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Abstrakt 
Teachers' digital competencies, attitudes and how they offer the tablet to 

preschoolchildren- A qualitative study in the preschool context 

 

Syftet med studien är att bidra med kunskaper om hur pedagogers digitala kompetens 

påverkar deras förhållningssätt och på vilket sätt barn erbjuds lärplatta i förskolan. I 

studien används kvalitativa intervjuer och observationer som metod. Undersökningen 

utgick från totalt fem pedagoger, från två olika förskolor. Studien har utgått från den 

sociokulturella teorin med fokus på analysbegreppen, samspel och kulturella redskap. 

Resultatet visar att pedagogerna tycks behöva mer utbildning och kunskaper kring 

lärplattan. Det framkommer även att pedagogernas digitala kompetens påverkar deras 

förhållningssätt. Dock anser pedagogerna att det är betydelsefullt att som pedagog vara 

engagerad, närvarande och stötta barnen vid användandet av digitala verktyg. Studien 

bidrar till en inblick i hur arbetet kring lärplattan kan se ut i förskolans verksamhet. 

 

Nyckelord 
Förskola, IKT, lärplatta, pedagog, samspel, kulturellt redskap 
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1 Inledning 
Sverige är en ledande nation inom IT, nästan hela befolkningen använder sig dagligen 

av internet och IT (Regeringskansliet, 2011). I dagens samhälle är det nästintill omöjligt 

att undvika användning av informations- och kommunikationsteknik (IKT). Människan 

möter dagligen olika former av digitala medier som påverkar vår vardag, i hemmet, på 

arbetet, olika institutioner och inte minst i skolans värld (a.a.). Europaparlamentet 

(2007) poängterar vikten av digital kompetens för det livslånga lärandet. Det fastställs 

att digital kompetens är en av de åtta nyckelkompetenserna som krävs för att kunna leva 

i vårt kunskapssamhälle. Digital kompetens omfattar de kunskaper som finns kring hur 

IKT ska användas på ett säkert och kritiskt sätt i vardagen. För att uppnå digital 

kompetens krävs det goda färdigheter om hur IKT fungerar i samhället, samt vilken roll 

och vilka möjligheter tekniken har. Det krävs även ett kritisk och reflekterande 

förhållningssätt gällande användning av digitala medier (a.a.). 

  

Förskolan har ett nationellt styrdokument, läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016).  

I läroplanen beskrivs det att pedagoger har i uppdrag att främja IKT-användning i 

barngruppen. I dokumentet betonas det att “Förskolan ska sträva efter att varje barn 

utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig 

av, tolka och samtala om dessa” (Skolverket, 2016:10) och att ”Förskolan ska sträva 

efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur 

enkel teknik fungerar” (Skolverket, 2016:10). Det framkommer även i läroplanen att 

pedagoger i förskolan ska upplysa barn om samhällets utveckling för att skapa 

gemensamma referensramar (a.a.). 

  

Under de senaste åren har surfplattan gjort entré i förskolan (Bergman & Fors, 2015). 

Surfplattan är ett digitalt verktyg som barn i förskolan använder på egen hand men även 

tillsammans med pedagoger. Surfplattan används framförallt till utveckling och lärande 

inom matematik, skrift och språk (Skolverket, 2013). I denna studie har vi istället valt 

att benämna surfplattan som lärplatta. Lärplattan har kommit för att stanna menar 

Bergman och Fors (2015). Många förskolor har tillgång till lärplattor eftersom allt fler 

kommuner väljer att satsa på det. Pedagogers inställning och arbete med lärplattan 

påverkas av många olika faktorer (Forsling, 2011). Det kan bero på pedagogers 

förhållningssätt (Forsling, 2011), kompetens (Hernwall, 2016) och vilka resurser som 

finns tillgängliga i verksamheten (Bergman & Fors, 2015). Utifrån litteraturen tycks det 

som att pedagogers skilda digitala kompetens, förhållningssätt och inställning till 

lärplattan tycks ha betydelse för hur barn erbjuds artefakten (föremålet) i förskolan. Å 

ena sidan finns det pedagoger med god digital kompetens å andra sidan finns det 

pedagoger med bristande kompetens. Pedagogers förhållningssätt skiljer sig åt vilket i 

sin tur påverkar inställningen och användandet av lärplattan. I vilken utsträckning barn 

erbjuds lärplattan i förskolan skiljer sig även åt, å ena sidan finns det pedagoger som 

erbjuder barn fri tillgänglighet till lärplattan å andra sidan finns det pedagoger som inte 

erbjuder lärplattan i barngrupper. Vad barn erbjuds på lärplattan kan också se väldigt 

olika ut. Här emellan finns det många olika faktorer som påverkar hur användandet av 

lärplattan kan se ut, därför vill vi undersöka detta vidare. 
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2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att vinna kunskap om hur pedagogers digitala kompetens påverkar 

deras förhållningssätt och på vilket sätt de erbjuder barnen lärplatta i förskolan.  

Studien utgår från följande frågeställningar: 

 

- Hur talar pedagoger om digital kompetens? 

- Vilket förhållningssätt har pedagogerna till lärplattan? 

- Hur erbjuder pedagogerna lärplattan i barngruppen? 
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3 Tidigare forskning  
I följande kapitel redovisas tidigare forskning som är relevant för studien. Studien 

använder endast aktuell forskning från år 2005 och framåt, både nationell och 

internationell forskning. Kapitlet ger en överblick av vad författarna har kommit fram 

till angående lärplattan i förskolans verksamhet. Under denna rubrik har styckena 

tematiserats utifrån följande: Lärplattan i förskolan, Pedagogers digitala kompetens, 

Pedagogers förhållningssätt, Möjligheter med lärplattan och Svårigheter med lärplattan.  

 

3.1 Lärplattan i förskolan  

Under de senaste åren har informations och kommunikationsteknik (IKT) blivit en stor 

del av förskolans verksamhet, många barn i tidig ålder använder sig av digitala medier 

(Hernwall, 2016). Det är inte frågan om IKT används i förskolan utan svårigheterna 

tycks ligga i hur verktygen ska användas (Jernes, Alvestad & Sinnerud, 2010; Walldén 

Hillström, 2014; Masoumi, 2015). Forsling (2011) förklarar vidare att det krävs en 

medvetenhet om att IKT är en ständig pågående process som både barn och vuxna 

påverkas av. Enligt författaren går det inte att undvika IKT i detta medieberusade 

samhälle. Därför är det betydelsefullt att pedagoger är medvetna om varför IKT ska 

användas i verksamhet. Många förskolor har infört lärplattor, smartboards och andra 

digitala verktyg för att följa samhällets utveckling men hur dessa används skiljer sig 

markant (a.a.). Enligt Statens Medieråd (2015) har det genomförts enorma investeringar 

gällande IKT på de svenska förskolorna. 

  

Det har genomförts en studie i sydvästra Sverige om förskollärares användning av IKT 

(Masoumi, 2015). I studien observerades och intervjuades förskollärare från tre olika 

förskolor. I resultatet kom författaren fram till fem kategorier, dessa kategorier 

representerar hur pedagoger ser på IKT i verksamheten. I första kategorin redovisas det 

att en del pedagoger använder IKT som ett verktyg för att uppnå det som står i 

läroplanen. I andra kategorin förklaras det att IKT ses som ett hjälpmedel att förbättra 

barns kompetens gällande kultur. I tredje kategorin redovisar författaren att IKT 

används för att hålla barnen sysselsatta. I den fjärde kategorin framförs det att 

pedagoger ser IKT som ett sätt att dokumentera och kommunicera kring förskolans 

vardag. I den sista kategorin som redovisas förklaras det att pedagoger inte ser IKT som 

ett viktigt verktyg för utveckling och lärande (a.a.). 

 

3.2 Pedagogers digitala kompetens  

I ett projekt som Lundgren-Öhman (2007-2009) genomförde var det främsta syftet att 

beskriva och förstå hur pedagoger arbetar med IKT i förskolan. I resultatet framkommer 

det både för-och nackdelar som pedagoger ser med IKT. Nackdelarna som lyfts fram i 

texten är bland annat att pedagogerna nämner att de ser tekniska svårigheter och brist på 

kompetens gällande IKT, vilket påverkat arbetet med digitala verktyg negativt. Det 

förklaras att en del IKT-verktyg kan vara för avancerade för de yngsta barnen i 

verksamheten (a.a.). Många pedagoger känner en oro i att använda digitala verktyg på 

grund av bristande kunskaper och erfarenheter kring verktygen (Lundgren-Öhman, 

2007-2009; Forsling, 2011). 
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En studie har genomförts om förskollärares perspektiv på digitala medier (Jernes, 

Alvestad & Sinnerud, 2010). I studien förklaras professionalism och kompetens som två 

egenskaper som kan vara betydelsefulla för pedagoger att besitta vid arbetet med IKT i 

förskolan. Författarna belyser att pedagoger har ett stort ansvar, de ska ha kunskaper om 

ämnet och olika arbetssätt kring digitala medier. Vidare poängterar författarna att 

pedagoger ska fungera som ett stöd och vara delaktiga i barns lärande (a.a.).  

 

Digital kompetens främjar pedagogers och barns utveckling inom IKT (Forsling, 2011; 

Masoumi, 2015). Pedagoger som kontinuerligt arbetar med IKT och digitala medier har 

goda kompetenser och är medvetna om hur arbetet ska ske med de digitala verktygen 

(Forsling, 2011). För de pedagoger som känner en osäkerhet i att använda digitala 

medier kan det resultera i att verktygen används som lekmaterial istället för att lärandet 

är i fokus. Författaren beskriver att barn helst inte ska använda digitala medier i sin 

ensamhet, för att det ska uppstå en kreativ process krävs en närvarande pedagog (a.a.). 

  

Pedagoger behöver stöd och utbildning i hur IKT-redskap används (Masoumi, 2015). 

Författaren poängterar att pedagoger med digital kompetens har möjlighet att ge barnen 

mer kunskaper kring de digitala medierna. Hernwall (2016) redogör på liknande sätt att 

pedagoger behöver ha kunskaper i digital kompetens, de måste kunna använda sig av 

digitala medier på ett pedagogiskt sätt. Författaren förklarar även att pedagoger behöver 

stöd och utbildning från kommunen, förskolechefen och andra institutioner i hur digitala 

verktyg kan användas i praktiken (a.a.).  

 

Brist på kompetens, kunskap eller saknat intresse för digitala medier leder till att en del 

förskolor väljer bort IKT i förskolan (Forsling, 2011; Hernwall, 2016). Pedagoger utan 

kunskaper kring digitala medier kan inte stödja barn i samma utsträckning kring IKT, 

aktiviteterna blir heller inte lika meningsfulla. Till följd av detta kan det skapas digitala 

klyftor, där pedagoger och barn har olika mycket kunskaper om IKT (a.a.).   

 

3.3 Pedagogers förhållningssätt 

Pedagogers kompetens och inställning till digitala medier påverkar barns utveckling 

inom området (Forsling, 2011). Författaren påpekar att om pedagogerna har en positiv 

inställning till IKT gynnar det barnens utveckling inom området. I Bølgans (2012) 

studie framkommer det att den kompetens som pedagoger besitter har betydelse för 

deras inställning till digitala medier. Hurvida digitala medier utvecklas i verksamheten 

beror på pedagogers inställning (a.a.). Det har gjort en studie om barns digitala värld av 

Guðmundsdóttir och Hardersen (2012). I studien undersöktes barns IKT-användande i 

hemmet och på förskolan, detta för att det finns bristande kunskaper om ämnet. I sin 

studie belyser författarna att pedagoger som möter barn på deras nuvarande nivå kan 

utmana dem vidare i sitt lärande. Det krävs därför ett intresse av pedagoger att engagera 

barn i olika typer av digitala medier som till exempel lärplattan (a.a.).  

 

Pedagoger ägnar mindre uppmärksamhet åt barn som använder lärplatta än åt barn som 

inte använder lärplattan (Sandvik, Smørdal & Østerud, 2012). Författarna förklarar att 

det krävs engagerade och aktiva pedagoger i barns användande av digitala verktyg. De 

belyser även att pedagoger måste se till att förena teknik i barns vardagliga värld (a.a.). 

För att det ska ske ett berikande lärtillfälle behövs det minst en pedagog närvarande vid 

användandet av lärplattan (Walldén Hillström, 2014). Hernwall (2016) förklarar på 

likande sätt att det är av stor vikt att pedagoger är delaktiga när barn använder digitala 

medier. Författaren betonar att pedagoger behöver ha ett professionellt förhållningssätt 

till lärplattan för att kunna använda den fullt ut. Masoumi (2015) redovisar att IKT 
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används vid vissa tillfällen för att hålla barn sysselsatta. Fortsättningsvis redogörs det i 

studien att pedagoger inte alltid har en genomtänkt tanke med barns användande av 

digitala verktyg, vilket kan resultera i att barnen inte utmanas på samma sätt (a.a.). 

 

3.4 Möjligheter med lärplattan  

Under följande avsnitt presenteras fyra kategorier utifrån möjligheter med lärplattan. 

Dessa rubriker är: Används som dokumentationsredskap, Gynnar barns lärande, Gynnar 

barns kommunikation och Gynnar barns lärande inom ämnena språk och matematik. 

 
3.4.1 Används som dokumentationsredskap  

En möjlighet med IKT- verktyg är att de kan används som dokumentationsredskap 

(Masoumi, 2015; Forsling, 2011). Datorer, lärplattor och digitalkameror används för att 

dokumentera det som sker i verksamheten (a.a.). Forsling (2011) belyser att med hjälp 

av digitala verktyg kan barn själva filma det som sker i samlingar utifrån deras 

perspektiv. Dokumentation kan med hjälp av digitala verktyg genomföras av både 

pedagoger och barn. En annan fördel med digitala verktyg som dokumentationsredskap 

är att verktygen kan användas till att föra gemensamma dialoger och reflektioner (a.a.).  

 
3.4.2 Gynnar barns lärande 

I en studie av Walldén Hillström (2014) undersöktes förskolebarns och pedagogers 

användande av och samspel med lärplattor i verksamheten. Slutsatsen i studien visar på 

att lärplattan har en väldigt stor betydelse i förhållande till barns lärande (a.a.). 

Framförallt barns lärande inom kommunikation (Walldén Hillström, 2014; Masoumi, 

2015), språkutveckling, matematik (Walldén Hillström, 2014) och finmotorik (Aronin 

& Floyd 2013). Ett professionellt användande av IKT i förskolan ökar chansen till 

lärande (Bergman & Fors 2015; Hernwall, 2016). Författarna poängterar att digitala 

medier ses som ett bra redskap att använda sig av för vidare lärande.   

  
3.4.3 Gynnar barns kommunikativa färdigheter 

Barn som använder tekniska artefakter utvecklar sina kommunikativa färdigheter 

(Walldén Hillström, 2014; Masoumi, 2015). De digitala medierna skapar förutsättningar 

för kommunikation, när barn interagerar med varandra och med lärplattan uppstår 

kommunikation mellan barnen (Masoumi, 2015). Författaren belyser även att barn med 

ett annat modersmål än svenska kan dra nytta av att använda lärplattan som ett verktyg 

för språkutvecklingen. Lärplattan används även för att förbättra barns kulturella 

kompetenser. Författaren poängterar att IKT ger barn en möjlighet att få insikt i andra 

barns kulturer och en möjlighet att ta del av internationell multimedia (a.a.). 

 
3.4.4 Gynnar barns lärande inom ämnena språk och matematik  

Bergman och Fors (2015) har genomfört en studie om lärplattor i förskolan, om hur 

pedagoger arbetar med språkutveckling och matematik i barngruppen med hjälp av 

appar (applikation). Syftet med undersökningen var att förstå och beskriva hur arbetet 

med lärplattor kan skapa förutsättningar för barns lärande. I resultatet kom det fram att 

pedagogerna och barnen som var med i studien har skaffat mer kunskaper än tidigare 

om hur lärplattan används i verksamheten. Det redovisas även att barnen efter studien 

hade mer kunskaper i matematik och språk än innan. Barnen sågs även utveckla sina 

erfarenheter i samarbete och turtagningen av lärplattan. Författarna belyser också att 

lärplattan kan bidra till att de yngsta barnen lär sig lägga pussel, härma ljud, samspela 

med varandra och förbättra sin touchteknik (a.a.). Aronin och Floyd (2013) förklarar på 

likande sätt att lärplattan kan vara som ett stöd för barn som behöver öva sin finmotorik. 
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Författarna menar även att lärplattan fungerar som en motivationskälla, att barn blir mer 

angelägna att utvecklas vidare i sitt lärande (a.a.). 

 

3.5 Svårigheter med lärplattan  

I kommande kapitel presenteras fem kategorier utifrån svårigheter kring lärplattan, 

följande rubriker är: Tidsbrist, Pedagogers okunskap och obehag, Barn hindras från 

inflytande och deltagande, Barns motorik och Autentiska artefakter.  

 
3.5.1 Tidsbrist  

Tidsbrist nämns som en svårighet kring arbete med digitala medier i Walldén Hillströms 

(2014) studie. En pedagog i studien förklarar att det skulle behövas mer tid för att lära 

sig digitala medier, att få möjlighet att testa sig fram hur olika program och appar 

fungerar. Pedagogen får använda sin fritid för att skaffa sig mer kunskaper om lärplattan 

eftersom det inte finns tid och möjlighet till att lära sig mer kring digitala medier under 

arbetstid (a.a.). Tidsbrist nämns även som en nackdel i Lundgren-Öhmans (2007-2009) 

projekt, pedagogerna som medverkar i studien förklarar att tidsbrist försvårat det 

pedagogiska arbetet med de digitala medierna. Då det inte finns tid i verksamheten att 

använda sig av digitala medier riskeras barns och pedagogers utveckling att försummas. 

En pedagog i studien nämner att det krävs kontinuerligt arbete med lärplattan för att inte 

glömma bort sina tidigare IKT-kunskaper. Några pedagoger nämner i studien att den tid 

det krävs att arbeta med digitala medier och IKT i kombination med okunskap och 

ovana vid användning av tekniken kan leda till att barnen tappar intresset och att det inte 

skapas tillräckliga utmaningar för barnen. Ett annat hinder som nämns är bristen på 

antalet och skicket på IKT-verktygen i förskolan (a.a.). 

 
3.5.2 Pedagogers okunskap och obehag  

En svårighet som redogörs i Forslings (2011) studie är att det finns pedagoger som 

känner obehag i att använda digitala medier. Författaren belyser att lärplattan kan bli 

liggandes om pedagogen har en dålig inställning till digitala verktyg. Resultatet i 

studien visar på att IKT i vissa fall prioriteras bort på en del förskolor på grund av att 

pedagogen saknar kunskaper och intresse. Författaren menar att på de förskolor där 

pedagoger saknar färdigheter om IKT- användandet resulterar det i att barn inte 

uppmuntras på samma sätt när det gäller digitala medier. Därmed blir barns förmågor att 

skaffa digitala kunskaper begränsade. Barnens lärande kan komma i skymundan om 

pedagoger känner ett visst obehag eller inte har de färdigheter som krävs för att använda 

digitala verktyg. Då finns det en risk att de digitala medierna istället används som 

barnvakt eller som en leksak (a.a.).  

 
3.5.3 Barn hindras från inflytande och deltagande 

Om barn inte får tillgång till lärplattan påpekar Klerfelt (2007) att konsekvenserna blir 

att barn hindras från inflytande och deltagande gällande verktyget. Om pedagoger 

betraktar lärplattan som ett verktyg som endast ska användas utav personal hämmas 

barns användande av lärplattan och det kan uppfattas som att pedagoger har makten 

över verktyget (a.a.). Som tidigare redovisats i texten belyser Sandvik, Smørdal och 

Østerud (2012) att pedagoger tenderar att tappa uppmärksamhet och interaktion med 

barn som använder lärplattor. Författarna menar att om pedagoger inte interagerar med 

barn som använder lärplattan kan det leda till att barnen gå miste om ett lustfyllt lärande 

och ökade kunskaper om lärplattan (a.a.). 
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3.5.4 Barns motorik  

En annan svårighet som råder är att barn har mindre händer vilket resulterar i att barnen 

kan ha svårt att hantera lärplattan (Lundgren-Öhman, 2007-2009). På likande sätt 

bekräftar Aronin och Floyd (2013) i sin studie att en utmaning med lärplattan är att 

yngre barn kan ha svårt med finmotoriken och har därför svårt att använda sig av 

lärplattans alla funktioner. 

 
3.5.5 Autentiska artefakter 

Pedagoger ute i verksamheten ser IKT som ett svårt område och en del pedagoger 

saknar intresse för digitala verktyg (Forsling, 2011; Masoumi 2015). Masoumi (2015) 

belyser även att pedagogerna i studien ser IKT som något som ska ersätta de 

traditionella verktygen. En pedagog uttrycker att barn bör få lära sig att använda sig av 

autentiska artefakter (verkliga ting) i tidig ålder. Pedagogen menar att de flesta barn har 

tillgång till digitala medier hemma. Därför anser författaren att när barn är på förskolan 

ska de istället använda sig av de autentiska artefakter så som pennor, papper och spel, 

men även att barn ska agera i förskolans traditionella vardagliga aktiviteter (a.a.). 
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4 Teoretiskt ramverk  
I följande avsnitt förklaras den sociokulturella teorin, som används som utgångspunkt i 

denna studie. Avsnittet inleds med en kort beskrivning av den sociokulturella teorin, 

skapad av Lev Vygotskij. Därefter redovisas två begrepp som är relevanta för studien, 

samspel och kulturella redskap. 

 

4.1 Sociokulturellt perspektiv  

Grundaren av den sociokulturella teorin är Lev Vygotskij (Vygotskij, 1999). 

Psykologen Vygotskij föddes i Vitryssland och levde mellan åren 1896-1934. Enligt 

Vygotskij finns det ett samband mellan människors språk och tänkande vilket i sin tur 

påverkar människans utveckling som ständigt sker i samspel med andra. Barns 

utveckling och lärande var något som Vygotskij främst undersökte. Enligt Vygotskij 

(1999) lär sig barn i samspel med varandra, främst genom kommunikation. Författaren 

belyser att barn kan ta hjälp av andra barns kunskaper och utvecklas vidare i sitt eget 

lärande. Det sociokulturella perspektivet beskrivs enligt Säljö (2000) på liknande sätt att 

lärandet ständigt sker i interaktioner med andra både individuellt och i grupp. 

Författaren belyser även att människor lär av varandra och tillsammans med andra, i 

sociala händelser kan lärande och utveckling ske (a.a.).  

 
4.1.1 Samspel  

Samspel är ett centralt begrepp inom Vygotskijs sociokulturella teori. Vygotskij (1999) 

belyser att redan under de första dagarna i människors liv uppstår samspel med andra. 

Författaren förklarar att små barn har en förmåga att samspela med varandra redan som 

väldigt små. En avgörande faktor för vidare lärande är att det förs en dialog mellan 

människor. När individer samspelar med varandra utvecklas den enskilda individen, 

detta genom att ta del av varandras tidigare erfarenheter (a.a.). Samhället är beroende av 

kommunikation och interaktion mellan människor (Säljö, 2000). Genom det mänskliga 

samspelet och kommunikationen sker en ständig utveckling av vår värld (a.a.). I 

föreliggande studie används begreppet samspel för att få inblick i olika typer av samspel 

som kan ske vid användandet av lärplattan i förskolan. Intresset ligger i att få syn på hur 

pedagoger konstruerar och förhåller sig vid samspel. Samspel som sker både mellan 

pedagoger och barn men även pedagoger sinsemellan när lärplattan används.    

 
4.1.2 Kulturella redskap  

Enligt Vygotskij (1999) utvecklar och använder människan språkliga och fysiska 

redskap. Både de språkliga och fysiska redskapen är något som människan använder för 

att förstå och agera i sin vardag (Säljö, 2000). Författaren menar att hela vår värld består 

av olika kulturella redskap som används som hjälpmedel för att få vardagen att fungera. 

De kulturella redskapen utvecklas ständigt i takt med människans och samhällets 

utveckling. Författaren förklarar även att information och kommunikationsteknologi 

(IKT) kan ses som kulturella verktyg (Säljö, 2000). I föreliggande studie används 

begreppet kulturella redskap för att förstå hur pedagoger prata om och handlar kring det 

kulturella redskapet lärplattan.   
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5 Metod  
Denna studie är kvalitativ, där semistrukturerade intervjuer användes. För att få så 

tillförlitlig data som möjligt genomfördes observationer som ett komplement till 

intervjuerna. Att använda sig av flera metoder för datainsamling benämns enligt 

Denscombe (2009) som triangulering. Författaren menar även att triangulering är ett sätt 

för forskaren att betrakta saker från olika perspektiv. 

 

5.1 Intervju  

Semistrukturerade intervjuer användes för att få en inblick i hur pedagogerna talade om 

digital kompetens och vilket förhållningssätt de sa sig ha till lärplattan. 

Semistrukturerad intervju innebär att forskaren har en mall att utgå ifrån med ämne och 

frågor som ska besvaras, forskaren är flexibel och anpassningsbar. Därför bör fokus 

under intervju ligga på respondentens svar (Denscombe, 2009). Intervju är ett sätt att 

närma sig individers perspektiv, genom intervjuer kan man få insikt i andra människors 

olika tankar, upplevelser, känslor och åsikter (Kihlström, 2007; Denscombe, 2009; 

Kvale & Brinkmann, 2014). I studien utfördes intervjuer individuellt på grund av att 

respondenterna inte skulle kunna påverkas av varandra. Denscombe (2009) förklarar att 

en annan fördel med enskilda intervjuer är att intervjuaren enklare kan kontrollera och 

styra samtalet. Författaren påpekar att frågor som ställs under samtalen kan följas upp 

och blir mer djupgående (a.a.). Vid intervjuerna har inspelningsinstrument använts för 

att kunna spela in det som sägs, fördelen med ljudupptagningar är att efter en 

genomförd intervju kan intervjuare gå tillbaka och analysera empirin flera gånger 

(Denscombe, 2009).  

 

5.2 Observation  

Observationer är ett pålitligt sätt att samla in empiri på för att få syn på hur människor 

agerar i olika situationer. Observationer ger möjlighet att få syn på verkliga situationer 

som skulle ha hänt även om studien inte hade ägt rum (Denscombe, 2009; Kihlström, 

2007). I denna studie användes observationsschema (Se bilaga C och D) vid 

observationstillfällena. Vid genomförandet av observationerna är det en fördel att 

använda sig av observationsschema, detta på grund av att det finns en struktur att utgå 

ifrån vilket resulterar till att observatörerna fokuserar på liknande händelser 

(Denscombe, 2009). 

 

5.3 Urval  

Studien genomfördes på två olika förskolor i södra Sverige. Intervjuer och 

observationer skedde med totalt fem pedagoger, tre pedagoger från förskola A och två 

pedagoger från förskola B (se tabell 5.1 nedan). Valet av respondenter gjordes utifrån 

bekvämlighetsurval. Enligt Bryman (2002) är ett bekvämlighetsurval att forskaren 

väljer att använda sig av respondenter som finns tillgängliga i sin närhet (a.a.). Eftersom 

vi hade haft kontakt med pedagogerna sedan tidigare valdes det att utföra studien på 

redan kända förskolor. Två av respondenterna på förskola A fanns det redan en tidigare 

relation med. Vårt urval av respondenter var pedagoger som hade arbetat olika antal år i 

verksamheten, detta för att få syn på om antal år i verksamheten påverkade deras 

perspektiv på lärplattan.  
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Urvalet av respondenterna presenteras i tabellen nedan: 

 

Tabell 5.1 visar antal pedagoger, vart pedagogerna arbetar, deras ålder och antal år som 

förskollärare 

Deltagare Ålder Antal år som förskollärare 

Deltagare 1 Förskola A 26 år 1 år 

Deltagare 2 Förskola A 59 år 38 år 

Deltagare 3 Förskola A 42 år  6 år 

Deltagare 4 Förskola B 46 år  19 år  

Deltagare 5 Förskola B 40 år  Påbörjat sin 

förskollärarutbildning 

hösten 2016 

 

På förskola A arbetade två respondenter på olika avdelningar med cirka tio barn i åldern 

ett till fyra år. Den tredje respondenten arbetade med 23 barn mellan fyra till sex år. På 

förskola B arbetade respondenterna i samma barngrupp med elva barn som var mellan 

ett till fem år. Tillgången till lärplattor ser olika ut på de två olika förskolorna. På 

förskola A fanns det en lärplatta tillgänglig på vardera avdelning medan på förskola B 

fanns det två lärplattor per avdelning. 

 

5.4 Genomförande  

Samtliga fem respondenter kontaktades personligen och informerades om studien. 

Respondenterna fick ta del av vårt syfte och frågeställningar, samt fick information om 

deras medverkan i studien. Respondenterna informerades även om att intervjuer och 

observationer skulle användas som forskningsmetod. Respondenterna upplystes om att 

deras medverkan i studien var frivillig och att de hade möjlighet att avbryta sin 

medverkan när som helst under studiens gång. Ingen av respondenterna fick ta del av 

intervjufrågorna (Se bilaga A) innan intervjuerna utfördes. Vid intervjuerna användes 

mobiltelefon för att spela in ljudupptagningarna, detta gjordes för att kunna lyssna 

igenom materialet flera gånger. Respondenterna fick under intervjun placera in sin 

kompetens på en skattningsskala från ett till tio (Se bilaga B). Det genomfördes enskilda 

intervjuer med de fem respondenterna. Fyra av fem intervjuer genomfördes på förskolan 

medan den femte intervjun genomfördes hemma hos respondenten. De flesta 

intervjuerna skedde i avskildhet utan några störningsmoment, förutom vid ett tillfälle då 

intervjun blev störd av ljud utifrån. Materialet som samlades in från intervjuerna bestod 

av cirka 130 minuter data. Under fyra veckor genomfördes observationer på förskolan 

som ett komplement till intervjuerna. Innan observationerna genomfördes konstruerades 

det två observationsscheman (Se bilaga C och D) med utgångspunkt från den 

sociokulturella teorin, med tydlig koppling till analysbegreppen samspel och kulturella 

redskap. Observationsschemana skapades för att veta vad vi skulle fokusera på under 

observationerna. Materialet som samlades in från observationstillfällena bestod av tio 

handskrivna A4-sidor. På förskola A genomfördes intervjuer före observationer och på 

förskola B genomfördes observationer före intervjuer. 

 

5.5 Bearbetning av data 

När intervjuerna och observationerna hade genomförts så transkriberades materialet var 

för sig. Allt det insamlade materialet från intervjuerna transkriberades ordagrant efter 

respondenternas svar och lästes igenom ett flertal gånger, något som Lantz (2013) 

benämner som databearbetning. Materialet tematiserades och kategoriserades utifrån 

studiens syfte och frågeställningar med utgångspunkt från den valda teorin, den 
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sociokulturella teorin med fokus på begreppen samspel och kulturella redskap. Dock 

märkte vi vid bearbetning av data att dessa två analysbegrepp inte räckte till, därför fick 

vi använda oss av närliggande begrepp som enligt oss har liknande betydelse. Enligt oss 

omfattas begreppet samspel i denna studie av: Samarbete, interaktion, tillsammans, 

delaktig, närvarande, engagerad, utmana, hjälpas åt, kommunikation, sammanhållning, 

turas om och diskutera. Det kulturella redskapet benämns som lärplatta, artefakt, 

digitala verktyg och digitala medier. Vid databearbetningen användes inte allt det 

insamlade materialet i studien vilket Lantz (2013) namnger som datareduktion. 

Materialet från observationerna tittades gemensamt igenom flera gånger och 

kategoriserade och tematiserade på liknande sätt som med materialet från intervjuerna. 

Att bearbeta observationerna var betydligt enklare då användandet av 

observationsschemat låg som en grund för att få syn på de teoretiska begreppen samspel 

och kulturella redskap. Vid bearbetning av intervjuerna fick vi arbeta och lägga ner mer 

tid för att få syn på de teoretiska begreppen. 

 

5.6 Validitet och reliabilitet  

När det genomförs en studie måste data och metoder vara giltiga och valida 

(Denscombe, 2009; Kvale & Brinkman, 2014). Validitet handlar om att det som ska 

mätas blir mätt. Det gäller att som forskare ha en noggrannhet och precision i sin data. 

Det handlar om att välja rätt undersökningsmetod för att få fram rikligt med data så att 

det som ska mätas blir mätt. I forskningsdata innefattar begreppet validitet hur data 

reflekterar verkligheten, reflekterar sanningen och täcker de avgörande frågorna (a.a.). 

Detta är något vi utgick ifrån och tog ställning till under studiens gång, genom att hela 

tiden utgå från studiens syfte och frågeställningar. Ett annat begrepp som denna studie 

tog hänsyn till var reliabilitet. Reliabilitet omfattar i vilken grad studien är tillförlitlig, 

att resultatet som kommer fram går att lita på (Denscombe, 2009). I denna studie 

användes ljudupptagningar under intervjuerna för att kunna lyssna och analysera 

materialet flera gånger. Allt som spelades in under intervjun transkriberades och skrevs 

ner ordagrant, vilket ökade studiens reliabilitet. 

 

5.7 Etiska aspekter 

Vid forskning måste forskaren ta hänsyn till Vetenskapsrådets (2011) fyra 

forskningsetiska principer. Dessa fyra krav förhöll vi oss till under studiens gång och 

handlade efter. Kravet om information innebär att forskaren måste informera deltagarna 

om studiens syfte och vilka uppgifter de har, men även att de är föremål för 

forskningen. Deltagarna ska även upplysas om att deras deltagande är frivilligt och att 

de har rätt till att avböja sitt deltagande när de vill under studiens gång 

(Vetenskapsrådet, 2011). Detta är något vi tog hänsyn till i vår studie, pedagogerna 

informerades om syftet och deras medverkan i studien. De informerades även att det var 

frivilligt att delta och att de hade möjlighet att avbryta sin medverkan när de vill. Kravet 

om samtycke handlar just om att man som deltagare själv får bestämma över sin 

medverkan i undersökningen (Vetenskapsrådet, 2011). Konfidentialitet handlar om alla 

som deltar i studien ska avidentifieras och deras personuppgifter ska hanteras på ett 

säkert sätt så att inga uppgifter sprids och så att inga obehöriga får tag på informationen 

(Vetenskapsrådet, 2011). I studien användes inga namn på varken pedagogerna eller 

förskolan för att skydda deras identitet. Inspelningsmaterial och transkriberingarna 

förvarades på ett säkert ställe. Kravet om etik skyddar deltagarnas uppgifter, att dessa 

endast får användas i forskningssammanhang (Vetenskapsrådet, 2011). Detta krav 

uppnåddes, genom att vi endast använde uppgifterna till vår studie.  
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5.8 Metoddiskussion  

I denna studie genomfördes intervjuer och observationer med totalt fem pedagoger. 

Fördelar med att använda intervju som metod är att forskaren kan närma sig 

respondentens perspektiv och åsikter. Genom att ställa frågor till respondenten kan man 

få en inblick i deras åsikter, tankar, upplevelser och känslor (Denscombe, 2009; Kvale 

& Brinkmann, 2014). I denna studie valdes det att inte överlämna intervjufrågorna 

innan intervjuerna ägde rum på grund av att respondenterna inte skulle få möjlighet att 

förbereda sina svar, då vi ville ha spontana svar. Intervjuerna i denna studie 

genomfördes individuellt just för att närma oss respondenternas egna perspektiv utan att 

de skulle påverkas av någon annan. Dock märkte vi under intervjun att en del 

respondenter tenderade att ge korta svar. Om det istället hade genomförts parintervjuer 

hade det kunnat uppstå intressanta diskussioner där respondenterna hade kunnat ta del 

av varandras uppfattningar och bygga vidare på varandras svar. Denscombe (2009) 

förklarar att en fördel med parintervju är att respondenterna får möjlighet att få inblick i 

varandras erfarenheter och kunskaper (a.a.). Dock visade det sig att enskilda intervjuer 

var mest lämpade för denna studie, på grund av att vi ville få en inblick i 

respondenternas enskilda åsikter och svar. Under intervjuerna användes mobiltelefon 

som inspelningsinstrument för att spela in samtalet, detta för att kunna gå tillbaka och 

lyssna på samtalen flera gånger. Att transkribera var dock tidskrävande, ett effektivare 

sätt hade varit att använda sig av ett program som hade underlättat transkriberingarna. 

Det hade dock tagit tid att sätta sig in och förstå hur programmet fungerade, vilket 

resulterade i att vi valde bort att använda oss av programmet. En intervju genomfördes 

hemma hos en respondent, detta kan ha resulterat i respondenten kände sig mer bekväm 

och avslappnad, vilket kan ha lett till att svaren blev utförligare. Denna respondent var 

även en av de två respondenter som det tidigare fanns en relation med, vilket även detta 

kan ha påverkat hur intervjun tog form. Intervjun bestod av fyra uppvärmningsfrågor 

och tio intervjufrågor, en av dessa frågor upplevdes som svår att förstå. Detta 

resulterade till att vid nästan alla intervjuerna ställdes det en ledande följdfråga, vilket 

kan hindrat respondenterna att tänka fritt. 

  

Observationerna som genomfördes på de två olika förskolorna fungerade som ett 

komplement till intervjuerna, som antingen kunde bekräfta eller dementera 

respondenternas svar. Forskare kan genom observationer få syn på respondenternas 

agerande i olika situationer. Vilket Denscombe (2009) menar är ett pålitligt sätt att 

samla in material på då forskaren får se och uppleva händelsen och får möjlighet att 

känna av stämningen. Att observera utan att filma kan dock leda till att många 

betydelsefulla händelser faller bort. Det är lätt att missa kroppsspråket, miner och 

gester. Att göra videoobservationer gör det möjligt att gå tillbaka och analysera flera 

gånger om (a.a.). Videoobservationer valdes dock bort på grund av att fokus i studien 

var att närma sig pedagogens perspektiv. Med videoobservation hade barnen med stor 

sannolikhet blivit synliga, vilket hade brutit mot Vetenskapsrådets (2011) 

forskningsetiska principer. Under observationstillfällena användes ett 

observationsschema, detta för att fokusera på likande händelser som sker i 

verksamheten. Användningen av dessa ledde dock till att vi blev fast vid schemat och 

nästintill ingen löpande text blev skriven. Att använda sig av observationsschemat var 

dock det mest lämpade i denna studie på grund av att de teoretiska analysbegreppen 

blev synliga på ett tydligt sätt. 

 

Intervjuerna och observationerna genomfördes inte i samma ordning på förskola A och 

B. På förskola A genomfördes intervjuer före observationer och på förskola B 

genomfördes observationer före intervjuer. Detta kan ha påverkat hur resultatet 
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utformades, då pedagogerna på förskola A fick en inblick i studien innan 

observationerna genomfördes. Studien hade kunnat ha ökad validitet genom att låta 

respondenterna ta del av det insamlade materialet. Detta för att respondenterna skulle 

kunnat kontrollera om det som sades under intervjuerna stämde överens med våra 

tolkningar. För att studien skulle ha uppnått ytterligare reliabilitet borde vi båda närvarat 

vid intervjuerna och observationerna. Vilket hade kunnat öka tillförlitligheten i studien, 

då situationerna hade setts och tolkats utifrån två perspektiv. 
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6 Resultat  
I följande kapitel redovisas resultatet från studiens intervjuer och observationer. 

Analysen sker parallellt utifrån det teoretiska ramverket och analysbegreppen har i 

texten kursiverats. Styckena har tematiserats utifrån följande: Pedagogernas tal om 

digital kompetens, Pedagogernas förhållningssätt till lärplattan och Pedagogernas 

erbjudande av lärplattan i barngruppen. Efter varje kategori avslutas det med en 

sammanfattande analys. 

 

6.1 Pedagogernas tal om digital kompetens 

Under denna rubrik redovisas pedagogernas digitala kompetens, utifrån följande 

kategorier: Pedagogernas skattning av sin kompetens, Krävs mer utbildning och Krävs 

mer tid.  

 
6.1.1 Pedagogernas skattning av sin kompetens 

Två av respondenterna ansåg att de hade goda kunskaper kring digital kompetens, då de 

placerade sig högt på skattningsskalan. Dessa två respondenter var de pedagoger som 

har arbetat minst antal år i verksamheten av alla fem respondenter. En av 

respondenterna som ansåg att de hade hög digital kompetens förklarar att de hade gått 

någon kurs kring digitala medier på AV-Media. Vilket synliggörs i följande citat:  

 

 
Jag har ju gått på de här utbildningarna på AV-Media och man har 

ju en telefon hemma och så...hmm kan man lägga sig här 

någonstans 7-8 ..? 

 

 
 

Den andra respondenten som anser ser sig ha hög digital kompetens förklarade att hon 

har gått på föreläsningar gällande IKT. Vilket tydliggörs i följande citat: 

 
Det var vissa föreläsningar vi hade på universitet de hette väl 

appar i förskolan och sen var det mer så att man fick kolla på en 

del spel och hur man kunde göra….men ja använder man inte det 

på direkten så glömmer man ju bort. 

 

De tre andra respondenterna placerade sig betydligt lägre ner på skattningsskalan och 

förklarade att de inte hade så mycket kompetens kring det kulturella redskapet 

lärplattan, vilket följande citat belyser.  

 
Ju mer man lär om paddan ju mer inser man att man kan så lite. Så 

jag tycker liksom att jag inte är så långt, jag kanske är här på en 

trea.  
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6.1.2 Krävs mer utbildning  

Det krävs mer utbildning och mer kunskaper kring lärplattan och olika appar för att 

utveckla sin digitala kompetens förklarar några respondenter, vilket synliggörs i 

följande citat:  

 
Mer utbildning kring den och mer tid, åhh och att man gärna får 

lite samarbete mellan resten av personalgruppen att alla sätter sig 

in i det. Man skulle kunna avsätta några APT-kvällar för att gå 

igenom massor pedagogiska appar.  

 

En respondent förklarade att pedagoger med god digital kompetens skapar bättre 

förutsättningar för barnen att utveckla sina kunskaper kring lärplattan. Respondenten 

förklarar att lärandet sker i interaktioner med andra. Vilket görs synligt i följande citat:  

 
Om jag har kunskaper om någonting som rör Ipaden kan jag ju 

lära barnen. 

 
6.1.3 Krävs mer tid  

Tidsbrist påverkar hur pedagogers digitala kompetens ser ut menar tre respondenter. 

 
Tid! Har man tid så har man absolut möjligheter att testa ut, det 

spelar inte så stor roll om man får utbildningen om man inte får tid 

att testa sig fram.  

 

En annan respondent nämnde att hon hade önskat att mer tid fanns för att arbeta med 

lärplattan och dokumentation. Respondenten förklarar även att barnen bör involveras 

vid arbetet kring dokumentation.  

 
Jo men jag vill ju arbeta med den jag vill arbetar mer med 

dokumentation med att barnen ska dokumenterar mer och sånna 

saker ja det är ju alltid att tiden ska finnas …….men det får man 

väl ta sig.  

 

Sammanfattande analys 
Det framkom i resultatet att de pedagoger som har någon form av utbildning kring det 

kulturella redskapet lärplattan placerade sig högt upp på skattningsskalan. De 

pedagoger som förklarade att de inte hade någon längre utbildning kring lärplattan eller 

ingen alls placerade sig relativt lågt på skattningsskalan. Pedagogerna menar att det 

krävs mer utbildning och kunskaper kring artefakten för att kunna arbeta med den fullt 

ut. I resultatet synliggörs det även att en pedagog tycker sig sakna ett samarbete i 

arbetslaget gällande lärplattan. Något som även visas i resultatet är att en respondent 

förklarar att lärplattan används tillsammans med barnen. Det framkom i resultatet att 

flera respondenter menar att det krävs mer tid för att kunna arbeta och lära sig mer om 

lärplattan. 
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6.2 Pedagogernas förhållningssätt till lärplattan  

Under denna rubrik redovisas pedagogernas förhållningssätt till lärplattan, utifrån 

följande kategorier: En positiv inställning, Vara närvarande och engagerad, Arbeta mot 

samma mål, Möjligheter med lärplattan och Svårigheter med lärplattan.  

 
6.2.1 En positiv inställning  

Digital kompetens ligger till grund för pedagogers förhållningssätt gällande lärplattan 

förklarade alla respondenterna. Om pedagoger har kompetens kring lärplattan menar 

respondenterna att de kan bidra till ett positivt förhållningssätt till artefakten.  

 

Samtliga fem respondenter som blev intervjuade säger att de har en positiv inställning 

till att använda lärplattan i verksamheten.  

 
Ja men jag tycker jag har ett positivt förhållningssätt till den, för 

det går att göra så mycket med den. Jag tycker det är något bra 

som kan användas i förskolan.  

 
6.2.2 Vara närvarande och engagerad  

Några respondenter nämner att de vill vara närvarande och engagerade i det barnen gör 

när lärplattan används. Vilket synliggörs i följande citat:   

 
Man måste ju vara närvarande, när de sitter med den.  

 

En annan respondent förklarar på liknande sätt att det är betydelsefullt att som pedagog sitta 

intill barnen när lärplattan används. Vilket görs tydligt i detta citat:   

 

Jag tror det ändå är bra att det är pedagog vid sidan om så man kan 

se vad de gå in på och vad de gör...och hjälpa till lite om det 

behövs. 

 

Pedagogerna vill finnas där som ett stöd och för att kunna utmana och hjälpa till om det 

skulle behövas. Två respondenter förklarar att om pedagoger inte är närvarande när 

barnen använder lärplattan riskeras artefakten att användas som barnpassning eller 

lekmaterial där lärandet inte är i fokus. 

 
Vi får väl erkänna att den har använts till barnpassning också det 

gör vi ju också ibland med spelen.  

 

6.2.3 Arbeta mot samma mål  

På förskola B nämner två respondenter att arbetet kring lärplattan inte fungerar fullt ut, 

den ena menar att artefakten används allt för sällan och att det inte alltid finns ett mål 

med arbetet kring lärplattan. Samtidigt som den andra respondenten menar att 

arbetslaget inte har haft tid att diskutera hur och när lärplattan ska användas i 

verksamheten. Vilket görs tydligt i detta citat:  

 
Vi måste hjälpas åt att jobba åt samma mål och att alla är med på 

det, kollegor och så där.  
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6.2.4 Möjligheter med lärplattan  

Alla respondenter nämner att det finns många olika möjligheter med lärplattan, de 

menar att det finns många fördelar med att använda sig av den tekniska artefakten. En 

respondent förklarar:  

 
Det finns ju hur mycket som helst egentligen, det finns ju saker 

som skulle kunna täcka in alla målen från läroplanen. Både 

värdegrund, matematik, natur, språk ehh ja det finns ju hur mycket 

som helst.  

 

Lärplattan gynnar barns lärande  

Respondenterna nämner många fördelar med lärplattan, vilket synliggörs i följande 

citat: 
Det gynnar ju barnens lärande med spel är utvecklande och de kan 

se det om och om igen och på många olika sätt i olika appar. Det 

är ju samspel eftersom de sitter oftast tillsammans och vad den 

andra gör och språkinlärning.   

 

Två respondenter tog upp att lärplattan kan användas vid språkinlärning. En av 

respondenterna nämnde att lärplattan kan vara användbar för barn med annat 

modersmål än svenska, vilket synliggörs i citatet nedan:  

 
Så får de verkligen samarbeta och de får prata med varandra och 

ja lite kommunikation och alla kan ju vara med om man tänker 

något barn som inte kan svenska så bra så kan man vara med och 

spela och lyssna på språket det kan vara bra lite där.  

 

En annan möjlighet vid användandet av lärplattan som de flesta respondenterna nämnde 

var att den kan användas för kommunikation och samspel.  

 

Lärplattan används till dokumentation  

Samtliga fem respondenter som blev intervjuade berättade att lärplattan används till 

någon form av dokumentation. På förskola A förklarar samtliga tre respondenter att 

lärplattan används främst som dokumentationsredskap, vilket synliggörs i följande 

citat:  
Man använder den för dokumentation, för att filma, fota, man kan 

koppla in den med projektorn. Man har gjort sånna här Pic collage 

som det heter som man kan trycka ut och sätta upp med bilder på 

barnen.  

 

En respondent på förskola A nämner att lärplattan används tillsammans med barnen vid 

dokumentation.  

 
Främst som dokumentationsredskap och sen tillsammans med 

barngruppen visar bilder som man har tagit eller filmer som man 

har spelat in. 
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På förskola B var det en respondent som förklarade att lärplattan borde användas mer 

av barn vid dokumentationer. Vilket synliggörs i följande citat: 

 
Jag tycker att barnen ska få använda den mer, hade de varit lite 

större hade de fått ut mer av den, de kan rätt mycket, men barnen 

skulle kunna dokumentera sin egen vardag, ta kort själva och göra 

filmsnuttar.  

 

Lärplattan används vid samlingar  

På förskola B berättar de två respondenterna att lärplattan används främst i samlingar, 

för att lyssna på musik, titta på filmklipp och visa saker för barnen. En respondent 

förklarade:  
Just nu använder vi lärplattan för att lyssna på musik, sånger 

tillsammans med barnen i samlingsstund, sen kan jag använda den 

för att titta på till exempel igelkottar eller rävar eller vad det nu är, 

saker som man har tagit upp i barngruppen.  

 

6.2.5 Svårigheter med lärplattan  

I följande avsnitt redovisas olika svårigheter som finns med lärplattan. Styckena har 

tematiserats utifrån följande: Tidsbrist och lagringsfunktion, Avsaknat intresse och 

rädsla och Att hitta en balans.  

 

Tidsbrist och lagringsfunktion  

Respondenterna nämnde fler möjligheter med lärplattan än svårigheter. De flesta 

respondenterna beskrev att den största svårigheten med arbetet kring lärplattan var 

främst att det råder tidsbrist, att man som pedagog inte hinner lära sig lärplattans alla 

funktioner. Ett annat hinder som tre respondenter nämnde var att lärplattan inte kan 

lagra så mycket. Respondenterna menar att minneskortet snabbt blir fullt, vilket 

resulterar i att det inte går att spara saker på lärplattan.  

 
Det känns som minneskortet blir fullt hela tiden för det är ju inte 

så kul när man filmar och sen blir det ingenting.  

 

Avsaknat intresse och rädsla  

En annan svårighet som några respondenter tog upp var pedagogernas avsaknade 

intresse för lärplattan. Om pedagogerna saknar ett intresse för att arbeta med lärplattan 

försummas användandet av den.  

 
Intresset! hos oss pedagoger tror jag är den största svårigheten, är 

inte vi intresserade då används den inte utan bara ligger där.  

 

En respondent menar även att det kan finnas en rädsla i att använda lärplattan. 

Respondenten förklarar att en del pedagoger är rädda för att göra fel när lärplattan 

används.  
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Att hitta en balans  

En respondent nämnde att en svårighet med lärplattan kan vara att få alla barn att dela 

med sig av lärplattan och turas om vid användandet av den. Respondenten nämner att 

barnen har svårt att lämna ifrån sig lärplattan när den används. Vilket synliggörs i 

följande citat:  
Sen är det de med turtagning och det här med att barnen har svårt 

att lämna ifrån sig paddan.   

 

En annan respondent menar dock att barnen klarar av att dela med sig av lärplattan. 

Respondenten förklarar att barnen turas om och samarbetar när de spelar. Några 

pedagoger menar att det är svårt att hitta en balans i arbete kring lärplattan, hur mycket 

man ska arbeta med den och på vilket sätt den ska arbetas med. En pedagog nämner att 

en del barn endast vill sitta och spela spel vilket hon ser som en svårighet.  

 
Vissa kanske bara vill spela när de väl har fått smak på det 

hela…ja nu ska jag sitta här och inte göra någonting annat.  

 

Sammanfattande analys 
I resultatet synliggörs det att den digitala kompetensen som pedagoger besitter påverkar 

deras förhållningssätt. Vilket kan tolkas som att de pedagoger med god digital 

kompetens kan utveckla ett positivt förhållningssätt till lärplattan. Det framkommer att 

några respondenter tycker att det är betydelsefullt att vara engagerade, närvarande och 

stötta barnen vid användandet av det kulturella verktyget. Om detta inte tas hänsyn till 

så menar några respondenter att artefakten riskeras att användas som barnpassning eller 

lekmaterial. Resultatet visar på att en respondent anser att det saknas sammanhållning 

kring lärplattan i förskolan. Något som framkommer i resultatet är att alla respondenter 

ser att det finns många olika möjligheter med lärplattan. Respondenterna förklarar att 

en möjlighet med lärplattan är att den kan gynna barns lärande inom till exempel 

matematik, språk och kommunikation. Lärplattan nämns som en artefakt som skapar 

möjlighet till kommunikation, samspel och interaktion då pedagogerna låter barnen sitta 

tillsammans med lärplattan. Det görs synligt i resultatet att det kulturella redskapet 

används av alla respondenter till dokumentation i verksamheten. Hur mycket lärplattan 

har använts till dokumentation och om dessa har genomförts med eller utan barn 

framkom även i resultatet. I resultatet framkommer färre svårigheter än möjligheter med 

lärplattan. Den största svårigheten som nämndes var att det inte finns någon tid att 

hinna med att lära sig lärplattans alla funktioner och appar. Respondenterna beskrev att 

en annan svårighet med lärplattan är om man som pedagog känner rädsla inför att 

arbeta och använda den. I resultatet synliggörs det även att det behövs hitta en balans i 

arbete med lärplattan. En respondent menar att barnen har svårt att dela med sig och 

samarbeta kring lärplattan. En annan respondent menar dock att samarbetet fungerar 

bra mellan barnen.  

 

6.3 Pedagogernas erbjudande av lärplattan i barngruppen 

I följande avsnitt redovisas pedagogernas erbjudande av lärplattan i barngruppen. Under 

kategorin “Samspel vid användning av lärplattan” är fokus på samspel därför är endast 

analysbegreppen som är kopplat till samspel kursiverade. På liknande sätt är 

analysbegreppen som handlar om kulturella redskap kursiverade under kategorin 

“Lärplattan som kulturellt redskap”. 

 



  
 

20 

6.3.1 Samspel vid användning av lärplattan  

Resultatet som redovisas nedan är baserat på intervjuer och observationer från två olika 

förskolor. Observationerna skedde kontinuerligt under en fyra veckorsperiod med hjälp 

av ett observationsschema, där fokus låg på pedagogerna. Vid användandet av lärplattan 

skedde många olika typer av samspel på både förskola A och B. 

 

Samspel vid användning av spelappar 

De flesta samspelen skedde mellan barnen när de spelade spel på lärplattan. Under 

intervjun beskrev en respondent på förskola A att barnen turas om och samarbetar 

under användningen av spelappar. Vilket bekräftades av observationerna som 

genomfördes på förskolan. Efter maten fick barnen på förskola B vid ett fåtal gånger 

spela spel. Pedagogerna hade bestämt att barnen fick sitta tio minuter var, då det endast 

fanns tillgång till två lärplattor på avdelningen ledde det till att barnen som inte hade 

lärplattan just då, fick sitta bredvid och titta på. Till följd av detta uppstod det samspel 

mellan barnen, både verbal och icke-verbal. Pedagogerna tillät barnen att diskutera 

sinsemellan och hjälptes åt att trycka på lärplattan. Vid dessa tillfällen var pedagogerna 

närvarande men inte alltid deltagande. Vid ett tillfälle var det en pedagog som startade 

en specifik app till ett barn, pedagogen satt bredvid och utmanade barnet vid 

användandet av appen.  

 

Samspel vid användning av appen YouTube  

Två pedagoger från förskola B och en pedagog från förskola A använde sig av appen 

YouTube på lärplattan. På förskola A användes lärplattan och appen YouTube vid två 

tillfällen för att titta på filmklipp med musik och ramsor tillsammans med barnen. Vid 

dessa situationer erbjöd pedagogen barnen att hjälpa till att peka och välja klipp på 

YouTube. Pedagogen som var närvarande satt på barnens nivå och samspelade med 

barnen. På förskola B användes lärplattan vid flera tillfällen i samlingar tillsammans 

med barnen för att visa filmklipp och göra informationssökningar. Vid ett tillfälle visar 

en pedagog från förskola B under en samling ett filmklipp på rävar. Pedagogerna erbjöd 

barnen med hjälp av lärplattan att se och höra en räv på YouTube. Under filmens gång 

ställer pedagogen frågor till barnen som:  
 

Hur låter en räv?”, “Vart sover räven?” “Vad tror ni räven äter? 

 

Vid dessa tillfällen skedde ett samspel mellan barnen sinsemellan och mellan pedagog 

och barn.  

 

Samspel vid dokumentation  

Som det även framkom under intervjun använde samtliga fem pedagogerna lärplattan 

till att dokumentera det som sker i barngruppen. På förskola A skedde samspel mellan 

pedagogerna och barnen vid återkopplingarna av dokumentationerna. Det inträffade vid 

flera tillfällen och av nästan alla pedagogerna på förskola A. Vid några tillfällen var 

pedagogerna nere vid en sjö och matade några fåglar tillsammans med barnen. 

Pedagogerna hade med sig lärplattan för att kunna fota och filma. När de sedan kom 

tillbaka till förskolan återkopplade pedagogerna tillsammans med barnen genom att titta 

på bilderna och filmerna. Vid detta tillfälle fick barnen möjlighet att uttrycka sina 

uppfattningar och funderingar kring vad de hade sett och upplevt. Det framkom under 

samtalet att barnen intresserade sig av saker som pedagogerna inte hade en aning om att 

barnen fokuserade på. Under intervjun uttryckte sig båda pedagogerna på förskolan B 

att lärplattan används till att dokumentera olika händelser i förskolan, detta är något som 

stämmer överens med vad som skedde i praktiken. Vid ett tillfälle användes lärplattan 
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till att ta kort på när barnen gjorde halloweenpyssel. Pedagogerna turades om att ta kort 

på barnen när det satt och pysslade. När bilderna var tagna och aktiviteten avslutad satte 

sig två pedagoger med lärplattan och öppnade appen Pic collage. Tillsammans skapade 

pedagogerna en dokumentation som sedan skrevs ut och sattes upp i tamburen. På 

förskola A skedde samspel mellan pedagogerna när lärplattan användes då de 

diskuterade kring dokumenterade situationer i verksamheten. Detta skedde 

kontinuerligt, varje vecka hade en pedagog i uppgift att göra en dokumentation med 

hjälp av lärplattan. Vid planeringstillfällena diskuterades dokumentationen i arbetslaget. 

 

Sammanfattande analys 
Vid användandet av lärplattan samspelar pedagogerna på olika sätt, både med barnen 

och pedagogerna sinsemellan. Det synliggörs i resultatet att de flesta samspelen som 

skedde vid användandet av lärplattan var när barnen erbjöds artefakten tillsammans. I 

resultatet redovisas det att vid observationerna på förskolorna samarbetar barnen vid 

användandet av olika spelappar. Det framkom även i resultatet att pedagogerna var 

närvarande i rummet när lärplattan användes dock var pedagogerna oftast inte 

delaktiga. Det synliggörs även i resultatet att på förskola B uppstod det vid ett tillfälle 

samspel mellan en pedagog och ett barn när lärplattan används. Pedagogen var 

närvarande och utmanade barnet vid användandet av en specifik app. Detta närvarande 

samspel mellan en pedagog och ett barn vid användandet av lärplattan uppstod endast 

vid detta tillfälle vid observationerna. Det framkom i resultatet att flera pedagoger 

använde sig av appen YouTube vid användandet av lärplattan. Med hjälp av appen 

uppstod flera tillfällen av samspel mellan pedagog och barn. Resultatet visar även på att 

samtliga pedagoger arbetade med lärplattan som ett dokumentationsverktyg. På förskola 

A synliggjordes det att pedagogerna interagera med barnen vid reflektion av 

dokumentation. Det framkom även att i arbetslaget används lärplattan vid flera tillfällen 

för att diskutera kring dokumentationerna. Det synliggjordes däremot att pedagogerna 

på förskola B reflekterade över dokumentationer vid endast ett tillfällen. 

 
6.3.2 Lärplattan som kulturellt redskap  

I följande avsnitt redovisas lärplattan som kulturellt redskap. Styckena har tematiserats 

utifrån följande: Lärplattan används till samlingar och för sysselsättning, Lärplattan 

används som dokumentationsredskap och Lärplattans tillgänglighet för barnen. 

 

Lärplattan används till samlingar och för sysselsättning 

Samtliga pedagoger använder det kulturella redskapet lärplattan för att titta på 

filmklipp. På förskola B användes lärplattan vid flera tillfällen för att titta på filmklipp, 

både i samlingar men även efter maten. I samlingarna använde pedagogerna artefakten 

till att göra informationssökningar och visa saker kring det aktuella ämnesområdet. 

Vilket stämmer överens med det pedagogerna nämnde under intervjun då de sa: 

 
Just nu använder vi lärplattan för att lyssna på musik, sånger 

tillsammans med barnen i samlingsstund, sen kan jag använda den 

för att titta på till exempel igelkottar eller rävar eller vad det nu är, 

saker som man har tagit upp i barngruppen. 

 

Efter maten användes lärplattan främst till att barnen fick spela olika spel och testa de 

få apparna som fanns. Pedagogerna på förskola A använde inte lärplattan i samlingen, 

däremot användes den ibland som sysselsättning efter maten. Det fanns möjlighet att 

välja mellan många olika appar på lärplattan men barnen valde främst att spela spel. 
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Lärplattan används som dokumentationsredskap  

På förskola A användes lärplattan främst för att dokumentera, samtliga tre respondenter 

använde den till dokumentation. I dokumentationerna filmade och fotade till största 

delen bara pedagogerna, men under reflektionerna och återkopplingarna involverades 

barnen. Det som pedagogerna gjorde vid observationerna stämmer överens med det som 

sades under intervjun, då de uttryckte att:  

 
Nu har jag sett massor av möjligheter som att dokumenterar och 

använda den och att man inte alltid behöver skriva ut utan kan 

bläddra i den. 

 

Pedagogerna på förskola B nämnde under intervjun att lärplattan används till att 

dokumentera, detta är något som stämmer överens med praktiken. Med hjälp av appen 

Pic collage skapades vid ett tillfälle en dokumentation som skrevs ut och hängdes upp i 

förskolans hall. Vid ett fåtal gånger användes artefakten att ta kort med och 

dokumentera det som skedde i verksamheten.  

 

Lärplattans tillgänglighet för barnen 

På förskola B och på två av tre avdelningar på förskola A så har barnen inte fri 

tillgänglighet till lärplattan. På förskola B ligger lärplattorna oftast undangömda i ett 

skåp på kontoret. Medan på två avdelningar på förskola A är lärplattorna på en hög 

bänk, i otillgänglig höjd för barnen. På den tredje avdelningen var lärplattan i barnens 

höjd, barnen kunde när som helst använda den, men frågade ändå alltid pedagogerna 

innan lärplattorna skulle användas. Lärplattan kunde göras tillgänglig vid spontana 

tillfällen under dagen när barnen vill söka upp information om någonting, detta skedde 

på båda förskolorna. En pedagog på förskola A använde vid några tillfällen lärplattan 

till att visa filmklipp på YouTube precis innan barnen skulle gå ut. Lärplattan var då 

tillgänglig för de barnen som inte hade börjat klä på sig. 

 

Sammanfattande analys  
Resultatet visar på att samtliga pedagoger arbetar med det kulturella redskapet 

lärplattan. Alla pedagoger använder lärplattan för att visa filmklipp för barnen. På 

förskola B användes lärplattan för att göra informationssökningar och för att visa saker 

kring det aktuella ämnesområdet främst på samlingarna men även vid spontana 

tillfällen. Detta gjordes även av pedagogerna på förskola A men då endast vid spontana 

tillfällen, inte vid samlingarna. Det kulturella redskapet erbjöds även till barnen för att 

spela och testa olika applikationer, både på förskola A och B. I resultatet synliggörs det 

att artefaktens huvudsakliga funktion på förskola A är att den används för 

dokumentation. Däremot på förskola B användes lärplattan mer sällan för att 

dokumentera det som sker i verksamheten. Endast vid ett tillfälle skapades det en 

dokumentation som skrevs ut och sattes upp i förskolans hall. Resultatet visar även på 

att tillgängligheten till lärplattan för barnen ser olika ut på förskolorna. Fyra av fem 

pedagoger gör inte artefakten tillgänglig eftersom barnen inte kan ta den själva. 

Däremot synliggörs det i resultatet att en pedagog gör lärplattan tillgänglig för barnen, 

då artefakten ligger i deras höjd. 
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7 Diskussion  
I följande kapitel diskuteras olika delar av studiens resultat och tidigare forskning. För 

att synliggöra det teoretiska ramverket har analysbegreppen kursiverats i diskussionen. 

Styckena har tematiserats utifrån följande: Pedagogernas digitala kompetens, 

Pedagogernas förhållningssätt till lärplattan och Pedagogernas erbjudande av lärplattan i 

barngruppen. 

 

7.1 Pedagogernas digitala kompetens 

I resultatet framkom det att pedagoger som har någon form av utbildning kring digitala 

medier anser att de har hög kompetens gällande IKT. Pedagogerna som framhåller att de 

inte har någon längre utbildning eller ingen utbildning alls gällande digitala medier 

säger sig ha lägre kompetens. Resultatet stärks utifrån Forslings (2011), Masoumis 

(2015) och Hernwalls (2016) studier som visar på att digital kompetens gynnar 

pedagogers utveckling inom IKT. Pedagoger behöver kunskaper i hur digitala medier 

ska användas för att kunna använda de på ett pedagogiskt sätt (Hernwall, 2016). Det 

som är intressant är att de pedagoger som har arbetat minst antal år i verksamheten har 

skattat sig högst på skattningsskalan. Det skulle kunna ha att göra med att dessa två 

respondenter har utbildning inom IKT. En respondent har genom sin 

förskollärarutbildning gått kurser kring digitala medier och en av respondenterna har 

gått kurser på AV-media. För att förbättra och utveckla den digitala kompetensen hos 

pedagogerna tycks det behövas stöd och utbildning. Hernwall (2016) konstaterar i sin 

studie att pedagoger behöver utbildning och stöd från kommunen, förskolechefen och 

andra institutioner i hur digitala verktyg kan användas i praktiken (a.a.). I resultatet blev 

det tydligt att det saknas samarbete kring lärplattan inom arbetslaget på en förskola. 

Det framkommer även att de flesta pedagogerna anser att det krävs mer tid för att kunna 

arbeta och lära sig mer om lärplattan i förskolan. Pedagogerna menar att tidsbristen 

påverkar pedagogernas digitala kompetens då de inte hinner skaffa sig mer kunskaper 

och erfarenheter kring artefakten. Resultatet stärks utifrån Walldén Hillströms (2014) 

studie där det framkommer att ett hinder många förskolor stöter på vid arbete med 

digitala medier är att det råder tidsbrist. Vilket kan påverka arbetet med digitala medier 

negativt då pedagogerna inte får möjlighet att testa sig fram och få möjlighet att erövra 

nya kunskaper. Utifrån vad som framkom i studien tycks pedagoger behöva 

kontinuerlig utbildning inom IKT. Det verkar som att pedagoger med utbildning har 

högre kompetens inom ämnet. Dock kan tidsaspekten påverka arbetet med lärplattan 

negativt, då pedagoger generellt begränsas av tidsbristen. Pedagoger tycks därför 

behöva tid till att omsätta sina digitala kunskaper för att utvecklas vidare i sitt lärande 

inom IKT. 

 

7.2 Pedagogernas förhållningssätt till lärplattan 

Pedagogers digitala kompetens har betydelse för hur deras förhållningssätt till digitala 

medier är (Hernwall, 2016). Huruvida digitala medier utvecklas i förskolan beror på 

pedagogers inställning (Bølgan, 2012). Detta är något som även synliggörs i studiens 

resultat, det framkommer att pedagogernas digitala kompetens påverkar deras 

förhållningssätt. Om pedagoger har god kompetens inom IKT tycks deras 

förhållningssätt till digitala medier påverkas positivt. Pedagoger behöver ha ett 

professionellt förhållningssätt till lärplattan för att kunna använda den fullt ut menar 

Hernwall (2016). För att det ska ske ett berikande lärtillfälle behövs det minst en 

pedagog närvarande vid användandet av lärplattan (Walldén Hillström, 2014; 

Hernwall, 2016). Vilket framkom även i resultatet i denna studie, då några respondenter 

anser att det är av stor vikt att som pedagog vara närvarande, engagerad och stötta 
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barnen vid användandet av lärplattan. Pedagogerna menar att om detta inte tas hänsyn 

till riskeras artefakten att användas som lekmaterial eller som barnpassning. Vilket 

tycks överensstämma med Forslings (2011) resultat, författaren menar att pedagoger 

som känner en osäkerhet i att använda digitala medier kan leda till att verktygen 

används som lekmaterial istället för att lärandet är i fokus. I resultatet framkommer det 

även att en pedagog tycker sig sakna sammanhållning kring arbetet med lärplattan. 

Detta skulle kunna bero på att pedagogerna har olika förhållningssätt. Å andra sidan 

skulle det kunna bero på att det råder tidsbrist i förskolan, att pedagogerna inte har haft 

tid att sätta sig ner och diskutera vilka mål de har runt arbetet med lärplattan. Det 

synliggörs i resultatet att samtliga pedagoger använder lärplattan till att dokumentera. I 

resultatet kom det även fram att lärplattan används olika mycket till dokumentation på 

förskolorna. En del pedagoger på förskola A involverade barnen vid några 

dokumentationstillfällen medan pedagogerna på förskolan B inte gjorde barnen 

delaktiga på samma sätt. Att det ser olika ut på de två förskolorna skulle kunna bero på 

pedagogernas olika förhållningssätt, att pedagogerna skapar olika möjligheter för barnen 

att vara delaktiga och engagerade när dokumentationen görs. Detta är något som 

Guðmundsdóttir och Hardersen (2012) och Sandvik, Smørdal och Østerud (2012) 

belyser i sin studie, de menar att pedagogerna behöver ha ett intresse inom IKT för att 

kunna göra barnen delaktiga och engagerade. Både i resultatet och i litteraturen blir det 

tydligt att det tycks behövas engagerade och närvarande pedagoger när lärplattan 

används. Vid arbete med lärplattan verkar det vara av stor vikt att som pedagog vara 

delaktig när barn använder sig av artefakten, detta för att det ska gynna barns lärande.  

 

Det framkommer i resultatet att pedagogerna vill hitta en balans i arbetet med 

lärplattan, hur mycket lärplattan ska användas i verksamheten. I resultatets görs det 

även synligt att pedagogerna har olika åsikter och uppfattningar om hur arbetet med 

lärplattan fungerar i barngruppen. På den ena förskolan menade pedagogerna att 

samarbetet fungerade bra mellan barnen vid användandet av artefakten. Medan på den 

andra förskolan förklarar pedagogerna att barnen har svårt att dela med sig och 

samarbeta kring lärplattan. Detta var dock något som skilde sig från observationerna. 

Vid observationstillfällena på förskola B uppfattade observatören barnen som 

samarbetsvilliga vid användandet av artefakten. Pedagogernas olika uppfattningar om 

samverkan kring lärplattan kan bero på pedagogernas olika förhållningssätt. Å andra 

sidan skulle det kunna bero på vilken tillgång de olika förskolorna har till lärplattor. 

Dock i detta fall synliggörs det att tillgången till lärplattor inte tycks har någon 

betydelse för hur samarbete fungerar i verkligheten. 

 

7.3 Pedagogernas erbjudande av lärplattan i barngruppen 

I resultatet blev det synligt att pedagogerna samspelar på olika sätt vid användandet av 

lärplattan. Pedagogerna samspelade sinsemellan men även med barnen. De flesta 

samspelen skedde när barnen använde lärplattan tillsammans med varandra utan en 

pedagog. Några pedagoger nämner dock i intervjun att det krävs närvarande och 

engagerade pedagoger när lärplattan används, vilket inte syns lika tydligt i 

observationerna. En tolkning är att pedagogerna vill låta barnen samarbeta sinsemellan 

och skaffa sig kunskaper och erfarenheter av varandra, en annan tolkning skulle kunna 

vara att pedagogerna inte har tid att sitta ner med barnen och interagera när artefakten 

används. Å andra sidan kan det ha att göra med pedagogernas bristande kunskap och 

digitala kompetens. Både Forsling (2011) och Walldén Hillström (2014) lyfter i sina 

studier att barn inte ska använda digitala medier i sin ensamhet, det krävs en 

närvarande pedagog för att det ska uppstå en kreativ process och berikande lärtillfälle. 

Ett annat resultat som blev tydligt var att samtliga pedagoger använde lärplattan som ett 
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dokumentationsverktyg. Detta är något som bekräftas utifrån Forslings (2011) och 

Masoumis (2015) studier där de belyser att en möjlighet med lärplattan är att den kan 

användas som dokumentationsredskap. Pedagogerna på förskola A involverade barnen 

vid reflektion och återkoppling av dokumentation. Pedagogerna gjorde barnen delaktiga 

genom att låta dem diskutera och reflektera tillsammans kring dokumentationerna. 

Arbetslaget på denna förskola diskuterade och analyserade även dokumentationerna 

under planeringsmöten. Hur man arbetar med dokumentation på förskolan B skiljer sig 

från förskola A. På förskola B genomfördes det endast dokumentationer vid ett tillfälle, 

dessa genomfördes endast av pedagogerna. Barnen var inte delaktiga vid detta 

dokumentationstillfälle. Hur barnen görs delaktiga vid dokumentationer tycks kunna 

bero på pedagogers förhållningssätt, å andra sidan kan det även bero på den kompetens 

pedagogerna besitter. Barnens ålder hade kunnat vara en bidragande faktor varför 

pedagogerna inte involverade barnen i dokumentationerna, men så var inte fallet 

eftersom barnen var i ungefär samma ålder. Forsling (2011) menar att det är av stor vikt 

att barnen görs delaktiga vid dokumentation. Författaren påstår att 

dokumentationsredskapet lärplattan bör användas tillsammans med barnen för 

reflektion och diskussion (a.a). Det synliggörs i studien att det är av stor vikt att som 

pedagog konstruera och erbjuda samspelssituationer kring lärplattan. De samspel som 

sker när lärplattan används tycks vara betydelsefulla för barns lärande och utveckling 

inom digitala medier.    

 

I resultatet görs det synligt att pedagogerna på de två olika förskolorna använder 

lärplattan för informationssökningar. På förskola B använde pedagogerna lärplattan för 

att göra informationssökningar vid spontana situationer men då främst vid samlingar. 

Pedagogerna på förskola A använde också lärplattan till informationssökningar men då 

endast vid spontana situationer. En tolkning kan vara att pedagogerna på förskola A inte 

ville involvera lärplattan under samlingarna. Under observationerna framkommer det 

att lärplattan används relativt mycket av både pedagoger och barn, dock inte under 

samlingarna. En tolkning kan vara att samlingarna var rätt så korta på förskola A och att 

lärplattan därför inte användes. Å andra sidan skulle det kunna ha att göra med att 

artefakten har en liten bildskärm vilket kan resultera i att alla barn inte kan se det som 

visas på skärmen. En annan aspekt kan vara att pedagogerna på denna förskola vill 

använda sig av autentiska artefakter vid traditionella vardagliga aktiviteter som vid 

samlingar. Denna tolkning stämmer överens med vad några pedagoger säger i 

Masoumis (2015) studie, där de förklarar att barn bör få använda sig av autentiska 

artefakter i tidig ålder innan digitala verktyg introduceras för barnen (a.a.). I resultatet 

blev det tydligt att tillgängligheten till lärplattan för barnen ser olika ut på de två 

förskolorna. Det framkommer att de flesta pedagogerna inte gör det kulturella redskapet 

tillgänglig för barnen. Å andra sidan lyfter samtliga pedagoger vid intervjuerna att det 

finns många möjligheter med lärplattan och de är positiva till att använda den. Vilket 

går emot det som sker i praktiken, pedagogerna gjorde inte lärplattan tillgänglig för 

barnen vilket kan resultera i att användandet av artefakten försummas. Om inte 

lärplattan finns tillgänglig för barnen riskeras många lärtillfällen att gå miste om. Som 

Walldén Hillström (2014) konstaterar i sin studie har lärplattan en väldigt stor 

betydelse i förhållande till barns lärande. Ett professionellt användande av IKT i 

förskolan ökar chansen till lärande (Bergman & Fors 2015; Hernwall, 2016). Författarna 

poängterar att digitala medier ses som ett bra redskap att använda sig av för vidare 

lärande (a.a.). Att använda sig av lärplattan tycks ses som en tillgång, då det finns 

många positiva användningsområden med artefakten. Lärplattan kan bland annat 

användas vid dokumentation, samlingar och vid informationssökningar. 
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Pedagogers skilda digitala kompetens, förhållningssätt och inställning till lärplattan har 

visat sig ha betydelse för hur artefakten erbjuds till barn i förskolan. Utifrån litteraturen 

och resultatet tycks drömscenariot vara att pedagoger får kontinuerligt med utbildning 

inom IKT, som förhoppningsvis leder till ökad digital kompetens. Genom att få 

utbildning verkar det som att pedagoger får en positiv inställning och förhållningssätt 

till att använda det kulturella redskapet i verksamheten. För att kunna arbeta med 

lärplattan fullt ut tycks en avgörande faktor vara att det finns tillräckligt med tid. 

Utifrån studien kan vi se att pedagoger verkar behöva tid för att skaffa sig kunskaper om 

lärplattan och möjlighet att använda artefakten i den dagliga verksamheten. För att 

gynna barns utveckling och lärande kring IKT tycks det behövas aktiva och närvarande 

pedagoger som har en positiv inställning till att använda sig av lärplattan. 

  

8 Pedagogiska implikationer  
Denna studie bidrar till en inblick i hur arbetet kring lärplattan kan se ut. Genom att ta 

del av studien kan man vinna kunskap om hur pedagogers digitala kompetens påverkar 

förhållningssättet och på vilket sätt lärplattan erbjuds i barngruppen. Resultatet i studien 

visar på att pedagoger tycks behöva kontinuerlig fortbildning för att öka sin digitala 

kompetens. Det synliggörs även att pedagoger behöver vara närvarande och engagerade 

när lärplattan används. Pedagoger verkar också behöva erbjuda barn samspelssituationer 

runt lärplattan, detta för att skapa möjlighet för barn att lära i interaktion med andra när 

artefakten används. Det framkommer även att pedagoger tycks behöva göra barn 

delaktiga och engagerade när lärplattan används, detta för att skapa gemensamma 

reflektioner och dialoger i barngruppen.  

 

9 Fortsatta studier  
I denna studie redovisas hur pedagoger arbetar med lärplattan, det hade varit intressant 

att göra fortsatta studier om vad som erbjuds på lärplattan. Detta för att få en inblick i 

vilka applikationer som pedagoger väljer att erbjuda barn i förskolan. Det hade även 

varit spännande att genomföra en studie om hur barn upplever tillgången till lärplattan i 

verksamheten. Detta för att vinna kunskaper om barns åsikter och uppfattningar om 

lärplattans tillgänglighet i förskolan.
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Bilaga A - Intervjufrågor  

 

Uppvärmningsfrågor 

1. Vad heter du? 

2. Hur många år är du? 

3. När gick du din utbildning? 

4. Hur många år har du arbetat som förskollärare? 

  

 

Intervjufrågor 

1. Beskriv hur du arbetar med lärplattan.  

  

2. Vilken kompetens har du kring lärplattan, kan du placera in dig på 

skattningsskalan och motiverar varför?  

  

3. Vad krävs för att du ska placera dig högre/ lägre på skalan? 

  

4. Vilken kompetens tror du er barngrupp har?  

  

5. Hur skiljer sig din kompetens från barngruppens kompetens?  

  

6. Berätta om ditt förhållningssätt till lärplattan. 

  

7. Hur förhåller sig din kompetens och ditt förhållningssätt till varandra?  

  

8. Vilka möjligheter ser du med lärplattan?  

 

9. Vilka svårigheter ser du med lärplattan? 

 

10. Beskriv ditt drömscenario kring arbetet med lärplattan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

II 

Bilaga B - Skattningsskala ur pedagogens synvinkel  

 

 

 

 

 

 

 

Skattningsskala- Pedagog 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

III 

Bilaga C - Observationsschema 

 
Händelser______________________________ Datum_________________________ 

 

Närvarande____________________________________________________________ 

 
Vilka samspel sker? Vad görs?  Vad sägs?    Reflektion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



  
 

IV 

Bilaga D - Observationsschema 

 
Händelser______________________________ Datum_________________________ 

 

Närvarande____________________________________________________________ 

 
Kulturella redskap- 

Lärplattan 

Vad görs?  Vad sägs?   Reflektion 
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