hon vill kunna vara med och inte bara ge barnen 

lärplattan och låta dem sitta själva. Pia32 berättar även att inte alla barn använder eller får 

jobba med lärplattan. Hon säger att det dock inte är medvetet, men när hon funderar på det så 

är det nästan alltid de äldsta som får använda den. Detta trots att de tar hem applikationer som 

ska passa även de minsta fortsätter hon. Tillskillnad från Pia32s uttalande så är Fia34s respons 

på frågan om alla barn får använda lärplattan oavsett ålder och mognad i stället ett snabbt glatt 

”japp”. Sedan berättar hon lite om hur de allra minsta barnen använder lärplattan: 
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Ja, vi har ju lagt in program som passar de allra minsta. Vi har en liten tjej som är två år 

som sitter med den. Jag har hittat ett jätte bra program och det är matte som hon tränar, det 

är färg och form. Hon ska mata ugglor, med tårtbitar och det är en är en fågel, en katt och 

en hund och så läggs det upp en massa bakelser eller kakor på en bricka och så räknar de 

hela tiden kakor.  

 

Även Ami57 uttrycker i detta sammanhang att alla barn får använda lärplattan. Hon berättar 

att de har låtit alla testa och att de små har en applikation med olika djurläten som de finner 

jätteroligt. Hon berättar att hon då är delaktig i barnens utforskande samt att hon också håller i 

lärplattan åt de allra minsta barnen. Det övergripande här är att lärplattan inte bara ligger 

tillgänglig för barnen. Barnen måste fråga om och när de får använda den. Precis som Moa44 

också uttrycker så anser samtliga att det inte får bli ett alternativ i stället för leken. Moa44 

säger också att barnen inte ska välja lärplattan istället för en kompis. 

  

5.4 Fortbildning behövs 

Samtliga förskollärare nämner vikten av utbildning inom området. Eftersom deras uttalanden 

kan relateras till syftet med detta arbete som är att studera förskollärares perspektiv på 

lärplattan och arbete med den i förskolan, så har det tagits beslut om att framhålla deras 

gemensamma tankar när det gäller fortbildning för användandet av lärplattan i förskolan. När 

Pia32 svarar på frågan om hon ser några begränsningar så berättar hon om sin känsla av 

okunskap och brist på uppföljning av genomgått kursmaterial: 

 

Ja vi har ju haft en kurs, men i övrigt så får vi ju inget mer. Liksom att vi jobbar 

tillsammans och kan ge idéer, inget sådant gör vi ju inte, ingen vidare kunskap. Utan man 

får ju sitta själv och leta. 

 

Det Pia32 uttrycker här om att ingen uppföljning till kursen görs och att hon får sitta själv och 

leta är hon inte ensam om. Fia34 berättar att hon tycker att det ska göras en satsning inom 

detta område. Hon menar att det är många förskollärare som varken har kunskap eller 

erfarenhet när det gäller lärplattan på förskolan. Vidare så säger också Fia34 att barnen bör få 

jobba med lärplattan i förskolan. Fia34 relaterar till samhället och teknikens utveckling när 

hon svarar frågan om vad lärplattan bidrar med till barnens utveckling och lärande: 

 

Det är ju jättemycket datorer som du ska kunna handskas med. För det är så samhället ser ut 

idag och det kan vi inte jobba emot. Då gör vi dem en björntjänst. 

Ami57 omtalar fortsatt kunskap och utbildning ur ett mer individbaserat perspektiv. Hon 

pratar om sig själv som en gammal uv som behöver lära sig mer: 
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Så där behöver man ju lära sig lite mer, och det går inte lära sig en gång, för min del, utan 

jag måste traggla. Och det blir värre med åren, ska jag säga, herregud. Kanske fyra, fem 

gånger.  Ja, jag är jättedålig på det. 

 

Tillskillnad från Ami57 så nämner Moa44 istället hur man ska förhålla sig till lärplattan i 

förskolan med hjälp av de regler och riktlinjer pedagogerna fått vid den kurs som de gått. 

Moa44 är den enda som framhåller dessa regler som även är kommunala och ska vara en 

guide för varje förskollärare i kommunen. 
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6. Diskussion 

Här kommer det nu att föras en diskussion om resultatet kopplat till den tidigare forskningen. 

Varje forskningsfråga kommer att diskuteras i turordning samt det fjärde framträdande temat 

som framkom vid analysen. Valet av metod kommer också senare i texten att diskuteras och 

även förslag på fortsatt forskning kommer att ges. 

 

6.1 Resultatdiskussion 

6.1.1 Lärplattan som pedagogiskt verktyg 

Resultatet visar att förskollärarna är positivt inställda till lärplattan och menar att den lätt 

fångar barnens uppmärksamhet. Tre av fyra respondenter ansåg att lärplattan är ett viktigt 

pedagogiskt verktyg i verksamheten. I enlighet med hur majoriteten av respondenterna uttala-

de sig så framhåller även Alexandersson m.fl. (2001) att mötet mellan barnen och teknologin 

är både lustfyllt och kreativt. Vidare så menar också Alexandersson m.fl. (2001) att använ-

dandet av datorn skapar rum för samspel. Barnen övar tillsammans på att tänka och förklara 

för varandra genom sitt samspel när det kommer till problemlösningar i det aktuella pro-

grammet på datorn (Alexandersson m.fl., 2001). I likhet med vad Alexandersson m.fl. (2001) 

säger så visar även resultatet i studien att de flesta respondenterna finner det viktigt att vara 

närvarande som pedagog när barnen ska använda lärplattan i förskolan. Det som förskollärar-

na kan anses förespråka är ett medierat lärande. Det medierande lärandet handlar om att ha ett 

verbalt utbyte med andra i samma kontext och på så sätt lära av och med varandra (Partanen, 

2009).  

 

Resultatet visar att förskollärarna framhöll att det ska finnas ett syfte med att lärplattan ska 

användas; det är en lärplatta och inte en spelplatta. Slutsatsen blir således att de därför finner 

det viktigt att som pedagog faktiskt vara delaktig när lärplattan används för att finnas där som 

stöd och vägledning genom processen. Dessa förskollärares sagda ord om situationen kan med 

hjälp av Vygotskijs begrepp, den proximala utvecklingszonen, förstås som en pedagogisk 

samvaro där förskollärarna anser att man lär sig och utvecklas tillsammans med andra (Parta-

nen, 2009). Fia34 och Moa44 säger till exempel att de som förskollärare kan vara med och 

öka barnens utmaningar vid behov och på så sätt främja barnens utveckling inom diverse om-

råden vilket kan relateras till Vygotskijs begrepp den proximala utvecklingszonen: det du kan 

idag med hjälp av någon annan, kan du göra själv i morgon (Partanen, 2009). Med hjälp av 

Vygotskijs begrepp kan man här dra slutsatsen att förskollärarna tillsammans med barnen 

främjar barnens utveckling.  

 

Resultatet visar också att Ami57 anser att barnen alltid kan lära sig något oavsett vilket spel 

de spelar. I enlighet med denne respondent och med en viss motsättning till de andra tre re-

spondenters uttalande så menar Gee (2007) med liknande tankegångar att det inte finns någon 

allmänt vedertagen inlärningsmetod, utan vi lär oss alltid någonting. I resultatet framgår 

Ami57s berättande om ett spel som handlar om att öppna upp olika rum eller världar. Hon 

säger att det handlar om sammanhang. Det Ami57 beskrev kan förstås med hjälp av Lager och 

Brembergs (2005) studie. Deras resultat kan med fördel kopplas ihop med lärande och det 

som Ami57 delgav om sammanhang i olika rum och hus, då resultatet i deras studie påvisar 



 

20 

 

en utveckling av både barns reaktionstid och deras spatiala förmåga vid användandet av dator 

spel. Den spatiala förmågan är förmågan att bedöma avstånd, storlek, samt se mönster i olika 

sammanhang.  

 

6.1.2 Förskollärarnas arbete med lärplattan 

Resultatet visar hur, varför och när förskollärarna använder lärplattan i förskolan. Resultatet 

visar också om att de alla skulle vilja använda den mer än vad de gör i verksamheten samt att 

tre av fyra förskollärare använder lärplattan med barnen under planerade pedagogiska situa-

tioner. Enligt Alexandersson m.fl.(2001) så förväntar sig samhället att barnen ska förberedas 

inför sitt kommande yrkesliv. Tekniken och dess tillhänglighet har utvecklats radikalt de se-

naste åren, vilket också medför att teknologiska kunskapskrav på dagens förskollärare har 

höjts. Kraven kommer från högre instanser så som kommun politiker och föräldrar. I likhet 

med vad Alexandersson m.fl. (2001) säger om samhällets förväntningar så visar resultatet att 

förskollärarna har implementerat lärplattan som en del i verksamheten, vilket går i samklang 

med vad Krumsvik, Vangsnes och Økland (2012) belyste när det gällde datorns validering. 

Krumsvik m.fl. (2012) skriver att datorn bör ses som vilket annat pedagogiskt material som 

helst på förskolan och ska såldes få samma hänsyn och validering som andra saker på försko-

lan, precis som Moa44, Fia34 och Pia32 agerar då de alla tre använder lärplattan i olika peda-

gogiska sammanhang. Med vissa motsättningar till Krumskviks m.fl. (2012) så framhåller 

Ljung-Djärf (2002) i sitt resultat ett annat perspektiv på datorns användande. Hon menar att 

datorn i vissa fall används som en rogivande sysselsättning och vissa barn i förskolan får sätta 

sig där en stund i hopp om att varva ner. I likhet med vad Ljung-Djärfs (2002) resultat visar så 

uttrycker även Ami57 detsamma när hon resonerar att hon använt den för att stilla gruppen; 

för att få en lugn stund. I enlighet med Ami57s uttalande så framhåller alltså Ljung-Djärf 

(2002) också att det är ett sätt att se på datorn och hur man kan använda sig av den. Tillskill-

nad från Ami57 så visar resultatet att Moa44 lägger tyngden på pedagogiken; att som förskol-

lärare vara närvarande när lärplattan används. Vidare så säger också Moa44 att lärplattan inte 

får vara ett alternativ till den vanliga leken och att barnen inte får välja lärplattan i stället för 

en kompis. Precis som Moa44 uttrycker sig så anser också Ljung-Djärf (2002) när hon berät-

tar om att användandet inte får ske för ofta. Hon menar att om barnen sitter vid datorn för ofta 

så kommer annan planerad verksamhet och lek med vänner i skymundan. Resultatet visade att 

förskollärarna finner det viktigt att ett barn inte sitter ensam med lärplattan. Det resultatet kan 

enligt Ljung-Djärfs (2004) studie förstås som viktigt, då hon framhöll att barnen ofta samtalar 

mer med varandra när de använder datorn tillsammans än vid andra aktiviteter. I likhet med 

vad Ljung-Djärf  nämner om barns kommunikation och socialt samspel så visar också resulta-

tet att tre av fyra respondenter säger att de använder lärplattan i smågrupper i den planerade 

verksamheten. Således med hjälp av Ljung-Djärfs (2004) studie så kan resultatet bidra med 

kunskap om varför förskollärarna använder lärplattan i mindre grupper. Det kan förstås som 

att arbetet i de mindre grupperna optimerar det verbala utbytet och således främjar lärandet i 

den aktuella kontexten. Vid dessa situationer med smågrupper som förskollärarna beskriver så 

kan lärplattan med hjälp av begreppet yttre verktyg, förstås som det pedagogiska redskapet i 

sammanhanget. Det inre verktyget är individens egna tänkande. Det yttre och de inre verkty-

gen har ett samband eftersom det yttre påverkar vårt tänkande (Partanen, 2009). Genom att 

som förskollärarna ha samspel i fokus så främjas också dialogen och således barnets eget tän-

kande. 
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6.1.3 Lärplattans tillgänglighet för alla barn 

Resultatet visar olika möjligheter och perspektiv på barnens tillgänglighet till lärplattan. En 

gemensam nämnare för samtliga respondenter var att barnen aldrig får ta lärplattan på eget 

initiativ, utan de måste alltid fråga någon i personalen först. Pia32 sade vid intervjun att de 

minsta inte får använda lärplattan. Hon framhöll även att det dock inte var ett medvetet val. 

Ljung-Djärf (2004) framhåller i sitt resultat olika roller som pedagogerna intar när det gäller 

barnens tillgång och deras användande av datorn. Dessa tre roller är den skyddande, den 

stödjande och den vägledande pedagogen.  Den skyddande rollen i detta fall handlar om att 

barnen ska skyddas från datorn; det finns ju så mycket annat ett litet barn ska hinna utveckla 

här i livet, datorn ska inte ta över verksamheten. Utifrån Ljung-Djärfs (2004) resultat och med 

dessa roller i åtanke kan man relatera Pia32s roll till den skyddande pedagogen. Till skillnad 

från Pia32 så uttrycker exempelvis Fia34 att även de minsta på avdelningen får använda 

lärplattan, men hon trycker på vikten att vara närvarande som pedagog och därmed beskrivas 

inta den vägledande eller stödjande rollen som Klerfeldt (2007) beskrev. Med hjälp av att som 

pedagog vara vägledande och stödjande så främjas också barnets möjligheter till att lära sig 

något. Situationen utspelar sig då som en interaktion emellan de människor som är med, 

således blir det då ett medierat lärande som tar plats (Partanen, 2009). Med hjälp av 

Vygotskijs begrepp kan resultatet således förstås som att dessa respondenter anser att lärande 

sker i samspel med omgivning; ett medierat lärande. Resultatet visar att förskollärarna har 

pedagogisk verksamhet i grupper med få barn istället för hela barngruppen. Resultatet visar 

även att förskollärarna förespråkar mindre grupper för att det verbala utbytet ska bli så bra 

som möjligt. Detta för att kunna främja barnens utveckling av kunskaper inom det område 

som pedagogiken utspelas, till exempel djuren i Sveriges skogar. Det är ett exempel på ett 

tillfälle då det sker ett medierat lärande. Det medierande lärandet handlar om att främja 

individens tänkande genom dialog och med hjälp av yttre verktyg. Det yttre verktyget i detta 

fall kan förstås vara lärplattan (Partanen, 2009). Enligt resultatet så är den gemensamma 

nämnaren för samtliga förskollärare att lärplattan aldrig ligger tillgänglig; barnen måste fråga 

om de får använda den. I likhet med resultatet så beskriver även Ljung-Djärf (2002) detta när 

hon framhåller att datorn var i lokalen och var påslagen, men barnen var alltid tvungna att 

fråga om de fick använda den. En annan aspekt som Markström (2007) framhåller i sin studie 

är att barnen får använda datorn den tiden som hon beskriver som mellanrummen; tiden 

mellan alla schemalagda aktiviteter. I resultatet ses det att Moa44 uttrycker sig nästintill 

likadant som Markström (2007), då Moa44 också syftar till att barnen får använda datorn då 

det är något lugnare, som exempelvis stunderna efter maten; mellanrummen. 

 

6.1.4 Fortbildning och vidare kunskap 

I denna studie framträdde som tidigare nämnt ett fjärde tema, mer utbildning inom området. I 

resultatet framgår det att förskollärarna inte riktigt känner att de bemästrar denna teknologi på 

så vis som de skulle önska sig göra. De berättar samtliga om framtiden och vart samhället är 

på väg. I likhet med resultatet menar Ljung-Djärf (2002) att barns datoranvändande kan ses 

som en förberedelse för framtiden, det är bra att ha vissa grundkunskaper inför den framtida 

skolgången. I likhet med Ljung-Djärf (2002) så uttrycker även Fia34 sina tankar om framti-

den. Fia34 menar på att teknologin idag är en del av samhället och det är jättemycket datorer 
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man måste kunna handskas med. Vidare så säger också Fia34 att förskollärarna måste bemöta 

teknologin i förskolan. Hon menar att förskollärarna inte kan motarbeta den befintliga teknik-

utvecklingen. ”Då gör vi barnen en björntjänst”, tillägger hon också. Resultatet kan med hjälp 

av Ljung-Djärfs (2002) studie ses bidra med kunskap om de befintliga pedagogers önskan om 

ett utökat användande av lärplattan i förskolan; de vill mer än de kan och anser att bemästring 

av denna teknologi är relevant för framtiden. Även Säljö (2002) anser att kunskapskraven för 

vuxna i samhället har ökat och så borde även kraven på de verksamma inom förskolan. Alex-

andersson m.fl. (2001) säger i enlighet med Säljö (2002) att kraven kommer från de politiskt 

ansvariga inom utbildningssektorn och att det är krav om vad som ska ingå i verksamheten.  

 

Resultatet visar också en förskollärares önskan om att planera mer kring användandet av lär-

plattan i förskolan. Hon uttrycker att hon gärna skulle planera med sitt arbetslag hur lärplattan 

ska användas och när. Hon anser sig också vara i stort behov av fortbildning samt att hon inte 

heller vet hur man gör och vad man kan göra med lärplattan. Hon tror dock att barn kan lära 

sig saker av att använda lärplattan. Bara man som förskollärare vet vad man kan och ska göra 

med den, säger hon. Alexandersson m.fl. (2001) resonerar i likhet med resultatet när de säger 

att pedagogernas brist på kunskap inom området i fråga är ett hinder för barns lärande. Han 

menar också att vissa pedagoger till och med avstår helt från att använda teknologin tillsam-

mans med barnen på grund av okunskap. Således kan resultatet om förskollärarens okunskap 

förstås vara ett hinder för barns lärande när det gäller lärplattans användande i förskolan. För-

skollärarna vill alla ha mer kunskap och de vill göra mer med lärplattan tillsammans med bar-

nen, men deras osäkerhet inför redskapet bromsar deras användning av den. 

 

Resultatet lyfter även fram en likhet med vad Krumsvik m.fl. (2012) säger om Norges sätt att 

arbeta med tekniska apparaturer. Resultatet visar att förskolläraren exempelvis använt lärplat-

tan som tröst och att hon som pedagog inte alltid är närvarande. Således kan resultatet förstås 

som att förskolläraren ser på lärplattan som vilket annat material som helst på förskolan. Det 

Krumsvik m.fl. (2012) då framhåller är att det i Norges styrdokument för förskolan står att 

datorn ska få samma hänsyn och värdering som annat pedagogiskt material på förskolan. I 

linje med hur Krumsvik m.fl. (2012) framhåller vikten av pedagogiskt teknologiskt använ-

dande så talar också förskollärarna i denna studie om lärplattan. I resultatet framhåller alla 

förskollärare sina tankar om framtiden och sina visioner om hur de kan utveckla användandet 

i framtiden. I likhet med resultatet så talar Klerfeldt (2007) i sin studie om pedagogernas und-

ran om hur de ska kunna använda datorn utan att det tar fokus från annan pedagogisk verk-

samhet. Med tanke på Klerfeldts (2007) uttalande om pedagogers oro och denna studies för-

skollärares uttalanden så kan man dra slutsatsen att fortbildning behövs. Sammantaget så ty-

der detta på att förskollärare vill komma framåt men vet inte riktigt hur de ska kunna utveckla 

användandet av lärplattan på förskolan. 

 

6.1.5 Slutsats 

Resultaten av studien påvisar förskollärarnas inställning till arbetet med lärplattan. De är alla 

positiva till att använda den i verksamheten och gör det också på olika sätt, men uttrycker 

också sitt behov av utbildning inom området. Förskollärarna vill arbeta med lärplattan i för-

skolan och de gör också i viss mån i den planerade verksamheten, men det är framtiden och 

utvecklandet av lärplattans användande i verksamheten som står i fokus. För att kunna utveck-
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la detta anser förskollärarna att de behöver mer kunskap; fortbildning av kommunen där de 

befinner sig. 

 

6.2 Metoddiskussion 

Hela studien har varit givande från början till slut. Det har vart en spännande väg att vandra. 

Jag hade möjlighet att intervjua fyra förskollärare med tanke på tidsramen för detta arbete. 

Hade jag dock haft ännu mera tid så hade jag gärna intervjuat ett 20-tal förskollärare. Detta 

för att få en ännu bredare bild av vad förskollärare anser om ämnet i fråga. Det hade kanske 

framkommit ytterligare teman om fler respondenter medverkat i studien. Mitt val av metod 

som var en semistrukturerad intervju passade bra till min form av studie. Det jag hade kunnat 

göra bättre var att fånga upp respondentens svar och ställa ytterligare följdfrågor för att tyd-

liggöra teman och mönster som framträtt, gjort uppföljningsintervjuer och därmed finslipat 

intervjuteknik och resultat ytterligare. 

 

6.2.1 Reliabilitet och validitet 

Den tematiska analysen och transkriberingen genomfördes med vad som inom forsknings-

sammanhang omnämns som reliabilitet och validitet i åtanke. Reliabilitet är ett begrepp inom 

forskningssammanhang som står för tillförlitlighet. I samband med detta begrepp kan man 

som forskare ställa sig frågan: skulle resultatet bli detsamma om undersökningen genomför-

des på nytt (Bryman, 2013)?  Det är även av stor vikt att som forskare vara medveten om stu-

diens validitet. Validiteten handlar om empirin och om den sedermera ger svar på och mäter 

det som forskaren hade för avsikt att göra (Bryman, 2013). Det är viktigt att vara noggrann i 

sitt genomförande genom hela processen. Därmed spelades intervjusamtalen in, transkribera-

des samt att det genomfördes en tematisk analys utifrån ett i förväg uppsatt tillvägagångssätt 

för att ytterligare säkerställa reliabiliteten och validiteten hos insamlad empiri. 

 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 

Jag använde mig i min studie av semistrukturerade intervjuer för att få fram förskollärares 

åsikter och attityder kring lärplattan i förskolan. Det vore i framtiden högst intressant att istäl-

let eller i kompletterande syfte observera förskollärare och se hur de faktiskt använder den 

både i verksamheten med barnen och som enskilt arbetsverktyg. Vad som sker omkring lär-

plattan på förskolan skulle på så vis framträda ännu tydligare. En annan intressant forsknings-

fråga att gå vidare med är hur lärplattan i verksamheten har påverkat förskollärarnas yrke. 

Vilka för- och nackdelar ser förskollärarna? Anser förskollärarna att införandet av en lärplatta 

i verksamheten påverkar annan pedagogisk verksamhet?  
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