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Sammandrag: 
Den här studien handlar om pedagogers kompetens och förhållningssätt kring lärplattan som ett 

verktyg i förskoleverksamheten. Studien har genomförts med kvalitativa intervjuer som metod 

där fem förskollärare har intervjuats. Alla de intervjuade är verksamma på olika förskolor i 

Mellansverige. Intervjuerna har haft fokus på hur förskollärare använder lärplattor i 

verksamheten även vilka möjligheter och svårigheter de ser i användandet. Fokus har även legat 

i hur de tänker kring en revidering av förskolans läroplan med fokus på digitala verktyg som 

ska få en tydligare skrivning. Syftet med studien är att bidra med ytterligare kunskaper om hur 

förskollärare ser på sin kompetens och sitt förhållningssätt till att använda lärplattan i 

förskoleverksamheten. 

 

Resultatet visar att majoriteten av de intervjuade förskollärarna uttrycker ett behov av 

fortbildning inom ämnet lärplattan. De uttrycker att de inte har den kompetens de vill för att 

använda lärplattan tillsammans med barnen. I intervjuerna framkom det att lärplattan används 

främst som dokumentationsverktyg hos förskollärarna. Flera av de intervjuade använde 

lärplattan för att ta vara på barnens intressen och utforska och söka svar i samspel med barnen. 

Slutligen diskuteras resultatet i förhållande till tidigare forskning och våra egna tankar kring 

lärplattan som pedagogiskt verktyg.    
 

 

Nyckelord: 
Förskola, lärplatta, digitala verktyg, artefakt, mediering, kommunikation, samspel, 

förskollärare. 
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1. Inledning 
Vi går mot en allt mer digitaliserad värld, en värld som barnen föds in och börjar erövra redan 

under det första levnadsåret. Det står i förskolans läroplan (Skolverket, 2016, s. 6) att förskolan 

ska lägga grunden för att alla barn ska kunna kommunicera och söka ny kunskap som är 

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

Utbildningsdepartementet (U2015/04666/S) beskriver att en snabb digitalisering av både skola 

och samhälle har gjort att det ställs större krav på användandet av digitala verktyg för att 

utveckla och anpassa undervisningen. Det ställs även större krav på förskolor att ge barn den 

digitala kompetens som behövs i dagens samhälle. Utbildningsdepartementet (U2015/04666/S, 

U2016/05591/S, U2017/01929/S) använder i sina utredningar och beslut begreppet digital 

kompetens där det gäller kompletteringar till läroplanen för förskolan gällande nya IT-

strategier. Dessa strategier och kompletteringar ska bidra till att barn utvecklar sin förmåga 

inom digitala verktyg för att motsvara de krav som ställs från dagens samhälle och 

arbetsmarknad (U2015/04666/S). 

 

I förskolans läroplan (Skolverket, 2016, s. 7) framgår det även att skapa och kommunicera med 

hjälp av olika uttrycksformer samt genom tal och skriftspråk ska främja barns utveckling och 

lärande. “Multimedia och informationsteknik kan i förskolan användas såväl i skapande 

processer som i tillämpning” (Skolverket, 2016, s.7). Detta öppnar upp för användandet av 

lärplattan som ett verktyg i förskolan. Lärplattan kan alltså ses som ett digitalt verktyg som kan 

användas för kommunikation och sökande efter kunskap redan i förskolan.  

  

Statens medieråd (2017) har gjort en sammanställning över hur små barn använder medier och 

lärplattor. Enligt den har 62 % av barnen i åldrarna 2-4 år tillgång till en lärplatta och 16 % har 

en egen (Statens medieråd, 2017, s. 8). Resultatet av Statens medieråds (2017, s. 8) studie visar 

att i takt med att barn blir äldre så ökar användandet av lärplattan men även att tillgången till en 

egen lärplatta ökar. 

 

I denna studie undersöks hur förskollärare arbetar med lärplattor och om de anser att de besitter 

den kompetens som behövs i deras vardagliga arbete i strävan mot deras uppdrag. Lärplattan 

som ett verktyg är alltså ett område som inte enbart gynnar oss som studerande att undersöka 

utan i takt med det digitaliserade moderna samhälle vi lever i, så är det viktigt för alla som 

arbetar inom förskoleverksamheten att ha ett bra förhållningssätt och en bra kunskap inom 
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informations- och kommunikationsteknik. Ännu en anledning till att undersöka detta område 

mer är med anledning av regeringsbeslutet (U2016/05591/S U2017/01929S) som ska redovisas 

senast den 23 mars 2018. Skolverket är i detta beslut ålagd att göra en översyn av läroplanen 

och förtydliga förskolans uppdrag med fokus på barns digitala kompetens.  

 

2. Syfte och frågeställningar 
Syfte med studien är att bidra med ytterligare kunskaper om hur fem intervjuade förskollärare 

ser på sin kompetens och sitt förhållningssätt till att använda lärplattan i förskoleverksamheten. 

För att uppnå studiens syfte har två frågeställningar formulerats nedan. 

● Hur beskriver förskollärare sin kompetens i att använda lärplattan som ett verktyg i den 

pedagogiska verksamheten? 

 

● Hur beskriver förskollärarna möjligheter och utmaningar med att använda lärplattan i 

den pedagogiska verksamheten?  



 

3 

3. Bakgrund 
I detta avsnitt presenteras först en förklaring av olika begrepp som är relevanta att förtydliga för 

studien. Sedan presenteras vad som står i styrdokumenten som kan kopplas till användande av 

lärplattan. I bakgrunden redogörs även för det regeringsbeslutet som ligger till grund för den 

kommande revideringen av läroplanen för förskolan med inriktning på barns digitala 

kompetens. Under detta stycke görs även en jämförelse av vad en revidering av läroplanen 

skulle innebära jämfört med den nuvarande läroplanen för förskolan. I bakgrunden presenteras 

även barns förhållningssätt till multimodala medier men även två studier om barns användande 

av digitala medier och små barns internetvanor. I slutet av detta avsnitt beskrivs 

barnavårdscentralens riktlinjer för småbarn och deras förhållningssätt och användande av 

digitala medier att presenteras. 

 

3.1. Begreppsförklaring 
Kompetens/Digital kompetens 

I den här studien använder vi oss av begreppet kompetens för att få förståelse för hur 

förskollärare ser på sin egen kunskap. Begreppet kompetens är något som är väldigt svårt att 

mäta så detta är ett begrepp där vi inte lägger någon värdering i utan överlåter den mätningen 

åt förskollärarna själva. Enligt NE (2017b) handla begreppet kompetens om utbildning eller 

erfarenhet som man behöver ha för att utföra en viss tjänst eller befattning. Det handlar också 

om kunnighet och skicklighet inom ett visst område som i denna studie är lärplattan (NE, 

2017b).  

 

Begreppet digital kompetens är även något som Statens offentliga utredning (SOU 2015:28) 

skriver fram. Digital kompetens innefattar enligt dem kunskaper att söka information, 

kommunicera, interagera och producera digitalt. Det innefattar även färdigheter att använda 

digitala verktyg, tjänster och få förståelse för den transformering som digitaliseringen innebär i 

samhället med dess möjligheter och risker. Motivation att delta i utvecklingen är även en 

infattning till digital kompetens. I den här studien definierar vi digital kompetens som att kunna 

använda digitala artefakter i det syfte som eftersträvas.  

 

IT 

Informationsteknik, ett samlingsbegrepp för olika tekniska möjligheter inom datateknik och 

telekommunikation (Lindholm & Riis, 2015). 
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IKT  

Informations- och kommunikationsteknik. Är en utveckling av begreppet  IT. IKT begreppet 

används främst inom förskolan och skolan (Lindholm & Riis, 2015). 

 

Lärplatta/Läsplatta/Surfplatta/Ipad/Datorplatta/Pekdator 

I detta arbete kommer vi använda oss av begreppet lärplatta. Det innefattar alla former av 

digitala tabletter som kan benämnas på många olika vis. Lärplatta, läsplatta, surfplatta, ipad, 

datorplatta, pekdator är bara några av begreppen som vi kommit i kontakt med. Lärplattan är en 

pekdator i form av en bärbar, platt liten dator. Lärplattan har en tryckkänslig skärm med 

avancerade funktioner (Helmersson, D u.å). 

 

App  

Ordet app är en förkortning för applikation. En applikation är ett tillämpningsprogram som är 

avsett för ett visst ändamål. Exempel på appar är spel och ordbehandling och dessa kan laddas 

ner från internet (NE, 2017a). 

 

3.2. Vad säger styrdokumenten? 
I kap 8. 2§ skollagen (SFS, 2010:800) står det att förskolan ska stimulera barns utveckling och 

lärande och att verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet. 

 

Till grund för förskolans läroplan ligger som vi ovan har nämnt skollagen. I läroplanen för 

förskolan (Skolverket, 2016, s. 5-6) står det att förskolan ska bidra till ett livslångt lärande och 

stimulera barns utveckling och lärande samt ta tillvara på deras intressen och anpassa 

verksamheten utifrån varje enskild individ. Förskolan ska också enligt läroplanen erbjuda 

multimedia och informationsteknik till barnen (Skolverket, 2016, s. 6). Detta mål är det som 

skrivs fram direkt riktat mot IKT. Förskolans läroplan (Skolverket, 2016) har flertalet mål som 

kan relateras till användandet av just verktyget lärplattan. Exempel på mål som kan relateras till 

lärplattan är att barnen i förskolan ska utveckla sin förmåga att urskilja teknik och hur den kan 

fungera (Skolverket, 2016, s. 10). De ska också utveckla intresse för skriftspråk och symboler 

samt utveckla intresse för bilder, texter och olika medier och hur dessa kan användas 

(Skolverket, 2016. s. 10). Alla dessa mål ur läroplanen kan kopplas till arbetet med lärplattan. 

Det finns inte angivet på vilket sätt förskolan ska arbeta mot dessa mål men tydligt framskrivet 

i läroplanen är att förskollärare ska ansvara för att barnen i barngruppen “ställs inför nya 



 

5 

utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och 

kunskaper,”(Skolverket, 2016 s. 11) samt att arbetslaget ska “ge barn möjlighet att utveckla sin 

förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och 

tankegångar med hjälp av ord, konkret material och bild samt estetiska och andra 

uttrycksformer” (Skolverket, 2016, s. 11).  

 

3.3. Regeringsbeslut 
Förskolan står inför förändringar i och med regeringsbeslutet (U2015/04666/S) om en ny IT-

strategi där det framgår att alla barn ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga i användandet 

av digitala verktyg, vilket också lyfts fram i utkastet av förskolans nya läroplan (Skolverket, 

2017). Det som står i utkast 2 som Skolverket har lagt ut som förslag är fyra punkter med 

inriktning på digitala verktyg.  
 

Förskolan ska ge barnen förutsättningar att utveckla intresse för bilder, texter och olika 

medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala 

om dessa  

(Skolverket, 2017, s. 3) 

 
Förskollärare och annan personal ska ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga att 

kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med 

hjälp olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg 

(Skolverket, 2017, s. 4) 

 
Förskolläraren ska ansvara för att barnen får använda digitala verktyg på ett sätt som 

stimulerar utveckling och lärande 

(Skolverket, 2017, s. 5). 

 
Förskolechefens ansvar, utforma en god lärmiljö med såväl digitala som andra lärverktyg 

(Skolverket, 2017, s. 10). 

 

3.4. Vad innebär en revidering av läroplanen? 
I utkastet av den nya läroplanen för förskola kan vi hitta mer framskrivna riktlinjer kring 

användandet av digitala verktyg. Några av dessa riktlinjer liknar de strävansmål som redan finns 

i den nuvarande läroplanen som nämns ovan. I utkastet finns det skrivet att förskolan ska ge 



 

6 

barnen förutsättningar att utveckla “intresse för bilder, texter och olika medier, såväl digitala 

som andra” (Skolverket, 2017, s. 3). Det står även att varje barn ska få möjligheten att utveckla 

sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa (Skolverket, 2017, s. 3). I jämförelse 

till det strävansmål som finns i dagens läroplan (Skolverket, 2016) är det i utkastet tillskrivit att 

barnen ska få använda digitala medier och tolka och samtala som dessa. Utkastet lyfter också 

att barnen ska ges förutsättningar att utveckla “intresse för skriftspråk samt förståelse för 

symboler och hur de används för att förmedla budskap” (Skolverket, 2017, s. 4). Att barnen ska 

få förståelse för symboler och skriftspråket finns redan med i dagens läroplan (Skolverket, 2016, 

s. 10) men i jämförelse till dagens läroplan är det även framskrivet i utkastet att barnen ska ges 

möjlighet att få en förståelse för hur detta används för att förmedla budskap. 

 

Begreppet digital kompetens är något som skrivs fram i Statens offentliga utredning (SOU 

2015:28). Digital kompetens innefattar enligt de kunskaperna att söka information, 

kommunicera, interagera och producera digitalt. Det innefattar även färdigheter att använda 

digitala verktyg, tjänster och få förståelse för den transformering som digitaliseringen innebär i 

samhället med dess möjligheter och risker. Motivation att delta i utvecklingen är även en 

infattning till digital kompetens.  

 

Utbildningsdepartementet (U2015/04666/S, U2016/05591/S, U2017/01929/S) nämner även 

begreppet digital kompetens i sina beslut om utredningsuppdrag för nya IT-strategier. Dessa 

strategier ska redan i förskolan bidra till att barn får möjlighet att utveckla sin förmåga inom 

digitala verktyg för att motsvara de krav som ställs från dagens samhälle och arbetsmarknad. 

Detta är även något som EU (Skolverket, 2014, s. 31) har kommit fram till i beskrivningen av 

sina åtta nyckelkompetenser. Digital kompetens är en av dessa åtta grundläggande 

nyckelkompetenser där barn i dagens samhälle ska få möjlighet att utveckla ett stort antal 

förmågor för att kunna anpassa sig till den snabbt föränderliga miljön som vi lever i. 

Digital kompetens innefattar säker och kritisk användning av informationssamhällets 

teknik samt grundläggande färdigheter i informations- och kommunikationsteknik (IKT).  

(Skolverket 2014 s. 31) 

I utkastet för nya läroplanen för förskolan får förskollärare och annan personal ett mer 

framskrivet ansvar kring digitala verktyg (Skolverket, 2017). Det framgår att förskollärare och 

annan personal ska ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera 

och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp olika uttrycksformer, såväl 
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med som utan digitala verktyg (Skolverket, 2017, s. 4). I jämförelse till dagens nuvarande 

läroplan för förskolan finns även detta strävansmål med dock är det tillskrivet i detta mål att 

detta ska ske med såväl digitala verktyg som utan. I utkastet står det även att förskolläraren ska 

ansvara för att barnen får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar barnens utveckling 

och lärande (Skolverket, 2017, s. 5). Detta strävansmål är dock inget som finns med i den 

nuvarande läroplanen för förskolan utan är helt nytt.  

 

Även förskolechefen får ett förtydligande genom detta utkast där förskolechefen ska ansvara 

för att personalen får den kompetensutveckling som krävs för att de professionellt ska kunna 

utföra sitt uppdrag och kontinuerligt ges möjligheter att dela med sig av sin kunskap och att lära 

av varandra för att utveckla utbildningen (Skolverket, 2017, s. 10). Inte heller detta är något 

som har funnits med i dagens läroplan för förskolan. 

 

3.5. Barns förhållningssätt till multimodala medier 
Elm Fristorp och Lindstrand (2012, s. 37) skriver att barn är kreativa aktörer som skapar 

sammanhang utifrån sina egna intressen. De utför olika semiotiska arbeten utifrån de resurser 

som är tillgängliga, semiotiska arbeten är arbeten med tecken i stöd med olika medier. En annan 

aspekt är det Fast (2014, s. 229) skriver om att plattor, smartphones och datorer finns i barnens 

vardagliga omgivning och alltså inte är något nytt för dem. Barn lär sig tidigt hur dessa används 

och fungerar och praktiskt taget föds in i den praktiken (Fast, 2014, s. 229). Fast (2014, s. 215) 

skriver att symboler och bilder är något som barnen ständigt möter i användandet av digitala 

verktyg. Genom att ta del av multimodala texter lär sig barn hur rörliga bilder berättar en 

berättelse (Fast, 2014, s. 233). När det lilla barnet tolkar dessa texter utvecklar de också en 

strategi för att sedan kunna närma sig skriftspråket. 

 

3.6. Barns användande av lärplattan 
Åtta av tio tvååringar använder redan internet visar Internetstiftelsen i Sverige, IIS studie (2017, 

s. 6) som handlar om svenskar och deras internetvanor. Studien visar även att barns användning 

av internet fortsätter att öka. Majoriteten, hela 79 % av tvååringarna, använder redan internet 

(IIS, 2017, s. 22-23). Den vanligast förekommande aktiviteten när barnen använder internet är 

att titta på tv och video följt av att spela spel och använda läroappar (ibid.). Just lärplattan är det 

verktyg som används mest av de yngre barnen (ibid.). 80 % av två- och treåringarna i studien 

använder lärplattan och drygt en tredjedel gör det dagligen (ibid.).  
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Statens medieråd har också sammanställt hur små barn använder medier och lärplattor. Där 

framgår det att 62 % av barn i åldrarna två till fyra år har tillgång till en lärplatta och 16 % har 

en egen (Statens medieråd, 2017, s. 8). Undersökningen visar även att med stigande ålder ökar 

även andelen barn som har en egen lärplatta. Internetanvändningen fortsätter att öka och under 

2016 hävdar rapporten att 69 % av alla treåringar använt internet. Redan under det första 

levnadsåret använder 5 % av barnen internet dagligen (Statens medieråd, 2017, s. 8). 

 

3.7. Rekommendationer för småbarns skärmtid 
The American Academy of Pediatrics (2011, s. 1-4) är en amerikansk oberoende och ideell 

organisation som grundats av barnläkare som hade som syfte att arbeta fram riktlinjer för 

barnhälsovården. The American Academy of Pediatrics (2011, s. 1-4) har gjort ett 

policyutlåtande som kompletterar de antaganden som gjordes 1999 om skärmtid för barn under 

två år. Utlåtandet ger bevis till antagandet att skärmtid inte för med sig några positiva effekter 

men att det finns flera potentiella effekter som visar på att det kan vara negativt för barn under 

två år att utsättas för digitala verktyg. The American Academy of Pediatrics (2011, s. 1-4) 

rekommenderar därför att helt utesluta skärmtid för barn under två år. Studien pekar på att 

medier riktade till barn kan vara underhållande och rent av pedagogiska, dock har ingen 

forskning över längre tid ännu genomförts med fokus på vilka konsekvenser skärmtid har på 

barn under två år. The American Academy of Pediatrics (2011, s. 1-4) skriver därför i sitt 

utlåtande att de inte är säkra på vilka konsekvenser som barn under två år kan utsättas för och 

utesluter därför all skärmtid för barn under två år. Det här är även något som flera andra länder 

väljer att följa och däribland Sveriges Barnavårdscentral som går ut med liknande 

rekommendationer för alla barn under två år. Dessa riktlinjer är något som barnavårdscentralen 

kontrollerar och informerar om i deras rutinkontroller för barn under två år (Rikshandboken, 

2016).  
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4. Tidigare forskning 
I detta avsnitt kommer tidigare forskning att presenteras där de tre studiernas titlar utgör 

rubrikerna under detta avsnitt. Barns aktiviteter med datorplattor i förskolan är första rubriken 

som följs av barns användande och samspel med surfplattor. Den sista avhandlingen som 

presenteras är förskollärares professionella internetutveckling i relation till användandet av 

lärplattan i utbildningssyfte. Slutligen kommer en sammanfattning av tidigare forskning.  

 

4.1. Barns aktiviteter med datorplattor i förskolan 
Nilsen (2014) undersöker i sin studie vad som utvecklas när barn och lärare använder lärplattan. 

Syftet med studien är att få kunskap om vilka aktiviteter som utvecklas när barn och lärare 

använder lärplattan i förskolan. Nilsen (2014) har i studien använt sig av videoobservationer av 

insamlandet av material. 

 

Nilsen (2014) skriver i sin studie hur lärplattan används av både barn och lärare i den svenska 

förskolan. Anledningen till att Nilsen (2014) gjort studien och det Nilsen betonar som den 

främsta anledningen till studien är att lärplattan som verktyg är en relativt ny företeelse i 

förskolan och att det inte finns så mycket forskat på detta område. Nilsen (2014) menar därför 

att det ofta kommer till spekulationer och antaganden som är grundade på just det med anledning 

av för lite forskningsbaserad information. Därför vill författaren bidra med nya kunskaper om 

vad lärplattan används till av både barn och pedagoger i den svenska förskolan.  

 

Det som framgår som mest centralt i resultatet av denna studie är pedagogernas inställning till 

hur användandet av lärplattan ser ut och att barnen inte har full tillgång av lärplattans alla 

funktioner. I Nilsens (2014) avhandling framgår det även att spelandet på lärplattorna ses som 

en social interaktion barn emellan på olika sätt men även att rollen som pedagog och hur denne 

använder lärplattan har en stor inverkan på hur barn lär sig. Pedagogers vägledning i samspelet 

med lärplattan är väsentligt för att barnen ska lära sig något och där inte lärplattan blir en 

“spelmaskin”. Nilsens (2014) forskning visar att utformandet av lärandet inte är beroende av 

vad man gör på lärplattan utan har till största del att göra med interaktionen mellan barn och 

pedagog samt stöttningen som barnen får av pedagogerna. Nilsen (2014) menar alltså att 

pedagogernas syn och inställning till lärplattan och deras förhållande till barnen utifrån detta 

utgör en viktig faktor till hur man använder lärplattan i verksamheten. Nilsen (2014) menar 

även för att barn ska kunna utveckla en digital kompetens så behöver de yttre omständigheterna 
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vara korrekta. Tillgången till digitala redskap samt tillgång till deltagande och stöttande vuxna 

som kan vägleda barnen i sitt användande av redskapen är av största vikt (Nilsen, 2014). Hon 

poängterar även i studien att det är viktigt att man inte ska fastna i tanken att lärplattan endast 

är ett tekniskt föremål, utan att den i samspel med utövaren skapar komplexa sociala 

interaktioner där barn har stora möjligheter till lärande.  

 

4.2. Barns användande och samspel med surfplattor 
Walldén Hillström (2014) undersöker i sin studie hur barn använder och samspelar med 

lärplattor i vardagliga aktiviteter. Walldén Hillström (2014) studerar i studien pedagoger och 

barn i åldrarna 3-5 år under åtta månader genom deltagande observationer samt 

videodokumentation. Syftet med studien är alltså att öka kunskapen om barns och pedagogers 

användande och samspel med lärplattor. En av frågeställningarna som Walldén Hillström 

(2014) använder i sin avhandling är hur pedagoger organiserar barnens användande av 

lärplattor.  

Walldén Hillström (2014) lyfter i studien fram skillnader mellan olika generationen av 

pedagoger och dess kompetenser kring att arbeta med IKT. Något som hon menar också 

avspeglar verksamheten. Hon menar att förskolan generellt behöver bli bättre på att använda 

IKT men att tillgången bör vara likvärdig för alla barn oavsett bakgrund och kön.  

När Walldén Hillström (2014, s. 38) startade sin studie delade hon upp den i två perioder. När 

den första perioden genomfördes (hösten 2012) hade pedagogerna på den aktuella förskolan 

och avdelningen ett schema för användandet av lärplattan. Syftet med detta var att fördela både 

tiden och användandet hos barnen. Barnen tilldelades lärplattan mellan 10 och 15 min och fick 

då oftast sitta i soffan på avdelningen (Walldén Hillström, 2014, s. 61). 

Under den andra perioden (januari - maj 2013) hade pedagogerna på den aktuella förskolan som 

Walldén Hillström (2014, s. 38) studerat omarbetat sitt arbetssätt med lärplattor och organiserat 

användandet på ett annat sätt. De studerade pedagogerna fick i omarbetningen en annan roll i 

arbetet med lärplattan. Det nya arbetssättet skulle fokusera på att främja samarbetet hos barnen 

och pedagogerna själva skulle gå in som aktiva deltagare. I det nya arbetssättet ingick det att 

välja ut några appar som hade i syfte att främja barnens lärande i matematik och språk. 

Förändringen som också blev under Walldén Hillströms (2014) studie var att under period två 

valdes två till tre barn ut vid varje tillfälle för att tillsammans med en pedagog sitta ensamma 

och använda lärplattan till skillnad mot den första period där barnen fick använda lärplattan en 
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och en utan pedagog närvarande (Walldén Hillström, 2014, s. 66). Pedagogerna såg en vinning 

genom dessa ensamma stunder med ett fåtal barn och lärplattan. Det blev färre konflikter på 

avdelningen och lärplattan ansågs ha en stor betydelse för barnens lärande. 

 

4.3. Preschool teachers’ informal online professional development in 
relation to educational use of tablets in Swedish preschools 

Marklund (2015) undersöker i sin studie hur förskollärare använder sociala medier för att 

diskutera och skaffa sig kunskap om lärplattor i förskolan. Syftet med studien är att få ökad 

förståelse för vilka frågor om lärplattor som lyfts av förskollärare på sociala medier men även 

för att få ökad förståelse för kommunikation som sker online ur ett professionellt 

utvecklingsperspektiv. Marklund (2015) har använt sig av postade skriftliga inlägg för att samla 

in material för denna studie.  

Marklund (2015) skriver i sin studie att förskollärare använder sig av sociala medier för att 

diskutera det pedagogiska användandet av lärplattor i förskolan. Resultatet av denna studie 

visade att traditionella metoder för utveckling diskuteras ofta av förskollärare. Lärplattan i 

förskolan är ett så pass nytt verktyg i verksamheten, vilket medför svårigheter för förskollärarna 

att hitta stöd för sitt användande av lärplattan, både i forskning men även i litteratur och i sin 

egen utbildning (Marklund, 2015, s. 251). De diskussioner som förs och det kunskapsutbyte 

som sker mellan förskollärare över sociala medier menar Marklund (2015, s. 251) är delvis en 

typ av kollegialt lärande. Frågorna som ställs på dessa sociala medier syftar ofta till specifika 

former av kunskaper som är relativt brådskande för det fortsatta arbetet i verksamheten. 

Eftersom att den snabbt växande tekniken får mer utrymme i förskoleverksamheten tycks det 

som att förskollärarna i allt högre grad kommer att vara allt mer beroende av direkta och flexibla 

former av kunskapsutveckling (Marklund, 2014, s. 251). 

 

4.4. Sammanfattning av tidigare forskning 
Sammanfattningsvis kommer Nilsen (2014) i sin studie fram till att spelandet på lärplattorna 

ses som en social interaktion barn emellan på olika sätt men även att rollen som pedagog och 

hur denne använder lärplattan har en stor inverkan på hur barn lär sig. Pedagogen får en viktig 

roll i användandet av lärplattor för att vägleda barnen. Nilsen (2014) lyfter också fram lärplattan 

som ett verktyg för att skapa sociala relationer där barnen har stora möjligheter till lärande.  
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Walldén Hillström (2014) har under en period observerat hur pedagoger använder och 

samspelar med lärplattan i verksamheten. Det Walldén Hillström (2014) får fram i sin studie är 

att det råder skillnader mellan generationer huruvida pedagogerna arbetar med IKT samt vilken 

kompetens de besitter. Walldén Hillström (2014) menar att alla i förskolan generellt behöver 

bli bättre på att använda IKT och hon lyfter även fram att tillgången på lärplattor behöver vara 

likvärdig för alla barn för att inte kunskapsglapp ska skapas. 

Det framgår även att kompetensutveckling kring lärplattor ser Marklund (2014) i sin studie 

kommer i stort från sociala medier där förskollärare diskuterar användandet av lärplattor i 

förskolan. Eftersom tekniken växer snabbt och utvecklas i rask takt så har Marklund (2014) 

dragit slutsatsen att de frågor som ställs via sociala medier är relativt brådskande och specifika 

för att snabbt komma vidare i verksamheten. Diskussioner på sociala medier menar Marklund 

(2014) är ett sätt för förskollärare att få kunskap och svar på frågor angående lärplattan och gör 

det möjligt för förskollärarna att komma vidare i verksamheten och deras fortsatta arbete. 

Marklund (2014) anser att detta sätt att söka kunskap och svar beror på den begränsade 

tillgången på litteratur och utbildning inom området lärplattan.  
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5. Teoretiska utgångspunkter 
Den teoretiska utgångspunkten som denna studie bygger på är det sociokulturella perspektivet 

och specifikt fokus ligger på hur man med hjälp av detta perspektiv kan se på lärplattan och 

dess betydelse i förskoleverksamheten. I det  sociokulturella perspektivet finns det några viktiga 

begrepp som vi  valt att se närmare på i denna studie. Det är kommunikation, samspel, artefakt 

och mediering. 

 

5.1. Kommunikation och samspel 
I ett sociokulturellt perspektiv är det centralt hur man lär sig (Eidevald, 2013, s. 36). Säljö (2000, 

s. 21) menar att människan lär sig i samspel med andra människor. Genom att använda redskap 

i samspel med andra människor kan man gå över de kroppsliga förutsättningarna och uppnå 

större saker (Säljö, 2000, s. 22). Genom att samspela med andra individer eller enbart med 

miljön så skapas förutsättningar för lärande. Kommunikation och samspel är centrala delar i det 

sociokulturella perspektivet. Det är genom kommunikation som förutsättningar till lärande 

skapas men även så som de förs vidare (Säljö, 2000, s. 22). Säljö (2000, s. 37) skriver även att 

det är genom kommunikation och samspel som individen tar till sig kunskap.    

Nilsson och Alnervik (2015, s. 136) lyfter Vygotskijs tankar som tidigt hade tankar om att barn 

måste göra saker tillsammans med någon innan de kan göra det på egen hand. Det betyder att 

barnen behöver vara i socialt samspel med sin omvärld. Sheridan och Pramling Samuelsson 

(2016, s. 10) betonar även att läroplanen vilar på den sociokulturella teorin som innebär att barn 

lär genom att kommunicera och samspela med andra individer och med omgivningen omkring 

dem. 

 

5.2. Artefakter och mediering 
Kultti (2012, s. 28) skriver att begreppet artefakt är fysiska redskap och föremål som är 

tillverkade av människan för att underlätta. Säljö (2000, s. 29) skriver att hela vår vardag är full 

av artefakter som i samspel med människans kroppsliga och mentala förutsättningar skapar och 

ger människor större möjligheter. Säljö (2000, s. 29) tar upp att människan inte är begränsad av 

de kroppsliga förutsättningarna utan genom att utveckla och använda redskap fysiska som 

mentala kan människan gå utanför sina egna kroppsliga begränsningar. Säljö (2000, s. 29) 

skriver att förmågan att tänka och lära handlar om att behärska sådant som ligger utanför 

människans egen kropp och hjärna. Kultti (2012, s. 28) delar även in artefakterna i olika typer 

primära artefakter, sekundära artefakter och tertiära artefakter. Kultti (2012, s. 28) skriver att 
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primära artefakter är fysiska redskap och föremål som hjälper oss i utförandet av en aktivitet. 

En sekundär artefakt däremot är något som ska användas för att förklara och förstå hur man 

använder primära artefakter (Kultti, 2012, s. 28). Kultti (2012, s. 28) förklarar det som 

instruktioner. Tertiära artefakter är inget fysiskt föremål skriver Kultti (2012, s. 28) utan det är 

något imaginärt, något som människan skapar för att kunna reflektera och utveckla kring sin 

omgivning.  

De fysiska artefakterna som människan skapar skriver Säljö (2000, s. 30) är en bekräftelse på 

människans förmåga att samla erfarenheter och använda dem för att skapa mening. Många 

fysiska redskap är resultatet av människans gemensamma kunskaper och insikter, för att göra 

människors vardag mer utvecklad (Säljö, 2000, s. 30). De artefakter som tillverkas grundar sig 

alltså i vad människan har för erfarenheter och behov (Säljö, 2000, 30). Det som utgör dagens 

artefakter och hjälpmedel menar Säljö (2000, s. 82) är mänskligt tänkande som byggs in i 

artefakterna. Säljö (2000, s. 82) belyser att i framgångsrika artefakter är den underliggande 

tekniken i många fall osynlig näst intill oförståelig för brukaren. Säljö (2000, s. 76) skriver att 

människan samspelar med artefakter och utan artefakterna skulle människan ha problem, 

mycket skulle vara begränsat om inte omöjligt. Med hjälp av artefakter kan människan alltså 

trotsa naturen och skapa artefakter som kan uppnå mer än människans kroppsliga begränsningar 

(Säljö, 2000, s. 76).  

Mediering är även ett centralt begrepp inom det sociokulturella perspektivet (Säljö, 2000, s. 

66). Människor föds in i och utvecklas i ett samspel med andra människor (ibid). På detta sätt 

gör dessa medmänniskor att vi får hjälp att förstå och kan hantera omvärlden (ibid.). Det ger 

oss kunskaper att förstå hur världen fungerar och hur man ska förstå sig på den, detta gör dessa 

människor helt omedvetet (ibid.). Den kunskapsöverföring som sker genom omvärlden kallas 

alltså mediering (ibid.). Denna mediering är inte något som måste ske människor emellan utan 

detta kan även ske i förhållande till en artefakt (ibid.). Samspelet mellan den nya kunskapen 

och människans eget tänkande bildar en medieringsprocess. 

 

Säljö (2000, s. 66) skriver att vi helt enkelt lär oss att uppmärksamma, beskriva och agera utifrån 

det omvärlden ger förutsättningar till. Omgivningen förmedlar alltså kunskaper och information 

utifrån vad som är tillgängligt (ibid.).  

 

Säljö (2000, s. 81) betonar att vi inte möter omvärlden i direkt form utan att både fysiska och 

intellektuella redskap överför och medierar verkligheten. Människor står alltså inte i direkt 
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kontakt med omvärlden, utan vi hanterar omvärlden genom olika artefakter. Björklund (2008, 

s. 37) skriver att grundtanken är att artefakter är fysiska redskap som människan skapat för att 

underlätta en mänsklig begränsning och att människan genom intellektuella redskap mediering 

omvärlden. 

 

Säljö (2000, s. 81) skriver att människans tänkande och föreställningar är bildade av vår kultur 

och de artefakter som finns i den, både de intellektuella artefakterna som de fysiska artefakterna. 

Säljö (2000, s. 80) skriver att artefakter inte ska ses som “döda objekt” utan att de är i ständig 

utveckling eftersom att de är skapta av människan som även är konstant utvecklas och får nya 

kunskaper.  
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6. Metod 
I detta avsnitt kommer vi presentera vårt val av metod och urval som vi valt i denna studie. 

Vidare presenteras studiens genomförande och hur vi valt att bearbeta materialet. Slutligen 

beskriver vi de etiska aspekter vi tagit hänsyn till i studien.  

 

6.1. Val av metod 
Insamlandet av empiriskt material har i denna studie genomförts genom kvalitativa intervjuer 

med förskollärare. Det var den metod som var mest relevant för att få svar på studiens syfte och 

frågeställningar som är att synliggöra hur förskollärare ser på sin kompetens och sitt 

förhållningssätt till att använda lärplattan i förskoleverksamheten. Observationer som metod 

skulle inte ha uppnått studiens syfte och frågeställningar och valdes därför bort.  

 

6.1.1. Struktur 
Intervjufrågorna som förskollärarna fick besvara under intervjuerna var frågor som var 

fastställda innan intervjutillfället och ordnade utifrån överblickande teman (Kvale och 

Brinkmann, 2014, s. 177). De teman som användes under intervjuerna var indelade efter 

följande rubriker: Bakgrundsfrågor, Aktiviteter med lärplattor i verksamheten, Omdöme och 

utvärdering av lärplattor i förskolan, Framtiden och Avslutning (se Bilaga 2). För att få kunskap 

om hur pedagogerna ser på förslaget till den kommande revideringen av förskolans läroplan 

(Skolverket, 2017) hade vi även med ett dokument med de fyra punkterna som har koppling till 

lärplattan och digital kompetens vid intervjutillfällena (se Bilaga 3).  

 

Intervjufrågorna som utarbetades utifrån dessa teman var semistrukturerade frågor för att 

besvara studiens syfte och frågeställningar (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 177). Syftet med 

studien är att bidra med ytterligare kunskaper om hur fem intervjuade förskollärare ser på sin 

kompetens och sitt förhållningssätt till att använda lärplattan i förskoleverksamheten. 

Frågeställningarna som studien är ämnade att synliggöra är hur förskollärare beskriver sin 

kompetens i att använda lärplattan som ett verktyg i den pedagogiska verksamheten men även 

hur förskollärare beskriver möjligheter och utmaningar med att använda lärplattan i den 

pedagogiska verksamheten. De frågor som skapades under temat Bakgrundsfrågor använde för 

att börja intervjuerna på ett bra sätt men även för att sedan kunna se likheter och skillnader 

mellan de intervjuade förskollärarnas tidigare erfarenheter och fortbildningar. Tanken var att gå 

in ytligt på deras förhållningssätt för att sedan komma in mer på det mer under nästa tema. Nästa 
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tema var Aktiviteter med lärplattan och här ville vi ge förskollärarna möjligheten att på ett 

indirekt sätt uttrycka sitt förhållningssätt genom att berätta hur de använder lärplattan. Omdöme 

och utvärdering av lärplattor i förskolan var ett tema som skapades för att få förskollärarna att 

reflektera över vilka möjligheter och utmaningar de såg i användandet av lärplattan i den 

pedagogiska verksamheten. Under temat Framtiden skapades frågor för att gå in på hur 

förskollärarna ser på den kommande revideringen av läroplanen. Under detta tema gavs 

förskollärarna utrymme att reflektera över hur de ser på sin kompetens och vad som behövs för 

att de ska utveckla deras arbete med lärplattan i verksamheten. I det sista temat Avslutning 

skulle det finnas utrymme för förskollärarna att tillägga något om de kände att de glömt något. 

 

6.1.2. Intervjuguide 
Strukturen för intervjuerna var som Björndahl (2005, s. 92) förklarar det som en intervjuguide, 

detta är en intervjuform som är mer eller mindre en detaljerad översikt över teman där det finns 

några frågor under varje tema som ska beröras under intervjun. Björndahl (2005, s. 92) skriver 

att intervjun på detta sätt blir strukturerad men att det ändå finns en frihet att tala inom ett visst 

område. Patel och Davidson (2003, s. 72) skriver även att denna form av intervju har en låg 

grad av standardisering då dessa frågor inte ställs i exakt samma följd utan att frågorna utgår 

från den intervjuade samtidigt som man håller sig inom ett tema. Patel och Davidson (2003, s. 

72) skriver även att den form av intervjuer som valdes i utförandet var semistrukturerade och 

denna intervjuform ger den intervjuade ett fritt svarsutrymme. Frågorna är på detta sätt 

anpassade för att ge den intervjuade möjligheter att uttrycka dennes egna tankar och 

erfarenheter. Det fanns alltså inga fasta och förutbestämda svar till den här typen av frågor utan 

de var anpassade till den intervjuades egna erfarenheter (Patel & Davidson, 2003, s. 78). Kvale 

och Brinkmann (2014, s. 45) skriver att dessa intervjuer bygger på att förstå den intervjuades 

perspektiv utifrån det beskrivna fenomenet. Denna form av metod överensstämmer med syftet 

för studien som är att synliggöra hur förskollärare ser på sin kompetens och sitt förhållningssätt 

till att använda lärplattan i förskoleverksamheten. Det gör det även möjligt att besvara 

frågeställningarna som studien är ämnad att svara på som är hur förskollärare beskriver sin 

kompetens i att använda lärplattan som ett verktyg i den pedagogiska verksamheten och den 

andra frågan hur förskollärarna beskriver möjligheter och utmaningar i att använda lärplattan i 

den pedagogiska verksamheten? 
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6.2. Urval 
Inom ramen för den här studien gjordes 5 intervjuer med förskollärare. De intervjuade 

förskollärarna arbetar samtliga på kommunala förskolor och samtliga har en 

förskollärarlegitimation i grunden. En av de intervjuade är utöver förskollärare även utbildad 

pedagogista. Som pedagogista arbetar denna person tillsammans med alla pedagogerna på en 

förskola för att utveckla verksamheten så att läroplanens mål och intentioner uppfylls på bästa 

sätt. Pedagogistan stödjer och utmanar arbetet hos alla avdelningar på förskolan med t.ex. 

reflektion, dokumentation, organisation och pedagogiska miljöer. I denna studie kommer vi inte 

belysa pedagogistans roll på något speciellt sätt utan alla intervjuade kommer att nämnas som 

förskollärare för att inte bryta mot konfidentialitetskravet och för att skydda de intervjuades 

identitet. Vi har valt att inte specificera åldern på förskollärarna och inte heller uppge exakt hur 

länge de arbetat på grund av att inte röja deras identiteter därför presenteras åldern i ett 

åldersspann och verksamma år i förskolan utifrån ett tidsspann. 

 

Intervjuer genomfördes med fem verksamma förskollärare på fem olika förskolor. Tre av 

intervjuerna gjordes i en kommun och två gjordes i en annan. Kommunerna gränsar inte till 

varandra och är relativt små och de ligger båda i Mellansverige. Syftet med det var att ge de 

intervjuade ett större skydd för deras identitet men även få möjlighet till en större variation på 

svaren på intervjufrågorna. Vi bedömde att detta kunde ge fler infallsvinklar, perspektiv och 

förhållningssätt på hur lärplattan används i förskoleverksamheten. De intervjuade 

förskollärarna valdes ut efter utbildningsgrad och utifrån tillgänglighet men även vilken 

åldersgrupp de arbetar med.  

 

Den här studien är genomförd med fokus på förskollärares kompetens och hur de förhåller sig 

till lärplattan i förskolan. Vi har valt att inte fokusera på lärplattornas innehåll och inte heller 

betydelsen av lärplattorna för barn. Vi kommer därför inte lyfta fram om innehållet i lärplattorna 

är vetenskapligt och inte heller vilken påverkan de har på barnen.  

 

6.3. Genomförande 
Först kontaktades förskolecheferna för respektive förskola som kunde tänkas vara med att bidra 

med material till denna studie. Efter ett godkännande av förskolecheferna fick vi sedan kontakta 

respektive förskola och fråga om det fanns något intresse och framför allt tid till för någon av 

förskollärarna på dessa förskolor att medverka i en intervju. Vi ringde runt till några förskolor 
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och de förskollärare som kunde tänka sig att ställa upp på en intervju fick ett informationsbrev 

skickat till dem på e-post med en förfrågan om medverkan till en intervju samt en grundlig 

förklaring till genomförandet av intervjun (se Bilaga 1). Med i detta e-postmeddelande fanns 

även frågeställningen som vid intervjutillfället skulle belysas (se Bilaga 2). I samband med e-

postmeddelandet uppgav vi också att tiden för genomförandet av själva intervjun skulle ta max 

45 minuter. Samtliga intervjuade pedagoger fick således tillgång till dessa intervjufrågor innan 

intervjutillfället för att det skulle bli ett sådant givande och eftertänksam intervju som möjligt. 

Vi som intervjuare höll en neutral ton och vi ställde inte följdfrågor för att vi inte skulle påverka 

de intervjuade. Vår roll som intervjuare var neutral och inte påtryckande. Vi tog inte speciellt 

stor plats utan det var intervjufrågorna som skulle tala för sig själva för att förskollärarna skulle 

kunna få fram det som de ville. Vi var med under intervjun som uppläsare och lyssnare. 

Intervjuerna skedde på respektive förskola som förskolläraren arbetade på, på en ostörd plats 

utanför barngruppen.  

 

6.4. Bearbetning av material 
Alla informanter godkände att vi spelade in intervjuerna i syfte att i efterhand transkribera dem. 

Intervjuerna spelades inte enbart in utan vi förde även löpande anteckningar för att kunna gå 

tillbaka för att fånga det viktigaste i intervjuerna. Intervjuerna transkriberades sedan relativt 

nära inpå intervjutillfället för att hålla intrycken och stämningen färsk. 

De intervjuade benämns som förskollärare och varje förskollärare har fått en siffra efter sin 

yrkesbefattning för att det ska kunna gå att skilja dem åt men samtidigt skydda deras identitet. 

Utifrån transkriberingarna och anteckningarna av varje intervju gjordes sammanställningar av 

alla de intervjuade förskollärarnas svar under respektive område. Det insamlade materialet 

bearbetades sedan och det som var irrelevant för studien sållades bort för att ge oss en tydligare 

blick av vad som var intervjuernas likheter och olikheter. Relevant för studien var det material 

som hade koppling till studiens frågeställningar och syfte. Det material som ansågs relevant för 

studien sammanställdes sedan både i text samt tabeller.  

 

6.5. Etik 
Detta arbete är baserat på en vetenskaplig studie och därför har vi utgått från Vetenskapsrådets 

(2011) fyra forskningsetiska principer som är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa etiska principer har vi beaktat när vi varit i 

kontakt med de intervjuade. De intervjuade personerna fick även ett informationsbrev (se Bilaga 
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1) i samband med förfrågan om medverkan i studien. I detta brev har vi tydliggjort hur vi 

förhåller oss till dessa etiska principer för att det på alla sätt ska vara så tryggt för de intervjuade 

som möjligt att medverka. Nedan kommer vi går in närmare på dessa principer.  

 

6.5.1. Informationskravet 
Informationskravet innebär att alla som deltar i studien ska informeras om studiens deltagande 

och dess syfte. Det ska framgå att ett deltagande är frivilligt och att de medverkande personerna 

när som helst kan välja att avsluta sitt deltagande utan närmare förklaring (Vetenskapsrådet, 

2011, s. 7). Detta är något som vi beaktat och uppfyllt genom både muntlig kommunikation 

med de intervjuade men även genom informationsbrevet (se Bilaga 1). 

 

6.5.2. Samtyckeskravet 
Samtyckeskravet innebär att alla som deltat i studien ska lämna ett samtycke att medverka i 

studien. Det ska framgå att ett deltagande är frivilligt och att de när som helst kan välja att 

avsluta sitt deltagande utan att det medför negativa följder (Vetenskapsrådet, 2011, s. 9-11). 

Detta krav uppfyllde vi genom att lämna ett samtyckesbrev som de intervjuade fick signera i 

samband med informationsbrevet (se Bilaga 1).  

 

6.5.3. Konfidentialitetskravet 
De uppgifter som samlas in i samband med studien är konfidentiella. Det innebär att uppgifter 

om deltagande personer ska skyddas från obehöriga. Personuppgifter måste avidentifieras för 

att uppgifterna i obehöriga händer inte ska kunna gå att tyda. Den information och material som 

vi får in får endast användas för studiens syfte (Vetenskapsrådet, 2011, s. 12-13). Detta har vi 

uppnått genom att transkribera alla ljudfiler och sedan radera dem när studien färdigställts. Vi 

har även i transkriberingen gjort att de intervjuade går under benämningen förskollärare (X) för 

att avidentifiera intervjupersonerna. Vi har även förvarat allt material som inkommit med 

studien på privata datorer och telefoner som är lösenordskyddade. 

 
6.5.4. Nyttjandekravet 
Nyttjandekravet innebär att det material som vi samlat in för studien syfte endas får användas i 

ändamål för denna studie och måste efter studiens färdigställande förstöras eller raderas 

(Vetenskapsrådet, 2011, s. 14). För att uppnå detta krav har vi som i tidigare krav förvarat det 

oåtkomligt för andra och inte använt detta material till annat än i syfte för studien.  
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6.6. Reliabilitet och validitet 
Två teoretiska begrepp som man måste beakta när man genomför studier är reliabilitet och 

validitet, något som både Thurén (2007, s. 26) och Kvale och Brinkmann (2014, s. 295) lyfter. 

Thurén (2007, s. 26) beskriver att reliabilitet handlar om att en undersökning är tillförlitlig. 

Tillförlitlighet är något som krävs för att inte några tillfälligheter ska kunna påverka resultatet. 

Kvale och Brinkmann (2014, s. 295) menar att reliabilitet också handlar om att resultatet i en 

studie kan upprepas vid andra tidpunkter och av andra forskare om de använder samma metod 

och får liknande resultat.  

 

Validitet innebär att man undersökt det man vill undersöka och ingenting annat. Där de som 

genomfört studien inte lagt till sina värderingar och åsikter (Thurén, 2007, s. 26). Kvale och 

Brinkmann (2014, s. 296) lyfter också att validitet är studiens styrka och hållbarhet, är studien 

försvarbar. 
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7. Resultat 
Resultatet i denna studie är indelat utifrån de fyra övergripande områdena Bakgrund, Aktiviteter 

med lärplattor i verksamheten, Omdöme och utvärdering av lärplattor i förskolan och 

Framtiden som användes vid intervjutillfället (se Bilaga 2). Endast den del av det insamlade 

materialet som kan kopplas till studiens syfte och frågeställningar har tagit med i 

resultatavsnittet. I slutet av detta avsnitt finns även en resultatsammanfattning. 

 

7.1. Bakgrundsfrågor 
Alla intervjuade personer har en förskollärarlegitimation. Åldern på förskollärarna varierar från 

under 30 år till över 50 (se Tabell 1). Förskollärarna har olika lång erfarenhet av att arbeta i 

förskolan, det varierar från under 5 år till över 25 år (se Tabell 1). De intervjuade förskollärarna 

täcker upp alla åldersgrupper inom förskoleverksamheten, ett till fem år (se Tabell 1). Av de 

fem intervjuade har endast en fått fortbildning om lärplattor och hur de kan användas i den 

pedagogiska verksamheten (se Tabell 1). Fortbildningen innebar en föreläsning om hur 

lärplattan kan fungera som ett verktyg kopplat till läroplanen och konkreta tips i form av ett 

pappershäfte med tips och idéer på användbara appar för arbete med olika områden i läroplanen.  

 
Tabell 1-  Sammanställning av de intervjuades bakgrund 
 

Tabell 1 Förskollärare 
1 

Förskollärare 
2 

Förskollärare 
3 

Förskollärare 
4 

Förskollärare 
5 

Hur gammal är Du? < 30 år > 50 år > 40 år > 40 år > 30 år 

Hur länge har Du 
arbetat inom 
förskoleverksamheten
? 

< 5 år > 25 år > 20 år > 20 år < 5 år 

Vilken ålder på 
barngrupp arbetar du 
med? 

4-5 år 1-3 år 1-2 år 1-5 år 3 år 

Har Du som pedagog 
fått någon fortbildning 
inom området att 
använda lärplattor i 
förskolans 
verksamhet? 

Nej Nej Ja Nej Nej 
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7.2. Aktiviteter med lärplattor i verksamheten 
Tre av de intervjuade förskollärarna har enbart en lärplatta på sin avdelning där lärplattan är 

fördelad så att den delas mellan vuxna och barnen (se Tabell 2). De andra två intervjuade 

förskollärarna har två lärplattor per avdelning där lärplattorna är fördelade så att en är till för 

barnen och den andra är till för pedagogerna på avdelningen (se Tabell 2).  

 
Tabell 2- Lärplattornas fördelning 
 

Tabell 2 Förskollärare 
1 

Förskollärare 
2 

Förskollärare 
3 

Förskollärare 
4 

Förskollärare 
5 

Antal lärplattor till 
barn 1 0 1 0 0 

Antal lärplattor till 
pedagoger 1 0 1 0 0 

Antal lärplattor som 
delas 
mellan barn och 
pedagoger 

0 1 0 1 1 

 

Gemensamt för alla fem intervjuade förskollärarna är att de använder lärplattan för 

dokumentation av verksamheten. Dokumentationen sker både genom att fotografera och filma. 

Alla intervjuade gjorde på något sätt collage för att snabbt och enkelt kunna skriva ut och sätta 

upp på väggarna tillsammans med barnen och på så sätt göra verksamheten synlig för både barn 

och vårdnadshavare.  

Möjligheterna att använda plattan för mig som pedagog är stora då jag använder den 

dagligen i mitt arbete. För det mesta så fotograferar jag och dokumenterar. Den är väldigt 

bra i jämförelse till att använda digitalkameran som jag tidigare arbetat med, där man skulle 

flytta in bilderna man fotat på datorn. Det var mycket mera jobb. Det är enklare med 

lärplattan där man fotar och göra färdiga dokument i lärplattan och att vi även skriver ut 

därifrån. 

Förskollärare 1. 

Gemensamt för alla de intervjuade var även att lärplattan fanns med i verksamheten som ett 

verktyg för att utforska saker som barnen frågar om. Det kan vara musik, olika läten, bilder som 

finns på internet, fakta om olika saker där de som pedagoger tillsammans med barnen utforskar 

och tar reda på nya saker.   
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Enligt förskollärare 1 används lärplattan mest som en dator för pedagogerna då den är 

lättillgänglig.  
Jag kan säga att jag använder lärplattan typ som en dator. Lärplattan används som en 

lättillgänglig dator. 

Förskollärare 1 

 

Att erbjuda barnen att titta på film menar förskollärare 1 inte ger barnen någonting men att hon 

är mer positivt inställd till pedagogiska spel och appar. Hon poängterar vikten av att en pedagog 

ska finnas med vid alla aktiviteter som barnen genomför med lärplattan för att de ska kunna 

stödja barnen och kunna ge förklaringar och för att det ska bli ett lärandetillfälle. Det är något 

som förskollärare 1 berättar att hon inte ser att det finns utrymme för i dagens läge. 

 
Jag är inte ett fan av lärplattorna. Dels för att jag tror att många barn får mycket skärmtid 

hemma, både tv, platta, telefon så då tycker jag att det är nog. 

Förskollärare 1. 

 

Förskollärare 2 berättar att lärplattan är ett bra verktyg även för att använda olika appar och spel 

som både utvecklar barnens matematik och språkutveckling. Hon berättar också att lärplattan 

används för att lyssna på ljudböcker och se små filmer. Det framgår i intervjun att vissa dagar 

när barnen ska ha läsvila och en ljudbok startas så finns det inte alltid möjlighet för en pedagog 

att vara närvarande. Lunchen ska dukas av och borden ska torkas för att kommande aktiviteter 

ska kunna påbörjas. Förskollärare 2 poängterar att detta inte är optimalt och en mindre bra 

lösning men att det inte sker varje dag. Hon lyfter detta som problematiskt och något som de 

tillsammans i arbetslaget behöver lyfta till diskussion.  

 

För barnen i åldrarna 1-2 år så berättar förskollärare 3 att de inte använder lärplattan som hon 

är van att göra med de lite äldre barnen, där barnen får spela och upptäcka appar. Förskollärare 

3 säger att de aldrig kommer riktigt dit då barnen i stort sett byter avdelning när de fyller 2 år. 

Hon säger då att barnen inte hinner komma dit och att de inte får ut något av att sitta och trycka 

på plattan. På deras avdelning används lärplattan för tillfället mest för att upptäcka musik 

tillsammans. Hon säger i intervjun att när de använder lärplattan tillsammans med barnen så är 

det främst vid samlingar men då inte vanliga samlingar när alla ska sitta i ring, vilket hon 

beskriver så här: 
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För oss så är inte samlingar när vi gå in i ett rum och sitter i en ring utan en samling är när 

vi kanske har varit ute och när vi kommer in igen för att alla ska ha chansen att komma in 

och klä av sig i lugn och ro så drar vi igång musik och dansar med de som är klara och 

sjunger och då använder vi plattan jättemycket. Musik är ett bra sätt att få barnen att få 

struktur för det är ju inte en lekstund då innan maten eftersom att det är en sådan kort tid 

det handlar om. 

Förskollärare 3. 

För förskollärare 4 har lärplattan varit en kommunikationsväg för barn och vårdnadshavare med 

andra modersmål. Hon har använt sig av olika översättningsprogram för att kunna förmedla hur 

dagen varit eller visat upp en bild för visa vad barnet gjort under dagen. 

Lärplattan används flitigt då det finns flerspråkiga barn i barngruppen, lärplattan är ett 

komplement där man kan lyssna på sagor från andra länder, använda appar som är på 

barnets modersmål och även appar för att stimulera det svenska språket. 
Förskollärare 4 

Förskollärare 5 berättar att barnen får använda lärplattan tillsammans med pedagoger. 

Förskollärare 5 betonar även att det är beroende på aktivitet som apparna anpassas till barnen 

och där sker även en viss begränsning. Förskollärare 5 berättar även att barnen inte får byta app 

hur som helst utan barnen får arbeta med den app som behandlar det som de ska fokusera på, 

vilket kan variera från barn till barn.  

 

Både förskollärare 1 och 4 uppmärksammar vårdnadshavarnas åsikter om användandet av 

lärplattor och att det kan råda delade meningar om detta. Båda förskollärarna betonar att de som 

förskollärare behöver förklara varför och hur man använder lärplattan samt hänvisa till 

läroplanen och att det tillhör uppdraget.  

Det vi gör med lärplattan i förskolan är inte alls på samma sätt som de används i hemmen 

och att vårdnadshavare behöver få vetskap om det för att skapa förståelse.  

Förskollärare 4. 

7.3. Omdöme och utvärdering av lärplattor i förskolan 
Alla de intervjuade förskollärarna ser stora möjligheter med att använda lärplattor i den 

pedagogiska verksamheten men lyfter samtidigt fram att det måste finnas tydliga syften och mål 

med det man då gör. De lyfter också fram att lärplattan är enkel att ha med sig för att utforska 

saker på plats och söka svar på barnens frågor.  
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Den är även behändig då man kan ta med den på ett helt annat sätt än med en dator. Man 

kan även tillsammans med barnen fota, dokumentera och diskutera på ett helt annat sätt 

när man har allt framför sig. Det blir mycket mer tydligt och lättarbetat. 

Förskollärare 1. 

Förskollärare 1 berättar också att hon inte vill att lärplattan ska vara så viktigt att den blir 

oersättlig utan att den snarare ska finnas som ett verktyg i verksamheten. Förskollärare 1 berättar 

att lärplattan i dagsläget inte används av barnen utan att det är de vuxna som använder den för 

dokumentation och för att utforska och upptäcka med barnen. Varför barnen i dagsläget inte får 

använda lärplattorna beror enlig henne på att det känns otryggt att låta barnen använda 

lärplattorna för att hon som personal inte tycker att de har tid att ha full koll på vad som händer 

med lärplattorna när barnen använder dem. Förskollärare 1 menar att mer fortbildning behövs 

för att kunna skapa trygghet för pedagogerna. Förskollärare 1 skulle gärna vilja ha en 

introduktion av lärplattan för att kunna använda den i den pedagogiska verksamheten 

tillsammans med barn. Dock påpekar hon att den är ett bra verktyg för dem som pedagoger till 

dokumentation och sökande av information men att hon är orolig för användandet av den som 

“spelmaskin”. Förskollärare 1 uttrycker följande:  

Jag är rädd att lärplattan ska bli en “barnvakt” för att verksamheten ska gå runt. Jag är 

rädd att lärplattan ska användas så att barnen får sitta själva med plattan och att inte 

någon pedagog har tid att sitta med. 

Förskollärare 1 

Enligt förskollärare 2 skulle lärplattan kunna utgöra ett bra hjälpmedel för att arbeta 

språkutvecklande med barnen. Hon berättar att det finns många appar som gynnar barnen men 

att det behöver vara en pedagog närvarande för att det ska bli ett lärande för barnen. Sedan ser 

hon också möjligheter i lärplattan för att lyssna till sagor och musik. 

Jag tror att variera högläsning med att spela upp en ljudbok eller en bilderbok men hjälp 

lärplattan kan gynna barnen.  

Förskollärare 2 

Något som förskollärare 2 lyfter är att hon under sina senare år inom förskoleverksamheten sett 

att barnen intresserar sig för skriftspråket tidigt genom användandet att lärplattan. Barnen 

formar gärna bokstäver genom olika appar och sjunger till alfabetssånger samtidigt som de ser 

hur bokstaven ser ut. Svårigheterna som förskollärare 2 nämner är att urvalet av appar och vilka 

de ska använda. Sedan berättar hon också att pedagoger inklusive henne själv tenderar att 
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servera barnen med aktiviteter kopplade till lärplattan. Förskollärare 2 berättar att hon själv 

ibland är för snabb att hjälpa barnen att trycka på skärmen och att hon ställer ledande frågor 

kring aktiviteten på lärplattan innan barnen hunnit fundera själva.  

Både förskollärare 3 och 4 betonar vikten av att ha ett syfte med användandet av lärplattan vilket 

ofta glöms bort i verksamheten. De berättar att oavsett vilka verktyg de använder i förskolan 

ska de ha tydliga mål och syften med aktiviteterna. Sedan uttrycker båda att utbudet av bra 

appar är begränsat och att det tar tid att hitta appar som gynnar barnen. En av förskollärarna 

berättar att de som pedagoger behöver gå igenom appen för att verkligen undersöka om den 

uppfyller de mål som finns för aktiviteten. Förskollärare 3 säger att det är mycket som begränsar 

användandet då det kommer fram otroliga mängder reklam när man använder olika appar och 

internet, något som hon betonar blir svårt i användandet av lärplattor. 

De stora utmaningarna som finns med användandet av lärplattan uttrycker förskollärare 4 är att 

pedagoger anser att de har för lite kunskap och därför drar sig lite för att använda den i 

verksamheten. Förskollärare 4 uttrycker att det är viktigt att ibland låta barnen vara med och 

visa vägen och att man som pedagog agerar medforskare i användandet. Hon betonar också att 

reglera barnens tid vid lärplattan med en äggklocka inte är någon fördel och uttrycker sig så här: 

Jag har sett tillfällen där barnen sitter ensamma med lärplattan och tiden regleras med en 

äggklocka. När den ringer så blir det nästa barns tur. Detta skulle man ju aldrig göra med 

en bok! 

Förskollärare 4  

Förskollärare 4 lyfter fram de didaktiska frågorna Vad, hur och varför? Hon berättar att om 

lärplattan är verktyget så är frågorna lika viktiga som i alla andra aktiviteter. Hon berättar att 

man som pedagog har ett syfte med det man gör med lärplattan och att man som pedagog känner 

trygghet i sin undervisning är viktigt för att det ska bli ett lärandetillfälle.  

Gemensamt för förskollärare 4 och 5 är att de i sina verksamheter använder lärplattan för att  

skapa och förstärka lekmiljöer t.ex. genom att ansluta lärplattan till en projektor och skapa nya 

miljöer. 

Att skapa filmer och fotografera tillsammans med barnen berättar förskollärare 5 är en del i 

användandet av lärplattor vilken medför att barnen blir delaktiga i hela processen samt i 

dokumentationen. Förskollärare 5 berättar att hon upplever utmaningarna med användandet av 

lärplattan är att tekniken är på snabb framfart och att pedagogerna inte riktigt hänger med. 
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Arbetslaget blir då ett viktigt bollplank för vad lärplattan ska användas till i just deras 

verksamhet.  

Gemensamt för fyra av de fem intervjuade förskollärarna är att de efterfrågar fortbildning kring 

lärplattor för att få bättre kunskaper och verktyg för att själva kunna arbeta med lärplattan 

pedagogiskt. Sedan ställer sig alla de intervjuade kritiska till att barnen ska få använda lärplattan 

själva, och flera också ser svårigheter kring rent organisatoriskt. De pratar om att de ser 

svårigheter i att kunna ha en pedagog närvarande vid lärplattan när barnen använder den. 

 

7.4. Framtiden 
Förskollärare 1 diskuterar begreppet digital kompetens som beskrivs i förslaget till en ny 

läroplan för förskolan (Skolverket, 2017). Förskollärare 1 säger att digital kompetens är ett så 

flyktigt och luddigt begrepp. Hon menar att digital kompetens inte är tydligt nog och uttrycker 

sig så här: 

Digital kompetens behöver inte vara samma sak för dig som för mig utan det är vad man 

lägger i begreppet. 

Förskollärare 1 

Förskollärare 1 frågar även sig själv om barn utvecklar sin digitala kompetens genom att sitta 

och spela med lärplattan. Förskollärare 1 menar att man inte utvecklar sin digitala kompetens 

genom att spela ett spel utan då lär man sig hur spelet fungerar och det spelet har fokus på för 

lärandet. 

Genom att trycka och dra på en lärplatta ökar inte barns digitala kompetens.  

Förskollärare 1 

Förskollärare 2 berättar att det skulle vara svårt att i dagsläget nå upp till målet som finns med 

i förslaget till revideringen av läroplanen för förskolan “barn får använda digitala verktyg på ett 

sätt som stimulerar utveckling och lärande” (Skolverket, 2017, s. 5), eftersom det är för få i 

hennes arbetslag som kan använda lärplattan. Anledningen till detta är enligt henne att det inte 

finns tillräckligt med kunskap kring digitala verktyg i förskolan. Förskollärare 2 säger att flera 

måste våga använda den för att lära sig. Hon förespråkar även fler praktiska utbildningar som 

workshops för att ge mer konkreta exempel hur man kan använda lärplattan i den pedagogiska 

verksamheten. Förskollärare 2 skulle vilja ha en grundläggande utbildning med mål som måste 
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uppfyllas. Det här är något som hon varit med om tidigare när datorn var ny i förskolans 

verksamhet.  
Där var alla tvungna att genomföra vissa steg i utbildningen, vare sig man ville eller inte. 

Vilket har gjort att fler vågade använda datorn som redskap. 

Förskollärare 2 

Detta tror hon skulle göra så att fler vågar använda lärplattan och bli aktiva användare av digitala 

medier i den pedagogiska verksamheten.  

 

Förskollärare 3 säger att den nya revideringen av läroplanen (Skolverket, 2017) ger 

pedagogerna i verksamheten en grund att stå på och att de kan peka på att digitala verktyg ska 

finnas med i verksamheten. Hon säger att det inte blir så tvetydigt utan att det är något som vi 

ska göra. Förskollärare 3 menar att det finns föräldrar som är emot användandet av lärplattan i 

den pedagogiska verksamheten och att föräldrarna inte riktigt förstått vilket ”tänk” man har i 

användandet av den. Hon anser därför att revideringen är bra med tanke på att det verkligen står 

att barnen ska ha flera ingångar och möjligheter till IT och inte bara bilder och böcker som 

föräldrarna är vana med. Hon uttrycker sig såhär: 

Med revideringen kommer det aldrig bli den diskussionen med föräldrar som är anti 

lärplattan eftersom att det inte är något som vi tycker utan att det är vårat uppdrag.  

Förskollärare 3 

Det här är även något som förskollärare 1 påpekar och ser som ett problem i verksamheten dvs. 

att många föräldrar inte vill att deras barn ska använda lärplattan. Hon säger att det krävs ett 

förtydligande för föräldrarna hur lärplattan används samt att ett förslag till detta kan vara att ta 

med denna fråga till ett föräldramöte där rutiner för användandet av lärplattan för barnen tas 

fram. Förskollärare 1 påpekar även att de i arbetslaget behöver prata om och skapa en förståelse 

för begreppet digital kompetens innan de går vidare och skaffar sig en klar bild över hur de 

tänker om och ska arbeta utifrån det. 

 

Förskollärare 3 säger att det blir mer försvarbart gentemot vårdnadshavare och ledning om man 

använder lärplattan på rätt sätt. Hon menar att revideringen gör att det blir lite mer kvalitet och 

ett lärande utifrån IT. Det hon berättar är att det handlar om att använda lärplattan på rätt sätt 

och att man alltid måste ställa sig frågan varför när man gör något. Förskollärare 4 poängterar 

även hon vikten av att pedagoger i förskoleverksamheten vet sitt uppdrag och vad som är syftet 
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med att använda lärplattan. Förskollärare 4 menar också att det är viktigt att ställa de didaktiska 

frågorna och ifrågasätta sig själva i användandet av lärplattan i verksamheten. Förskollärare 1 

tar även upp hälsoaspekten vid användandet av lärplattan. Hon påpekar att det blir inkonsekvent 

eftersom att det finns forskning och rekommendationer för hur mycket skärmtid barn ska ha 

och att det är något som man behöver ta hänsyn till och tänka in när man tänker på revideringen. 

Förskollärare 1 berättar att hon tror att skärmtiden som är rekommenderas för barn i många fall 

blir tillfredsställd när barnen är hemma. 

 

Förskollärare 5 berättar hon har väntat på en revidering av läroplanen (Skolverket, 2017). Hon 

vill fortsätta ha lärplattan i verksamheten som ett verktyg men för att det ska bli kvalitet så 

behövs fortbildning och tips på hur hon kan utveckla sitt arbete för att på bästa sätt kunna lära 

ut till barnen. Eftersom digitala verktyg blir mer framskrivet i utkastet (Skolverket, 2017) så 

tror hon också att det finns bättre förutsättningar att få utbildning och rätt verktyg för att kunna 

nå målet.  

 

Förskollärare 5 tror att en revidering av läroplanen kommer göra stor skillnad i verksamheten 

på förskolor där man inte arbetat så mycket med digitala verktyg. Det en stor förändring som 

kommer och med förändring kommer också utmaningar och svårigheter. 

Vi behöver veta vad syftet är med att använda lärplattan. Vad är vårt uppdrag och varför 
vill vi göra det här? 
Förskollärare 4 

 

7.5. Sammanfattning av resultatet 
Resultatet visar att lärplattan används främst som ett dokumentationsverktyg i förskolan, dvs. 

den används för att ta kort och filma för att sedan diskutera och reflektera tillsammans med 

barnen.  

 

På tre av fem avdelningar fick pedagogerna och barnen dela lärplatta. På de två andra 

avdelningarna hade en lärplatta till pedagogerna och en till barnen, vilket medförde att 

lärplattorna kunde anpassas till användaren. Förskollärarna som hade en egen lärplatta använder 

den till dokumentation av verksamheten och som en dator då den är så lättillgänglig.  
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Förskollärarna representerar alla åldrar i förskola dvs. 1-5 år. Att arbeta med lärplattan med de 

yngsta barnen på förskolan (1-2 år) var enligt en av de intervjuade svårt.  Lärplattan används 

för att lyssna på musik och se bilder vilket bidrog positivt i verksamheten och för de yngsta 

barnen. 

  

Flera av de intervjuade använde lärplattorna för att stimulera barnens språkutveckling och 

matematikutveckling, men även för att utforska saker som barnen stötte på i vardagen. Några 

av de intervjuade hade gärna med lärplattan i verksamheten för att ha tillgång till internet och 

på så sätt enkelt kunna söka information om saker och ting som barnen frågade om, bland annat 

kunde det vara hur olika djur lät, fakta eller musik.  

 

Alla de intervjuade betonar vikten av att det bör finns en pedagog närvarande vid användningen 

för att det ska bli ett lärandetillfälle för barnen och att de som pedagoger ska ha möjlighet att 

stödja barnen i deras användande. De betonar vikten av att har ett syfte med användningen av 

lärplattan eftersom det ofta glöms bort vilket medför att lärplattan blir en spelmaskin. 

Svårigheter är också att välja vilka appar som ska finnas på lärplattan.  Två av de intervjuade 

betonar att lärplattan kan fungera som en förstärkare av lekmiljöer om lärplattan ansluts till en 

projektor. 

 

De fem intervjuade poängterade alla att fortbildning inom ämnet lärplattor behövs och framför 

allt i och med revideringen av förskolans läroplan (Skolverket, 2017) där digitala verktyg blir 

mer framskrivet.  
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8. Analys 
Nedan kommer resultatet att analyseras och tolkas utifrån det sociokulturella perspektivet med 

fokus på kommunikation, samspel, artefakter och mediering. Texten kommer att vara uppdelad 

med samma underrubriker som tidigare har använts under rubriken teoretiska perspektiv för att 

tydliggöra analysen. 

 

8.1. Kommunikation och samspel 
Resultatet visar att en av de fem intervjuade hade fått fortbildning om hur lärplattan kan 

användas som ett verktyg i förskolan. Det är även något de övriga intervjuade påpekar som 

något som de skulle vilja ha, speciellt förskollärare 1 betonar detta. Hon påpekar att det endast 

är de vuxna på hennes avdelning som använder lärplattan på grund av att hon anser sig otrygg 

att låta barnen använda den och hon uttrycker att hon behöver mer fortbildning. Om man ser 

det utifrån det sociokulturella perspektivet kan man se det som Eidevald (2013, s. 36) samt Säljö 

(2000, s. 21) skriver att människan lär i samspel med andra. Säljö (2000, s. 22) skriver även att 

människan tillsammans med andra i samspel med ett redskap kan gå över de kroppsliga 

förutsättningarna och uppnå större saker. Han betonar även att det är i samspel med andra eller 

i en miljö som förutsättningarna för lärande föds. Genom att förskollärarna tillsammans med 

barnen eller andra vuxna utforskar lärplattan som ett verktyg kan de med andra ord uppnå större 

kroppsliga saker och skapa både ett lärande för barnen men även ett lärande för förskollärarna 

(Säljö, 2000, s. 22). 

Sheridan och Pramling Samuelsson (2016, s. 10) betonar också att diskussion tillsammans med 

barnen då de utforskar lärplattan skapar förutsättningar för lärande för alla de inblandade. 

Utifrån detta måste förskollärarna våga och få möjlighet att utforska lärplattan i samspel med 

andra barn eller vuxna.  

 

Kommunikation och samspel är också centralt för det sociokulturella perspektivet (Säljö, 2000, 

s. 22). Något som även Nilsson och Alnervik (2015, s. 136) och Sheridan och Pramling 

Samuelsson (2016, s. 10) betonar är att barn måste göra saker tillsammans med någon eller 

något i sin omgivning innan det kan göra på egen hand men även för att utvecklas och skaffa 

sig kunskap. Med lärplattan kan barn tillsammans utforska saker i sin närmiljö vilket flera av 

förskollärarna berättar att de gör i sina verksamheter och de upplever att är ett bra sätt att ge 

barnen möjlighet till nya upptäckter. Samtidigt så berättar förskollärare 3 att det är svårt att 
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arbeta med lärplattan med de allra yngsta barnen på förskolan. Tillsammans med dem används 

lärplattan till att spela musik som de kan dansa till vilket går hand i hand med Vygotskijs tankar 

där han menar att barn som lyssnar och dansar till musiken tillsammans med andra barn och 

pedagoger samspelar med varandra och med musiken (Nilsson & Alnervik, 2015, s. 136).  

Säljö (2000, s. 22) menar genom att använda redskap i samspel med andra människor kan man 

gå över de kroppsliga förutsättningarna och uppnå större saker. Samspel med andra och med 

miljön skapar förutsättningar för lärande. Alla de intervjuade förskollärarna betonar vikten av 

att det finns närvarande pedagoger tillsammans med barnen vid användandet av lärplattor. Där 

kan lärplattan ses som ett redskap som barnen tillsammans med pedagogerna samspelar med, 

vilket ger förutsättningar för kommunikation. Säljö (2000, s. 37) skriver att det är genom 

kommunikation och samspel som individen tar till sig kunskap. 

Flera av de intervjuade förskollärarna lyfter svårigheter med att få tiden att räcka till vid 

användandet av lärplattor. De lyfter att barnen ibland sitter själva med lärplattan utan en 

närvarande pedagog vilket flera av förskollärarna gav uttryck för att det inte var optimalt. Här 

samspelar barnen med lärplattan och med varandra men det finns ingen pedagogisk ledare som 

förskollärarna uttrycker är viktigt då de vill se och veta vad barnen gör på lärplattan. Utifrån 

den sociokulturella teorin behöver människor samspela både med varandra och med miljön. 

Artefakter och mediering blir då centrala begrepp (Säljö, 2000, s. 29).  

 

8.2. Artefakter och mediering 
I studien betonade alla förskollärare att de använde lärplattan flitigt för att dokumentera och att 

de var nöjda att använda den som ett dokumentationsverktyg då den är smidig eftersom den är 

mobil. En annan sak som betonades som en stor fördel var även att allt som behövdes för 

dokumentation fanns på samma ställe från kamera till att kunna skriva ut dokumentationen 

direkt. Alla förskollärarna uttryckte att de kände sig säkra i hur de skulle göra och där fanns 

ingen antydan om att de behövde fortbildning om hur lärplattan kan användas som ett 

dokumentationsverktyg. Utifrån det förskollärarna berättar om hur de använder lärplattan som 

ett dokumentationsverktyg tolkar vi det som att lärplattan utgör det som Kultti (2012, s. 28) 

beskriver som en primär artefakt det vill säga som ett fysiskt redskap som hjälper förskollärarna 

att utföra olika aktiviteter. 
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Något mer gemensamt som alla de intervjuade gav uttryck för var att lärplattan var enkel och 

smidig att använda som ett sökverktyg för att följa barnens intressen. Detta användningsområde 

för lärplattan kan man koppla till Kulttis (2012, s. 28) beskrivning av sekundära artefakter det 

vill säga något som ska användas för att förklara och förstå hur man använder primära artefakter. 

Genom att söka information om andra saker används lärplattan även som en sekundär artefakt.  

 

Både Kultti (2012, s. 28) och Björklund (2008, s. 37) beskriver att människan skapar och 

använder fysiska artefakter för att underlätta en aktivitet. Förskollärare 1 uttrycker att hon 

använder lärplattan tillsammans med barnen eftersom den är tydlig och lättarbetad och att man 

enkelt kan följa barnens intressen. Björklund (2008, s. 37) skriver även att grundtanken är att 

artefakter är fysiska redskap som människan skapat för att underlätta en mänsklig begränsning 

och att människan genom intellektuella redskap medierar omvärlden. 

 

8.3. Sammanfattning av analysen 
Enligt det sociokulturella perspektivet (Säljö, 2000, s. 21) och Eidevald (2013, s. 36) utvecklas 

människan i samspel med andra och omgivningen, något som framkommer vid analys av våra 

resultat. Förskollärarna påvisar vikten av att det är en pedagog närvarande i användandet av 

lärplattan. Genom att tillsammans med andra utforska lärplattan som en artefakt kan barn och 

pedagoger uppnå något större utöver de kroppsliga förutsättningarna.  

 

Förskollärarna menar att med lärplattan kan barnen tillsammans utforska saker i sin närmiljö 

och på ett bra sätt att ge barnen nya upptäckter. Detta stämmer överens med Nilsson och 

Alnervik (2015, s.136) och Sheridan och Pramling Samuelsson (2016, s. 10) som betonar att 

individen måste utföra saker i samspel med något eller någon för att utvecklas och skapa 

förståelse. 

 

Säljö (2000, s. 37) menar att man genom kommunikation och samspel med andra individer 

skaffar sig färdigheter. Lärplattan ses av förskollärarna som ett redskap som barnen tillsammans 

med pedagogerna samspelar runt och det ger förutsättningar för  kommunikation. 

 

Flera av förskollärarna menade att lärplattan är enkel och smidig att använda och då bland annat 

som ett sökverktyg för att följa barnens intressen. Detta är något som Björklund (2008, s. 37) 
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skriver, att artefakter är fysiska redskap som skapat för att underlätta för människan och kunna 

mediera omvärlden. 
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9. Diskussion 
I detta avsnitt kommer resultatet att diskuteras utifrån studiens syfte och frågeställningar i 

relation till det sociokulturella perspektivet och tidigare forskning som presenterats i studien 

där även styrdokument kommer ha en central del. I slutet av avsnittet behandlas en 

metoddiskussion där en diskussion förs om metoden kan ha haft någon inverkan på resultatet. 

Därefter följer ett avsnitt med sammanfattande slutsatser och även ett förslag till vidare 

forskningsområde. 

 
9.1. Resultatdiskussion 
Det som kommer diskuteras under denna rubrik är hur förskollärare ser på sin kompetens och 

sitt förhållningssätt till att använda lärplattan i förskolan. De frågeställningar som kommer 

behandlas är hur förskollärare beskriver sin kompetens i att använda lärplattan som ett verktyg 

i den pedagogiska verksamheten och hur förskollärarna beskriver möjligheter och utmaningar i 

att använda lärplattan i den pedagogiska verksamheten.  

 
9.1.1. Lärplattan som verktyg 
Nilsen (2014) skriver att hur personalen i förskolan använder lärplattan i verksamheten påverkar 

barnen och hur de använder lärplattan. Hon betonar också att personalen på förskolorna behöver 

vara medvetna om hur de använder lärplattan, samt har den digitala kompetens som de behöver 

medför det att de kan föra vidare sina kunskaper utan att lärplattan blir som både förskollärare 

1 och Nilsen (2014) uttrycker sig en “spelmaskin”. I Nilsens (2014) studie framkom att hur 

förskolepersonalen använder lärplattan och vad de har för förhållningssätt till användandet av 

den är viktigt för hur barnen själva använder lärplattan. I Nilsens (2014) studie visar det även 

att barns kunskapsutveckling till största delen har att göra med interaktionen och stöttningen 

som barnen får av personalen. Nilsen (2014) menar därför att förskolepersonalens inställning 

och förhållningssätt till lärplattan och förhållningssättet till barnen är en viktig faktor till hur 

man använder lärplattan i verksamheten. 

Något som förskollärare 2 förespråkar är en praktisk utbildning med uppfyllande mål om hur 

man kan använda lärplattan i verksamheten. Detta är något hon tidigare varit med om när datorn 

var ny i förskoleverksamheten. Hon uttrycker att det nog skulle göra att flera skulle våga 

använda lärplattan och bli mer aktiva användare av digitala medier i den pedagogiska 

verksamheten. Även förskollärare 1 poängterar att hon använder lärplattan på samma sätt som 

en dator, bara det att den är mer lättillgänglig: 
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Den är även behändig då man kan ta med den på ett helt annat sätt än med en dator. Man 

kan även tillsammans med barnen fota, dokumentera och diskutera på ett helt annat sätt 

när man har allt framför sig. Det blir mycket mer tydligt och lättarbetat. 

Förskollärare 1. 

En tolkning av de här utsagorna är att lärplattan i jämförelse med en dator är enklare och lättare 

att ta med sig, något som både förskollärare 1 och förskollärare 2 ger uttryck för. Förskollärare 

1, 2 och 4 anger att lärplattan är enklare att använda av den anledningen att man kan göra allt i 

den jämfört med datorn där man först måste ta ett foto med ett annat digitalt verktyg för att 

sedan lägga in fotot i datorn och därifrån skapa dokumentationen. Förskollärarna menar därför 

att lärplattan fungerar väldigt bra som dokumentationsverktyg och anser att de har rätt digital 

kompetens när det gäller det området.  

 

Förskollärarna menar att det är enklare att tillsammans med barnen diskutera och föra ett samtal 

då lärplattan gör att det blir tydligt och lättarbetat eftersom man har allting framför sig. Detta 

kan kopplas till det sociokulturella perspektivet och det Säljö (2000, s. 37) skriver att det är 

genom samspel och kommunikation som individen tar till sig kunskap. Förskollärarna menar 

att det är lättare att få till ett samspel och kommunikation med barnen runt en lärplatta än en 

dator.  

 

9.1.2. Förskollärarnas strategier till kompetensutveckling 
Marklund (2014, s. 251) skriver att lärplattan inte funnits i förskoleverksamheten så länge och 

att det därför medför svårigheter för förskollärarna att hitta stöd för sitt användande av lärplattan 

både i forskning samt litteratur. Det är inte många fått någon fortbildning eller information inom 

området i sin egen utbildning (Marklund, 2015, s. 251). 

Marklund (2015) tar upp i sin studie att förskollärare använder sig av sociala medier för att 

diskutera och hitta kunskap och information om det pedagogiska användandet av lärplattan i 

förskolan. En tolkning av detta tyder på att det behövs ett forum för personalen inom 

förskoleverksamheten att kunna dela med sig och hitta den information och kunskap som 

personalen behöver inom området. I och med en revidering av läroplanen för förskolan 

(Skolverket, 2017) så kan detta bli mer tydligt för personalen inom förskoleverksamheten där 

de själva inte behöver sitta och leta på sociala medier utan då ingår det i uppdraget och det kan 

skapas forum i arbetslagen för att sträva mot målen eftersom det kommer vara allas uppdrag.  
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I dagens läroplan (Skolverket, 2016 s. 16) framgår det att förskolecheferna ansvarar för att 

“personalen kontinuerligt får den kompetensutveckling som krävs för att de professionellt ska 

kunna utföra sina uppgifter”. Det framgår i Tabell 1 att fyra av fem förskollärare inte fått någon 

kompetensutveckling för hur det kan använda lärplattan i den pedagogiska verksamheten. En 

tolkning av detta är att förskollärarna inte fått den kompetensutveckling som de anser sig behöva 

och därför inte upplever sig trygga i användandet av lärplattan. 

 

Det som lagts till i avsnittet om Förskolechefens ansvar i utkastet är “personalen får den 

kompetensutveckling som krävs för att de professionellt ska kunna utföra sina uppgifter och 

kontinuerligt ges möjligheter att dela med sig av sin kunskap och att lära av varandra för att 

utveckla utbildningen” (Skolverket, 2017, s. 10). Möjligheter ses i detta att det ökar chanserna 

till bredare kompetens inom lärplattan som ett verktyg i förskolan för pedagogerna i 

verksamheten vilket blir verklighet i och med en revidering. Det är även något som kan kopplas 

till det som Eidevald (2013, s. 36) men även Säljö (2000, s. 21) betonar att människan lär i 

samspel med andra.  

 

Säljö (2000, s. 22) skriver även att det är i samspel med andra eller i en miljö som 

förutsättningarna för lärande uppstår. Genom att personalen kontinuerligt ska ges möjlighet att 

dela med sig av den digitala kompetens som de själva besitter så borde detta kunna leda till en 

mer jämnt fördelad digital kompetens hos personalen i förskolan. 

 

Enligt förskollärare 1 och 4 kan vårdnadshavare ha åsikter om hur förskolan ska arbeta med 

lärplattan. De två intervjuade förskollärarna lyfte fram att vårdnadshavare ofta kan vara 

skeptiska till att lärplattan används i förskolan. Men blir man då säker som pedagog och har 

stöd i läroplanen att det tillhör förskollärarens uppdrag att även ha med digitala verktyg i 

verksamheten så blir det lättare att diskutera en sådan fråga. 

En slutsats som kan dras från resultatet av denna studie är att majoriteten av de intervjuade 

förskollärarna anser att de inte har den digitala kompetens de behöver utifrån att de alla önskar 

mer fortbildning inom området lärplattan. 

 

9.1.3. Förskollärarnas användande av lärplattan med barnen 
Walldén Hillström (2014) lyfter fram skillnader mellan olika generationer av pedagoger 

huruvida de använder lärplattan i förskolan tillsammans med barnen eller inte. I denna studie 
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har förskollärarna trots varierande ålder och yrkeserfarenhet inte uttryckt allt för stora 

variationer i användandet utan hur de väljer att använda lärplattan beror av barngrupp och 

barnens ålder.  

 

Något som både förskollärare 4 och Walldén Hillström (2014) beskriver är att aktiviteter kring 

lärplattan ibland kan regleras med hjälp av en klocka eller äggklocka, vilket ingen av dem ser 

som någon fördel: 

Jag har sett tillfällen där barnen sitter ensamma med lärplattan och tiden regleras 

med en äggklocka. När den ringer så blir det nästa barns tur. Detta skulle man ju 

aldrig göra med en bok! 

Förskollärare 4 

Detta är något att verkligen fundera över utifrån hur Säljö (2000, s.22) diskuterar begreppet 

kommunikation ur ett sociokulturellt perspektiv. Blir det kommunikation mellan barnen om 

tiden vid lärplattan regleras av en klocka? Samspelet med lärplattan finns men 

kommunikationen och samspelet med andra människor försvinner i stor utsträckning. Eftersom 

lärande grundar sig på både kommunikation och samspel mellan både människor och redskap 

vilket både Eidevald (2013, s. 36) och även Säljö (2000, s. 21) betonar så blir detta sätt att 

använda lärplattan delvis problematiskt.  

 

Förskollärare 4 berättar att hon vid flera tillfällen sett att spelandet på lärplattan regleras av en 

äggklocka. En koppling till detta är att det inte är något man skulle göra när barn lägger pussel, 

bygger med duplo eller spelar någon annan form av brädspel. Det framgår inte av intervjun med 

förskollärare 4 varför tiden reglerades med äggklocka, men en möjlig förklaring skulle kunna 

vara bristen på lärplattor (det fanns bara en på avdelningen där förskollärare 4 arbetar) och att 

pedagogerna kanske därför valt att reglera tiden av rättviseskäl. 

 

Flera av förskollärarna uttrycker oro för att barnen ibland får sitta och använda lärplattan själva 

utan någon vuxen närvarande. Förskollärare 2 berättar att det är något som sker på hennes 

avdelning på grund av att de vuxna inte har tid att närvara vid alla tillfällen när barnen använder 

lärplattan. Förskollärare 1 berättar att hon är rädd för att detta ska hända och på hennes 

avdelning får barnen bara använda lärplattan vid planerade aktiviteter tillsammans med 

pedagoger. Förskollärare 1 är rädd att lärplattan ska användas som en “barnvakt” som hon 

uttrycker det. Förskollärare 2 poängterar att deras situation är inte är optimal där barnen 
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använder lärplattan själva och att personalen inte alltid har tid att hålla koll på vad det är barnen 

gör med lärplattan. Båda förskollärarna uttrycker att det är en förutsättning för användandet av 

lärplattan att det finns pedagoger närvarande som kan ge vägledning och se till att det finns ett 

syfte och ett mål med användandet. Vår tolkning kring att pedagogerna vill närvara vid 

aktiviteter kring lärplattan kan bero på att allt i lärplattan är så lättillgängligt. Det går snabbt att 

klicka sig vidare genom internet och reklam och hamna på internetsidor som inte är lämpliga 

för barn.  

 

Vilka likheter och skillnader finns mellan lärplattan som artefakt och andra artefakter som 

används i verksamheten? Både Kultti (2012, s. 28) och även Björklund (2008, s. 37) skriver att 

artefakter är skapade för att underlätta en aktivitet men de kan inte se någon större skillnad om 

man jämför lärplattan med ett pussel, duplo eller brädspel. Syftet och lärandet är detsamma för 

appar med samma syfte. Den skillnad vi kan se utifrån denna studie för lärplattan som en 

artefakt som vilken annan artefakt i den pedagogiska verksamheten är det förskollärare 3 anger 

som är en av utmaningarna med användandet av lärplattan i den pedagogiska verksamheten, 

nämligen den reklam som man inte kan styra över och som kommer upp under när man 

använder appar för att spela spel. 

 

Björklund (2008, s. 37) skriver att artefakter är fysiska redskap som människan skapat för att 

underlätta en mänsklig begränsning och att människan genom dessa intellektuella redskap 

medierar omvärlden. Om man tänker på lärplattan som en sådan artefakt har den till skillnad 

mot många andra fysiska artefakter flera olika funktioner. Det går att anpassa till just det 

lärandet som man vill uppnå. Vill man uppnå större språkkunskaper, matematikkunskaper eller 

rörelseförmåga så laddar man ner en sådan app som syftar till att träna de förmågorna. 

Lärplattan är anpassningsbar på ett sätt som många andra artefakter inte är. 

 

9.1.4. Skärmtid för barn under 2 år 
Förskollärare 1 tar upp att det finns hälsoaspekter att man borde ta hänsyn till vid revideringen 

av läroplanen för förskolan. Förskollärare 1 påpekar att utkastet till förslag för revidering av 

läroplanen (Skolverket, 2017) inte stämmer överens med den forskning och de 

rekommendationer som finns för små barns skärmtid. Det blir därför problematiskt och 

motsägelsefullt eftersom utkastet strider mot de rekommendationerna som Sveriges 

barnavårdscentral går ut med för barn under två år. Dessa rekommendationer är baserade på en 

policy från The American Academy of Pediatrics (2011, 1-4). De menar att skärmtid för barn 
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under två år inte för med sig något positivt men det har även inte gjorts någon forskning över 

längre tid som stödjer att det skulle bidra med några positiva följder (The American Academy 

of Pediatrics, 2011, 1-4). Förskollärare 1 uttrycker att den skärmtid som rekommenderas för 

barn i många fall blir tillfredsställd i hemmen. Det framkommer i IIS studie (2017, s. 6) att åtta 

av tio tvååringar använder internet. Studien visar även på att lärplattan är det verktyg som 

används mest av de yngre barnen och att 80 % av två- och treåringarna som medverkade i 

studien använder lärplattan och drygt en tredjedel gör det dagligen (IIS, 2017, s. 22-23). Statens 

medieråd (2017, s. 8) visar även i sin studie att 62 % av barn i åldrarna två till fyra år har tillgång 

till en lärplatta och 16 % har en egen. Statens medieråds (2017, s. 8) studie visar även att andelen 

barn som har egen lärplatta ökar med stigande ålder. Studien visar även att 

internetanvändningen fortsätter att öka och att 69 % av alla treåringar använt internet under 

2016 (Statens medieråd, 2017, s. 8). Studien visar också att redan under det första levnadsåret 

använder 5 % av barnen internet dagligen (Statens medieråd, 2017, s. 8). 

 

Säljö (2000, s. 37) menar att det är genom kommunikation och samspel som individen tar till 

sig kunskap, och utgår man från rekommendationerna om skärmtid skulle man kunna dra 

slutsatsen att små barn i stor utsträckning behöver erövra dessa kompetenser på andra sätt än 

med hjälp av digitala verktyg de första levnadsåren. 

 

9.1.5. Styrdokument 
I läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016, s.10) finns teknik som allmänt område 

framskrivet, men varken lärplattor eller andra digitala verktyg nämns i de sammanhangen. Det 

som finns framskrivet i läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016, s. 7) som kan kopplas till 

användandet av lärplattan finns under rubriken Förskolans uppdrag och där det framgår att 

förskolan ska erbjuda multimedia och informationsteknik som tillämpningsmöjlighet för barnen 

att skapa och kommunicera. Utifrån intervjuerna kunde vi se att alla förskollärare inte arbetade 

med lärplattan tillsammans med barnen trots att de hade tillgång till dem, detta av olika 

anledningar. Vid intervjuerna uttrycker förskollärarna ett visst intresse för att utveckla sin 

digitala kompetens för att känna sig tryggare med hur lärplattan kan användas tillsammans med 

barnen. Ett annat resultat av studien var att förskollärarna såg lärplattan som en tillgång men att 

det fanns mycket osäkerhet i användandet av den i samspel med barnen.  
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9.2. Metoddiskussion 
Att använda intervju som metod kräver att vi som intervjuare var väl förberedda och pålästa 

inom ämnet som vi skulle intervjua kring. Det var något som vi upplevde att vi var vid de första 

intervjuerna men såklart blev vi mer och mer insatta och pålästa ju längre tid som gick. Det är 

något som man kan diskutera som något som kan ha påverkat resultatet eftersom att vi i de sista 

intervjuerna var mer insatta i ämnet eftersom vi då hunnit mer information inom området både 

utifrån tidigare intervjuer men även från tidigare forskning. Vi frågar oss därför om vi ställde 

frågorna likvärdigt och om förskollärarna förstod oss.  

 

Vi valde att använda kvalitativa intervjuer som metod för vår undersökning, där frågorna var 

semistrukturerade och indelade efter olika teman utifrån Kvale och Brinkmann (2014, s. 177). 

De intervjuade fick frågorna i förväg vilket gjorde att de gavs möjlighet att sätta sig in i ämnet 

och på det sättet ge möjligheter att genomföra en intervju med väl genomtänkt och användbart 

material. Det är även något som kan diskuteras om alla intervjuade fick lika lång tid att sätta 

sig in i våra intervjufrågor och om det var tillräckligt med tid för de intervjuade att hinna sätta 

sig in i ämnet innan intervjun.  

 

Patel och Davidson (2003, s. 72) skriver att semistrukturerade intervjuer kan ge de intervjuade 

ett fritt svarsutrymme eftersom att frågorna var menade att ge den intervjuade möjlighet att 

uttrycka dennes egna tankar och erfarenheter och lägga fokus på det som den intervjuade ansåg 

vara viktigt. Det var något som vi kände att vi fick ta del av i intervjuerna. Många erfarenheter 

och tankar om lärplattor i verksamheterna kom i samband med svaren på frågorna. Det gav oss 

en relativt tydlig bild av hur de intervjuade använder lärplattorna i respektive verksamhet. 

 

Björndahl (2005, s. 92) poängterar att intervjun behöver ha övergripande teman för att få 

struktur men att det ändå behöver finnas frihet att prata inom området. Detta gjorde vi genom 

att ha övergripande teman inom området för att sedan har med strukturerade frågor till hjälp 

under intervjuns gång. Något som var bra då flera av de intervjuade lyfte händelser kring 

lärplattor som vi egentligen inte direkt frågat om men som utgick från deras erfarenheter. Vi 

fick även ha i åtanke att vi skulle utföra varje intervju på samma sätt. det är även något som var 

en utmaning eftersom att vi använde oss av teman där vi lät de intervjuade styra intervjun och 

lägga fokus och mest tid på det som de intervjuade tyckte var intressant och ville lägga tid vid. 
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Att välja att intervjua endast utbildade förskollärare kan ha både fördelar och nackdelar för 

studiens resultat. I och med att förskollärarna får en allt mer framskriven roll i utkastet för den 

reviderade läroplanen (Skolverket, 2017) så valde vi därför att rikta in oss på endast 

förskollärarna. 

 

Hade vi haft med andra pedagoger med olika yrkesbefattning inom förskoleverksamheten hade 

resultatet kunnat se annorlunda ut. Vi tänker då att förskolans verksamhet bland annat ska 

grunda sig i beprövad erfarenhet vilket vi då anser att vi uppnår genom att intervjua enbart 

utbildade förskollärare och vi därför har större chans att se likheter och skillnader i resultatet 

av denna studie.  

 

Något som vi även diskuterat som en påverkande faktor är i fall alla intervjuade förskollärare 

hade haft likvärdig fortbildning inom lärplattan om resultatet då hade sett annorlunda ut. I och 

för sig kan detta inte ha en sådan stor påverkan då det enbart var en förskollärare av fem som 

hade fått utbildning. Denna utbildning var även inte så omfattande då den endast var på två 

timmar vid ett tillfälle.  

 

Vi anser att studien har både validitet och reliabilitet då alla de intervjuade uttryckte att de 

behövde fortbildning om hur lärplattan kan användas i verksamheten. Genom att göra intervjuer 

på flera olika förskolor i olika kommuner ger studien ett mer tillförlitligt resultat som Thurén 

(2007, s. 26) beskriver. Studien behandlar enligt oss syftet på ett sätt som bidrar med ytterligare 

kunskaper om hur förskollärare ser på sin kompetens och sitt förhållningssätt till att använda 

lärplattan i förskoleverksamheten. Kvale och Brinkmann (2014, s. 296) lyfter att validitet är 

studiens styrka och hållbarhet, vilket vi anser att denna studie har då den ligger rätt i tiden med 

tanke på den revidering av förskolans läroplan (Skolverket, 2017) som väntar.  

 

9.3. Sammanfattande slutsatser 
Studien har visat att förskollärarna är väldigt nöjda med lärplattan som ett 

dokumentationsverktyg dock anser de att de inte alls är lika säkra i användandet av lärplattan 

tillsammans med barnen. Av studiens resultat framgår det att det finns en osäkerhet i 

användandet av lärplattan i samspel med barnen bortsett från de planerade aktiviteterna. De 

intervjuade ser användandet av lärplattan tillsammans med barnen som problematiskt då 
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majoriteten saknar fortbildning inom området, de intervjuade som inte fått någon fortbildning 

poängterar att det är något som de definitivt önskar.  

 

Studiens syfte var bidra med ytterligare kunskaper om hur förskollärarna ser på sin kompetens 

och sitt förhållningssätt till att använda lärplattan i förskoleverksamheten. Det som även 

framkommit av studien är att osäkerhet nämns av de flesta intervjuade förskollärarna som en 

faktor till uteblivandet av användandet av lärplattan och förskollärarna menar att det främst är 

beroende på för lite kompetensutveckling inom området. Denna studie bidrar därför med ett 

förtydligande att förskollärarna inom förskoleverksamheten behöver få mer 

kompetensutveckling inom lärplattan som ett verktyg som är givande även för barnen. Detta 

ämne är något som behöver förtydligas genom att ge förskollärarna både praktisk- men även 

teoretisk kunskap för att minimera denna osäkerhet och skapa en trygg och säker mark för 

lärplattan i förskolan.  
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9.4. Förslag till vidare forskning 
Som studien kommer fram till så anser majoriteten av de intervjuade förskollärarna att de 

behöver mer fortbildning om hur man kan använda lärplattan i den pedagogiska verksamheten. 

Ett forskningsområde som hade varit intressant att arbeta vidare med för att vidareutveckla 

området är hur det praktiskt skulle gå till för att förskollärarna skulle få den fortbildning som 

de uttrycker att de behöver. Det hade även varit intressant att fortsätta arbeta med hur det enligt 

Skolverkets utkast (2017, s. 10) till revidering av läroplanen skulle kunna gå till för att 

förskollärarna och övrig personal inom förskoleverksamheten kontinuerligt ska ges möjligheter 

att dela med sig av sin kunskap och att få möjlighet att lära av varandra för att utveckla sin 

utbildning.   
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Bilagor 
Bilaga 1- Informationsbrev 

 

Till dig som personal inom förskoleverksamheten 
Information om undersökning angående lärplattor i förskolans 
pedagogiska verksamhet 

Förfrågan om deltagande i intervjustudie 

I denna avslutande kurs på förskollärarutbildningen vid Högskolan Dalarna ingår att skriva ett 

examensarbete. Under höstterminen 2017 ska vi, Sara och Emma därför skriva detta 

examensarbete tillsammans. Vår undersökning kommer att handla om pedagogers syn på sin 

egen kompetens och förhållningssätt till lärplattan i förskolan och vi kommer att använda oss 

av intervju som metod för datainsamling. Du tillfrågas härmed om deltagande i denna 

undersökning. 

 

Undersökningens syfte och innehåll 

Syftet med vår studie är att bidra med kunskap om pedagogers uppfattningar om sina kunskaper 

och förhållningssätt till lärplattan i förskolan. Vi anser att detta område är viktigt att undersöka 

med tanke på den revidering av läroplanen för förskola som nu utformas. Som grund för denna 

revidering ligger ett regeringsbeslut (U2016/05591/S, U2017/01929S) där Skolverket har blivit 

ålagda att göra en översyn av läroplanen och speciellt ett förtydliga förskolans uppdrag med 

fokus på hur man kan stärka barns digitala kompetens redan i förskolan. Vi ser därför fram emot 

Ditt deltagande i denna studie som kan ge oss större insikt inom detta område. 

 

Genomförande 

Vi har planerat att 6 personer ska delta i undersökningen. Ditt deltagande kommer att innebära 

medverkan i en intervju som kommer att ske vid ett tillfälle med en tidsram omkring 45 minuter 

och som utgår från Er som deltar i intervjun. Till hjälp vid intervjun och för efterarbetet önskar 

vi få använda ljudinspelning för insamling av data förutom stödanteckningar samt att vid behov 

under analysarbetets gång få återkomma med förfrågningar om något känns oklart. 

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats som ventileras vid Högskolan 

Dalarna. Du kommer att kunna ta del av undersökningens resultat i den färdiga uppsatsen som 

kommer att skickas till Er medverkande i studien när den anses vara klar. Den kommer även att 

läggas ut i digital form på sökportalen Diva, www.diva.se när arbetet anses vara klart. 

http://www.diva.se/
http://www.diva.se/
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Material 

Det insamlade materialet kommer att bearbetas av oss och förvaras så att endast vi har tillgång 

till det. Din identitet som deltagare kommer inte att röjas, inte heller vilken förskola 

undersökningen har gjorts vid. Personer, både barn och vuxna som på något sätt nämns i studien 

kommer att avidentifieras. All insamlad data kommer att raderas och tas bort när 

examensarbetet är godkänt och klart. 

 

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande 

utan närmare motivering. 

  

Om Du som tillfrågad avstår från att delta eller avbryter Ditt deltagande så kommer detta inte 

att påverka det fortsatta arbetet med undersökningen.  

 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga: 

 

Studerande på Högskolan Dalarna: 
Sara Nyroos       Emma Kullback 
XXX-XXXXXXX      XXX-XXXXXXX 
 

Handledare: 
Lena Åström  
Högskolan Dalarna 
las@du.se 
023-778774 
  

mailto:las@du.se
mailto:las@du.se
mailto:las@du.se
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Kvittering 
 
Du blir härmed tillfrågad om medverkan i studien. 

Om Du vill avbryta Ditt deltagande så kommer detta inte att påverka det fortsatta arbetet med 

undersökningen. Kontakta någon av de ansvariga för att avbryta medverkan. 

 

Jag godkänner härmed att medverka i studien. 

 

_____________________________________________________________________ 

Datum    Signatur    Namnförtydligande  
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Bilaga 2- Intervjufrågor 

Intervjufrågor för insamlande av material till  
examensarbete 

Pedagogers förhållningssätt och syn på användandet av lärplattan i 

förskolan 

Bakgrundsfrågor 

Hur gammal är Du? 

Vad har Du för utbildning inom området barn och utbildning? 

Hur länge har Du arbetat inom förskoleverksamheten? 

Har Du som pedagog fått någon fortbildning inom området att använda lärplattor i förskolans 

verksamhet? 

 

Aktiviteter med lärplattor i verksamheten 

Hur många lärplattor finns det på den avdelningen som Du arbetar på? 

Hur organiseras användningen av lärplattorna?  

Hur ser användningen av lärplattor ut på den avdelningen som Du arbetar på? 

Vilka aktiviteter utförs med lärplattan? 

 

Omdöme och utvärdering av lärplattor i förskolan 

Vilka möjligheter ser du med att använda lärplattor i verksamheten? 

Vilka utmaningar ser du med att använda lärplattor i verksamheten? 

Vilken betydelse anser Du att lärplattorna har för ditt arbete i den pedagogiska verksamheten? 

Hur arbetar ni i Er verksamhet med att utveckla pedagogers kompetens kring användandet av 

lärplattor?   
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Framtiden 

I den revidering av läroplanen för förskola som nu utformas och som ska vara klar den 23 mars 

2018 kommer ett speciellt förtydliga av förskolans uppdrag med fokus på hur man kan stärka 

barns digitala kompetens redan i förskolan få ett större utrymme. Kommer detta att göra en stor 

förändring i Ditt arbete? 

Hur vill Du fortsätta arbeta med lärplattor i verksamheten? 

Vad anser Du att det krävs för att Ni i Er verksamhet ska utveckla Ert arbete med lärplattor? 

 

Avslutning 

Känner Du att det är något som Du vill tillägga eller förtydliga? 

 

Kan vi återkomma om vi stöter på några oklarheter när vi i efterhand analyserar intervjun? 
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Bilaga 3- Revidering av förskolans läroplan utkast 2 

Revidering av läroplanen för förskola 

Förskolan står inför förändringar i och med regeringsbeslutet (U2015/04666/S) om en ny 

IT-strategi där det framgår att alla barn ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga i 

användandet av digitala verktyg, vilket också lyfts fram i utkastet av förskolans nya läroplan 

(Skolverket, 2017). 

Det som står i utkast 2 som Skolverket har lagt ut som förslag är fyra punkter med inriktning 

på digitala verktyg. 

 

● Förskolan ska ge barnen förutsättningar att utveckla intresse för bilder, texter och olika 

medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka och 

samtala om dessa. 

 

● Förskollärare och annan personal ska ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga att 

kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar 

med hjälp olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg. 

 

● Förskolläraren ska ansvara för att barnen får använda digitala verktyg på ett sätt som 

stimulerar utveckling och lärande. 

 

● Förskolechefens ansvar, utforma en god lärmiljö med såväl digitala som andra 

lärverktyg. 
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Figurförteckning 
Tabell 1- Sammanställning av de intervjuades bakgrund 
 

Tabell 1 Förskollärare 
1 

Förskollärare 
2 

Förskollärare 
3 

Förskollärare 
4 

Förskollärare 
5 

Hur gammal är Du? < 30 år > 50 år > 40 år > 40 år > 30 år 

Hur länge har Du 
arbetat inom 
förskoleverksamheten
? 

< 5 år > 25 år > 20 år > 20 år < 5 år 

Vilken ålder på 
barngrupp arbetar du 
med? 

4-5 år 1-3 år 1-2 år 1-5 år 3 år 

Har Du som pedagog 
fått någon fortbildning 
inom området att 
använda lärplattor i 
förskolans 
verksamhet? 

Nej Nej Ja Nej Nej 

 

 
Tabell 2- Lärplattornas fördelning 
 

Tabell 2 Förskollärare 
1 

Förskollärare 
2 

Förskollärare 
3 

Förskollärare 
4 

Förskollärare 
5 

Antal lärplattor till 
barn 1 0 1 0 0 

Antal lärplattor till 
pedagoger 1 0 1 0 0 

Antal lärplattor som 
delas 
mellan barn och 
pedagoger 

0 1 0 1 1 
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