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Abstrakt 
Preschool children´s perspective on tablets – A qualitative study focusing on the 

affordances, the usage and the interaction with tablets. 

 

Studiens syfte är att synliggöra barns perspektiv gällande lärplattan i förskolans 

verksamhet, samt hur barn samspelar vid arbete med lärplattan. Sociokulturellt 

perspektiv har använts vid analys av den insamlade datan för att synliggöra samspel och 

användning av kulturella redskap. Kvalitativa barnintervjuer och videoobservationer 

gjordes för att besvara studiens frågeställningar. Under insamling av data skedde fem 

intervjuer och fyra observationer på två olika förskolor. Barnen ansåg att pedagoger och 

andra vuxna bestämde och de beskrev olika regler som gällde vid lärplattan. I 

videoobservationerna framkom att en del barn samspelade mer än andra vid arbetet med 

lärplattan. 
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1 Inledning 
Många barn idag växer upp med digitala verktyg som en del i vardagen. Detta visar 

Statens medieråd (2015) i sin studie där det framgår att många barn har tillgång till 

dator och lärplatta i hemmet. Det finns inte speciellt mycket forskning om yngre barns 

kunskaper och uppfattningar angående tekniska verktyg (Milne & Edwards, 2013). Det 

tycks som att det ofta är pedagogernas idéer och åsikter som kommer till tals och vad de 

tror att barnen tycker och tänker kring lärplattan. Pedagoger har ofta en föreställning om 

hur de ska arbeta med barn. Denna föreställning kan både lyfta fram vissa aspekter, men 

också skymma synfältet för andra (Johansson & Pramling Samuelsson, 2003). Det är 

betydelsefullt att se barn som kompetenta och med egna uppfattningar.  

 

I förskolans verksamhet tycks den digitala tekniken ständigt utvecklas och den har blivit 

ett redskap som både barn och pedagoger kan använda. I läroplanen för förskolan 

framgår att: 

 
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och 

utforska hur enkel teknik fungerar, (Skolverket, 2016:9). 
 

Barn lär och utvecklas genom lek och aktiviteter som de finner lustfyllda menar 

Johansson och Pramling Samuelsson (2003). Därmed är det av stor vikt att förskollärare 

använder sig av barnens erfarenheter och intressen för att kunna erbjuda användning av 

olika tekniker, såsom lärplattan. Barnen behöver därför få möjlighet att utforska själva 

och tillsammans med andra hur en lärplatta fungerar och vad den kan användas till. Vårt 

bidrag med denna studie är därför att tolka och närma sig barns perspektiv, det vill säga 

deras åsikter angående lärplattan i förskolan. Det är omöjligt att helt inta barns 

perspektiv, men för att försöka närma sig det måste vuxna tolka och lyssna till vad 

barnen gör, säger och uttrycker som meningsfullt (Johansson & Pramling Samuelsson, 

2003). 
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2 Bakgrund 
Bakgrunden presenterar lärplattans funktion och tidigare forskning inom ämnet. 

 

 Lärplattans funktion 2.1
Lärplattan räknas enligt Skolverket (2013) in i begreppet dator och är en skärm som kan 

användas som digitalt verktyg, alltså ett kulturellt redskap. Till skillnad från datorn har 

inte lärplattan någon mus eller tangentbord (a.a.). Detta innebär att även de yngsta 

barnen har möjlighet att använda lärplattan (Statens medieråd, 2015). Istället sker all 

navigering på lärplattan genom skärmen som har touch-funktion. Lärplattan som 

kulturellt redskap kan användas som ett hjälpmedel för barns utveckling och 

skrivinlärning (Beschorner & Hutchison, 2013). I deras studie fick barnen lära sig hur 

en lärplatta används, hur hårt de ska trycka på skärmen samt hur de startar och stänger 

olika appar
1
. 

 

 Tidigare forskning 2.2
Tidigare forskning behandlar studier inom området lärplattan. Denna forskning utgår 

ifrån både pedagoger och barns åsikter om arbetet med lärplattan som kulturellt redskap. 

Anledning till att mestadels pedagogers åsikter tas upp är det inte finns mycket tidigare 

forskning utifrån barns perspektiv inom ämnet. 

 
2.2.1 Erbjudandet av lärplattan 

Enligt Walldén Hillström (2014) ansåg pedagogerna i studien att de bör ge barnen 

tillfälle att själva börja engagera sig i lärplatta. Under den första tiden på förskolan 

använde barnen lärplattan men deras användande hindrades då det inte fanns tillräckligt 

många lärplattor. Vidare beskriver författaren att det var pedagogerna som bestämde när 

lärplattan skulle användas. Det resulterade i att barnen accepterade detta, men när den 

väl användes försökte de vara delaktiga (Walldén Hillström, 2014). Detta är även något 

som Nilsen (2014) beskriver, att på en avdelning i studien valde pedagogerna att barnen 

enbart skulle använda lärplattan en eller två gånger varje vecka. På den andra 

avdelningen i studien beskrivs att pedagogerna ansåg att barnen oftare skulle ha tillgång 

till lärplattan samt kunna avgöra själva hur länge de ville arbeta med den. Detta 

resulterade i att barn i åldern tre till fyra år i studien kunde sitta med lärplattan mellan 

15 till 45 minuter och detta kunde ske utan något uppehåll (a.a.). 

 

Möjligheten att bära och flytta lärplattan gör att barnen kan utnyttja alla förskolans 

utrymmen, såsom golvet, soffan eller borden (Sandvik, Smørdal & Østerud, 2012). På 

lärplattan finns en multitouch-funktion, vilket gör att ett barn kan använda det kulturella 

redskapet med båda händer, men också att två eller tre barn kan interagera med 

lärplattan tillsammans, beskriver (Sandvik m.fl., 2012). Detta är något som även 

Petersen (2015) tar upp och menar att tack vare lärplattans storlek och form så kan flera 

barn samtidigt samlas runt den när den är placerad på ett bord eller på golvet. 

Författaren jämför det med en dator där det finns risk att något barn hamnar i 

bakgrunden och inte kan se skärmen. Beschorner och Hutchisons (2013) beskriver att 

om barnen sitter själva med lärplattan sker betydelsefulla dialoger med andra barn som 

sitter i närheten. Dock ville pedagogerna att barnen skulle arbeta två och två eller i 

                                                 
1
 En app är en förkortning av applikation som är ett specialprogram i lärplattan. Dessa olika appar är 

program som används för praktiskt arbete, exempelvis spel eller ordbehandlingsverktyg. Via en app-butik 

kan önskad app, spel eller annat verktyg, hämtas till lärplattan (Nationalencyklopedin, 2016). 
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mindre grupper. Detta bidrog till att barnen utvecklade sin förmåga till turtagning samt 

att samarbeta och klara olika problem ihop (a.a.). 

 
2.2.2 Erbjudandet av appar 

Pedagogerna på förskolan i Sandvik m.fl. (2012) studie valde vilka appar som skulle 

finnas tillgängliga för barnen. Apparna som fanns på lärplattan var valda utifrån att de 

skulle vara pedagogiska och möjliggöra för barnen att arbeta tillsammans med ett annat 

barn, samtidigt som pedagogen fanns som stöd för barnen om det behövdes (a.a.). Detta 

beskrivs även i Nilsens (2014) studie då det på en avdelning var pedagogerna som hade 

kontrollen över lärplattan och det var de som bestämde vilken app som skulle användas. 

Apparna valdes utifrån ett pedagogiskt syfte och arbetet med lärplattan skedde ofta 

individuellt samtidigt som barnen kunde sitta jämte varandra med samma app. Vidare 

beskriver författaren att på den andra avdelningen laddade många barn ner nya appar 

både själva och med hjälp av pedagogerna. Barnen valde själva vilken app de ville 

arbeta med. 

 

Sandvik m.fl. (2012) undersöker arbetet med lärplatta i en pedagogisk miljö och 

pedagogiska appar som har ett lärande syfte. Författarna använde sig av en app som 

hade som mål att utveckla barns ordförråd, läskunskaper, språkinlärning och 

sagoberättande. Författarna kom fram till att appen Puppet Pals, där barnen får vara 

kreativa och skapa egna sagor, uppmuntrade barnen till att utveckla sitt talspråk då de 

var aktiva i sagoberättandet. Detta är enligt Sandvik m.fl. (2012) extra betydelsefullt vid 

arbete med barn med annat modersmål. Även i Beschorner och Hutchisons (2013) 

studie framgår att barnen fick använda appen Storykit för att skapa en bok. Med hjälp av 

denna app kunde barnen utveckla ordförråd, språkinlärning och talspråk då de fick 

skriva ord och meningar samt spela in meningar som de sa. Vidare beskriver författarna 

att barnen skrev mycket på lärplattan i olika former med hjälp av appar, där de använde 

sig av både symboler och bokstäver. Med hjälp av lärplattan kunde barnen i studien lära 

sig att skriva sitt egna namn och även skriva kompisarnas namn och andra ord som de 

såg på förskolan (a.a.). 

 

Appar med starka ramar innebär att barnen inte får så mycket frihet i spelet då det är 

styrt (Palmér, 2015). När en uppgift var utförd kom nästa direkt vilket ledde till att det 

inte fanns någon tid att diskutera och reflektera över vad barnen gjort. Dessa appar 

minskade barnens deltagande på grund av att svaren endast var ja eller nej och barnen 

kunde ha rätt eller fel. Författaren tar även upp appar med svag inramning, där det inte 

fanns några rätta eller fel svar. Jämfört med apparna med starka ramar skapade den 

svaga inramningen mer dialoger mellan barn och vuxna då det inte fanns någon snäv 

tidsram (a.a.). 

 
2.2.3 Användandet av lärplattan 

Många barn kunde ha vissa tekniska svårigheter med lärplattan. Ett barn beskrev att 

lärplattan inte hörde en och då fick barnet försöka tills den förstod (Couse och Chen, 

2010). Trots att barnen hade dessa problem var det många som föredrog lärplattan 

framför att exempelvis rita med vanliga pennor. Anledningarna var att färgen på 

pennorna i lärplattan inte tog slut och det var enkelt att byta färg och pensel i appen 

(Couse & Chen, 2010). I apparna kunde barnen använda sig av olika storlekar på 

penslarna och olika färger (Beschorner & Hutchisons, 2013). Författarna beskriver även 

att barn använder lärplattan för att lyssna på sagor och läsa texter. Barnen använde sig 

ofta av det kulturella redskapet för att spela spel eller för att exempelvis skriva med 

hjälp av andra appar (a.a.). 
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2.2.4 Dokumentation 

Lärplattan gör det möjligt för barn att lära i olika aktiviteter på förskolan under hela 

dagen, både inne och ute (Sandvik m.fl., 2012). Barnen kan då använda lärplattan i 

andra miljöer än på avdelningen, såsom på en utflykt till skogen för att fotografera, 

spela in ljud eller videofilma. Dessa kan sedan användas för vidare undersökning och 

diskussion i barngruppen (a.a.). Detta är även något som Gällhagen och Wahlström 

(2013) beskriver då de menar att pedagoger bör låta barnen dokumentera med hjälp av 

en lärplatta genom att ta bilder och videofilma. Därefter kan pedagoger samtala med 

barnen och de får själva tala om vad de lärt sig (a.a.). Även Sandvik m.fl. (2012) menar 

att pedagoger kan använda lärplattan för att dokumentera barnens framsteg och lärande 

med hjälp av bilder och noteringar. 

 

Barnen bör få möjlighet att dokumentera och hålla i lärplattan (Svenning, 2011). Om 

barnen är med och skapar dokumentationer kan de få förståelse för att det kulturella 

redskapet kan användas på många olika sätt och inte enbart till att spela på. Författaren 

beskriver att barnen i dokumentationen kan berätta sina tankar och åsikter om det som 

sker i förskolan. Om barnen har svårt att minnas någon händelse kan pedagogerna visa 

bilder för att hjälpa barnet. Därefter kan de tillsammans sätta upp dokumentationen på 

förskolan eller använda det i till exempel samlingar. Detta för att barnen ska kunna 

reflektera och diskutera tillsammans vad de har gjort (Svenning, 2011). 

 
2.2.5 Samspel 

När barnen sitter vid datorn tillsammans har de ofta tre olika positioner (Ljung-Djärf, 

2004). Det barn som sitter med musen kallas ägare, de andra två positionerna är 

deltagare och åskådare. Dessa begrepp är centrala i studien och har även använts i 

analysen av resultatet. Ägaren har mest kontroll över datorn med viss hjälp av 

deltagaren. Vidare tar författaren upp att deltagaren vanligtvis sitter jämte ägaren. För 

att kunna få positionen deltagare behöver barnet komma med förslag, stöd och hjälp 

som accepteras av ägaren. Ett barn som får positionen åskådare sitter enbart jämte och 

tittar, vilket kan bero på olika saker, exempelvis att barnet väljer att titta för att lära sig 

hur de andra barnen gör. Det kan även bero på att barnet inte vill delta i användandet av 

det kulturella redskapet, utan bara vara med i samvaron eller vänta på att sitta vid datorn 

själv. Positionerna kan förändras samtidigt som barnen sitter vid datorn (Ljung- Djärf, 

2004). Jernes (2013) tar också upp dessa positioner och tolkar lärplattan som en enskild 

enhet där ett av barnen är ägande. Barnen ansåg sig ofta vara ensamma när de arbetade 

med lärplattan, även då andra barn stod runt om och tittade eller väntade på sin tur. 

Pedagogerna ansåg däremot att användandet av lärplattan var en social process där 

barnen arbetade tillsammans (a.a.). Nilsen (2014) beskriver att när barnen använde 

lärplattan deltog pedagogerna och under användandets gång utvecklas samspelet mellan 

deltagarna. När fler än ett barn arbetade med lärplattan behövde de bestämma vem som 

var ägande som i sin tur bestämde vilken app som skulle användas samt när de skulle 

avsluta (a.a.). 

 

Lärplattan kan bjuda in flera barn till att vara med och det medför även att användandet 

av lärplattan blir mer flexibelt (Sandvik m.fl., 2012). Författarna menar vidare att 

användandet blir mer på barnens villkor då de har tillfälle att använda lärplattan vart de 

vill. Lärplattan kan även blir ett verktyg för barnen att kommunicera med varandra. I 

Nilsens (2014) studie ger pedagogerna barnen möjlighet till initiativtagande vilket 

resulterar i att de kan bjuda in både pedagoger och barn när de använder lärplattan för 

att ett samspel ska ske. Vidare beskriver författaren att med hjälp av videoobservationer 
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kom det fram att barnen ville sitta med en pedagog eller något annat barn när de 

använde lärplattan. 
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3 Teoretiskt ramverk 
Studien tar sin utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv med fokus på utveckling 

och lärande. Lev Vygotskij grundade detta perspektiv som Säljö utvecklat vidare. De 

kursiva begreppen är de analysbegrepp som är centrala i studien, som även användes vid 

analysen av resultatet. Då studien syftar till att synliggöra barns perspektiv gällande 

lärplattan är det sociokulturella perspektivet valt. Detta för att tolka och försöka förstå 

på vilket sätt barn lär och samspelar med hjälp av kulturella redskap. Enligt Säljö 

(2000) är vardagen fylld med fysiska redskap som används för lärande. Dessa kallar 

författaren för kulturella redskap och i denna studie är lärplattan och pedagogiska appar 

sådana redskap. Även Ljung-Djärfs (2004) begrepp ägare, deltagare och åskådare som 

tidigare nämnts har använts i analysen. 

 

 Sociokulturellt perspektiv 3.1
Säljö (2000) beskriver att sociokulturellt perspektiv handlar bland annat om att 

människor lär i samspel med varandra, där de tillsammans interagerar och reflekterar i 

vardagliga situationer. Författaren tar upp att människan lever i ett sociokulturellt 

förhållande som erbjuder både kulturella redskap och resurser. Omgivningen är 

betydelsefull för hur ett lärande sker, det vill säga olika krav som ställs och hur verktyg 

erbjuds. Lärande sker även i samspel med föremål som kan vara ett hjälpmedel för att 

utvecklas vidare. Detta menar Säljö (2000) är en utgångspunkt för det sociokulturella 

perspektivet. Lärande handlar om vad människan tar med sig från de sociala 

sammanhangen, både individuellt och i grupp samt hur dessa kunskaper används i 

framtiden. I samspel tar barn hjälp av andra och information, lärdomar samt förmågor 

delas (a.a.). Detta beskriver även Vygotskij (1934/2007) då barn lånar begrepp av vuxna 

som de skaffar sig kunskap om och utvecklar. De samhällsvetenskapliga begreppen hos 

barn utvecklas i samspel med en pedagog eller ett annat barn. Detta samspel medverkar 

till att barnet utvecklas tillsammans med en deltagare och detta kallar Vygotskij 

(1934/2007) för proximal utvecklingszon. Denna zon handlar om att få hjälp av någon 

som har mer kunskap inom området menar Säljö (2000). Denna person behöver både 

guida och stödja för att kunna utveckla kompetensen hos den lärande (a.a.).  
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4 Syfte 
Syftet med denna studie är att synliggöra barns perspektiv gällande användandet av 

lärplattan i förskolans verksamhet. Vidare är syftet att vinna kunskap om på vilket sätt 

barn samspelar med hjälp av lärplattan. 

 

 Frågeställningar: 4.1

 Hur anser barnen att lärplattan erbjuds? 

 Hur anser barnen att lärplattan används? 

 Hur samspelar barnen vid lärplattan? 
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5 Metod 
I metoden beskrivs vilka datainsamlingsmetoder som användes, urval och hur studien 

genomfördes. Kapitlet belyser även studiens etiska aspekter, validitet och reliabilitet 

samt hur analysen av den insamlade datan skedde. 

 

 Datainsamlingsmetod 5.1
I studien har kvalitativa metoder använts. Kvalitativ data handlar bland annat om 

intervjuer och observationer (Denscombe, 2016). Kvalitativa intervjuer innebär att 

kunna få en inblick i människors åsikter och erfarenheter (Dalen, 2015). Detta var 

relevant för studien då syftet var att försöka närma sig barns perspektiv. Både 

barnintervjuer och videoobservationer skedde för att få ut så mycket data som möjligt, 

både genom barnens röster och deras agerande. Denscombe (2016) beskriver det som en 

fördel att använda fler än en metod för att kunna utöka och få en trovärdig data. Detta 

benämner Patel och Davidson (2011) som triangulering. 

 
5.1.1 Barnintervjuer 

I denna studie gjordes intervjuer med barn för att synliggöra barns perspektiv på 

användandet av lärplatta i förskolan, detta för att barnens uppfattningar var det centrala. 

För att ta del av barns föreställningar och åsikter är inte observationer tillräckliga, utan 

då är barnintervjuer den bästa metoden (Løkken & Søbstad, 1995). Barnintervjuer ger 

möjlighet till en uppfattning av barns inre värld. Författarna beskriver även vikten av att 

spela in intervjun för att sedan transkribera. I studien användes detta för att ingenting 

som barnen sa skulle missas vid transkriberingen. En svaghet med att spela in intervjuer 

är att barn ibland kan vända sig bort eller tala otydligt. Detta menar Wehner-Godée 

(2010) kan göra att vad barnen säger inte uppfattas korrekt. Intervjuerna gjordes i par 

samt en i grupp, då Denscombe (2016) beskriver att med hjälp av gruppintervjuer och 

intervjuer i par kan fler personer delta i studien samt mer data samlas in. Detta kan 

resultera i att fler barns upplevelser synliggjordes, (a.a.).  

 
5.1.2 Videoobservationer 

För att synliggöra barnens samspel vid lärplattan, hur de interagerar med varandra och 

med lärplattan genomfördes videoobservationer när barnen arbetade med lärplattan 

tillsammans med andra barn. Vid observationer kan olika händelser och ageranden 

synliggöras i en naturlig situation (Patel & Davidson, 2011). Författarna beskriver även 

att observationer är en bra metod att använda vid studier där barn är involverade. En 

nackdel med videoobservation kan vara att den som observerar tolkar vad som sker. 

Detta menar Kihlström (2007) är negativt då det inte kan synliggöra vad en person 

tänker. Videoobservationer skedde så att barnens ord, kroppsspråk och agerande kunde 

analyseras och tolkas i efterhand. Detta är enligt Wehner-Godée (2010) en bra metod då 

materialet kan ses igen direkt efter inspelningen. Författaren menar vidare att 

videoobservation är fördelaktigt då det finns möjlighet att få syn på rörelser, ljud och 

hur någonting ser ut flera gånger efter att situationen skett. Vid dessa tillfällen satt två 

eller tre barn tillsammans vid lärplattan för att kunna synliggöra samspel. 

 

 Urval 5.2
I studien deltog två avdelningar på två olika förskolor med barn som var tre år. I 

resultatet benämns förskolorna som Apan och Björnen. Barnen från Apan har fått 

fiktiva namn som börjar på bokstaven A medan barnen från Björnen har fått namn som 

börjar på bokstaven B. Denscombe (2016) menar att det är betydelsefullt att 

observatören har spenderat tid i verksamheten för att inte påverka barnen vid 
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observationstillfället. Barnintervjuer och videoobservationer skedde därför på två olika 

förskolor som vi sedan innan kände till. Detta för att barnen skulle känna sig trygga att 

medverka i studien då de träffat oss tidigare. Grundtanken var att intervjuerna skulle ske 

i par, men då ett barn inte ville delta blev en grupp tre. Vid observationerna var avsikten 

att minst två barn skulle delta för att synliggöra samspel. Detta synliggörs i tabellen 

nedan. 

 

Tabell 5.1 visar hur många intervjuer och observationer som genomfördes, samt vilka 

barn som deltog. 

Intervju A1 Anna och Angelica 

Intervju A2 Alvin och Anton 

Intervju A3 Anita och Amanda 

Intervju B1 Bella och Ben 

Intervju B2 Bill, Benjamin och Bea 

Observation A1 Anita, Amanda och August 

Observation A2 Anna och Angelica 

Observation B1 Bill och Bob 

Observation B2 Benjamin och Bea 

 

 Genomförande 5.3
Förskolorna kontaktades genom mejl för information och förfrågan om studien fick 

genomföras hos dem. När vi fått ett godkännande besöktes förskolorna för att lämna ut 

missivbrev (se bilaga 1), där vårdnadshavarna fick information och ge deras 

godkännande. Vetenskapsrådet (2011) beskriver att när undersökning med barn sker 

behövs vårdnadshavares godkännande. I brevet fick vårdnadshavarna information om 

vad det var för studie, att deras barn skulle bli intervjuade och videoobserverade samt 

att vi följde de fyra forskningsetiska principerna som krävs när det handlar om 

forskning. 

 

Förskolan Apan 

Missivbreven delades ut till en pedagog på Apan, där intervjuer och observationer 

skedde. 15 brev delades ut för att vi skulle vara säkra på att få tillräckligt med insamlad 

data om några barn var frånvarande eller inte ville delta. En pedagog kontaktades på 

Apan, då det bestämdes dag och tid som datainsamlingen skulle ske.  

 

När vi kom till förskolan var vi först med på morgonsamlingen för att barnen skulle få 

möjlighet att bekanta sig med oss. Efter samlingen gick hälften av barnen ut på gården 

och de barn som fått godkännande att delta i studien stannade inne tillsammans med oss 

och en pedagog. Intervjuerna skedde i ateljén med två barn åt gången medan de andra 

barnen lekte i ett annat rum. Innan varje intervju fick barnen information om vad vi 

skulle göra och att vi skulle spela in samtalen. En av oss ställde frågorna och 

diskuterade med barnen medan den andra antecknade och tittade på barnens 

kroppsspråk. När den första intervjun var färdig fick två nya barn komma in i ateljén 

och bli intervjuade. Sammanlagt skedde tre intervjuer i 5-8 minuter, med sex barn. 

 

Vid observationstillfällena deltog fem barn och två videoobservationer spelades in där 

varje sekvens pågick i cirka 10 minuter. Barnen nämnde i intervjuerna att de oftast satt 

vid ett bord i stora rummet när de använde lärplattan och det var där observationerna 

skedde. Detta för att andra barn skulle kunna komma och delta och för att det skulle bli 

en naturlig situation för dem. Barnen fick information och gav sitt godkännande till att 
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bli videofilmade innan observationerna. När 10 minuter hade gått fick nya barn sätta sig 

vid bordet och använda lärplattan. 

 

Förskolan Björnen 

På Björnen var det vi själva som delade ut missivbreven samt samlade in dem. 

Missivbrev delades ut till alla vårdnadshavarna för att vi precis som på Apan ville vara 

säkra på att få in tillräcklig mycket data. Dag och tid för insamling av data bestämdes 

vid ett möte med en av pedagogerna på denna avdelning.  

 

När vi kom till förskolan var alla barn ute och vi fick hämta in några barn i taget för att 

göra intervjuer och observationer. Vi tog först in två barn som fått godkännande att 

delta i studien och gjorde en intervju med dessa. En av oss ställde frågorna och den 

andra antecknade kroppsspråk och gester. Efter intervjun fick barnen gå ut igen och vi 

hämtade istället in fyra barn. Ett barn ville inte delta och därför gjordes istället intervjun 

med tre barn. Intervjuerna på Björnen varade i cirka 4 minuter vardera och det var fem 

barn som deltog. När båda intervjuerna var klara fick barnen sitta två och två vid 

lärplattan och vi videofilmade situationerna i 10 minuter. Vid observationerna var fyra 

barn deltagande. Den ena av oss filmade vad som hände och den andra antecknade. De 

barn som blev observerade satt vid ett bord i samma rum som de andra barnen byggde, 

vilket gav barnen möjlighet att vara med vid arbetet vid lärplattan. Intervjuer och 

observationer skedde vid ett bord i “stora rummet” på avdelningen. Även på Björnen 

fick barnen information om vad vi skulle göra och att de skulle bli inspelade och 

filmade. Barnen fick även veta att de kunde avbryta deltagandet när de ville. 

 

 Etiska aspekter 5.4
Under insamlingen och bearbetningen av materialet har god forskningssed 

(Vetenskapsrådet, 2011) varit en central utgångspunkt för att forskning ska bedrivas i 

enlighet med etiskaprinciper. 

 

Enligt god forskningssed bör de som är med i studien få veta om vad som är syftet och 

hur studien kommer att genomföras. Vetenskapsrådet (2011) menar vidare att 

informanterna bör få information om att deltagande är frivilligt och hur materialet sedan 

kommer att behandlas. Detta följdes i studien då vi informerat vårdnadshavare och barn 

i förväg vad vi skulle göra på förskolan och vad materialet skulle användas till. Barnen 

fick även veta att de kunde avsluta intervjun eller observationen när de ville. 

  

Kravet om samtycke innebär att de som är med i studien måste ge sitt godkännande till 

att medverka och bli exempelvis inspelade, filmade eller observerade (Vetenskapsrådet, 

2011). Det är av extra vikt att be om samtycke när barn blir studerade och då ska både 

barn och deras vårdnadshavare ge sitt samtycke till att barnet medverkar i studien (a.a.). 

Genom att vi innan intervjuer och observationer skickat ut missivbrev till barnens 

vårdnadshavare där de skriftligt fått ge sitt godkännande uppfylldes detta krav. Barnen 

blev även tillfrågade vid intervju- och observationtillfällena om de ville vara med för att 

också få barnens samtycke. 

  

Kravet om konfidentialitet handlar enligt Vetenskapsrådet (2011) om att ingen obehörig 

ska ha möjlighet att ta del av det insamlade materialet. Informanternas integritet ska ges 

största skydd för att ingen obehörig ska få insyn i deras privata liv (Vetenskapsrådet, 

2011). I transkriptionerna fick alla barn fiktiva namn för att det inte skulle vara möjligt 

att fastställa barnens identitet. Det insamlade materialet förvarades oåtkomligt för 

obehöriga och raderades efter att det blivit bearbetat. Detta för att uppfylla kravet om 
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konfidentialitet. Några barn nämnde syskonens namn i intervjuerna och även de fick 

fiktiva namn i transkriptionerna.  

  

Vetenskapsrådet (2011) tar även upp ett betydelsefullt krav inom etiken som innebär att 

materialet som samlats in endast får användas för det som de medverkande i studien 

blivit informerade om. Materialet får alltså inte användas i annat syfte än det som är 

överrenskommet (a.a.). Eftersom att det insamlade materialet endast användes i denna 

studie, vilket både barn och vårdnadshavare fått information om, uppfylldes även detta 

krav. 

 

 Validitet och reliabilitet 5.5
Begreppet validitet betyder giltig och innebär att påståenden kan vara antingen valida 

eller inte, alltså om de är giltiga eller inte (Allwood & Erikson, 2010). Även Patel och 

Davidson (2011) beskriver validitet och menar att god validitet uppnås om det som är 

tanken att undersöka sedan är det som undersöks. Undersökandet av syftet bör ske på ett 

tillförlitligt sätt och detta kallar författarna för reliabilitet, vilket hänger ihop med 

begreppet validitet. För att få god reliabilitet bör undersökningsmetoden vara 

tillförlitlig. 

  

För att uppnå god validitet och undersöka det vi ville undersöka formulerade vi 

intervjufrågor för barn där vi kunde få reda på vad de hade för åsikter. Intervjufrågorna 

hade sin grund i syftet och frågeställningarna för att det som var tanken att undersöka 

blev undersökt. För att synliggöra hur barnen samspelade vid lärplattan som kulturellt 

redskap användes videoobservationer där vi letade efter svar på frågeställningarna. 

Barnintervjuerna spelades in med hjälp av ljudupptagning och observationerna 

videofilmades för att sedan transkriberas ordagrant. Detta för att öka reliabiliteten. 

Eftersom ljudfiler och videoklipp kan spelas upp flera gånger blev materialet mer 

tillförlitligt eftersom barnens svar och kroppsspråk kunde transkriberas. 

 

 Bearbetning av data 5.6
Analys av den insamlade datan gjordes genom att parintervjuerna transkriberades 

ordagrant. Därefter togs sådant som inte var relevant för studien bort. Nästa steg var att 

transkriberingarna lästes igenom flera gånger och barnens svar tolkades, tematiserades 

och kategorieserades för att göra den insamlade datan tydlig. Videoobservationerna 

tittades på flera gånger, skrevs ner till text och tolkades för att kunna analysera och 

kategorisera datan i studien. Vid analysen av barnintervjuerna och videoobservationerna 

användes begreppen kulturellt redskap, pedagogiska appar, samspel, ägande, deltagare 

och åskådare. I studien användes kvalitativ analys, vilket enligt Denscombe (2016) 

innebär att det inte bara finns en giltig eller korrekt tolkning av en situation, då alla 

forskare tolkar olika. Eftersom att barnens svar tolkades av oss är det inte säkert att 

andra forskare skulle få samma resultat.  
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6 Resultat och analys 
I detta kapitel presenteras och analyseras resultatet från barnintervjuer och 

videoobservationer som gjorts på de två förskolorna. Rubriker som tas upp under detta 

kapitel är barns åsikter om hur lärplattan erbjuds, barns åsikter om lärplattans 

användning och barns samspel vid lärplattan. 

 

 Barns åsikter om hur lärplattan erbjuds 6.1
Barnens åsikter angående hur de uppfattar att de blir erbjudna lärplattan presenteras och 

analyseras under denna rubrik. 

 
6.1.1 Pedagoger och vuxna styr 

Under intervjuerna framkom att barnen på Apan ansåg att det var pedagogerna som 

bestämde när de skulle använda det kulturella redskapet. På Björnen uttryckte barnen 

istället att det var vuxna som bestämde när lärplattan fick användas. Många barn på 

Björnen talade om hemmet och att det var vårdnadshavarna som bestämde. 

 
Anita: “Det är bara fröken som gör det. Man får inte leka med den, man ska titta på den” 

Bill: “Mamma, pappa o Erik o jag” 

 

När barnen fick frågan om vem som bestämmer vilka olika pedagogiska appar som 

fanns tillgängliga för barnen ansåg de flesta att det var pedagoger och andra vuxna som 

bestämde. På Apan svarade alla barnen att det var en specifik pedagog som valde 

apparna, medan på Björnen nämnde barnen att det var vuxna och föräldrar som 

bestämde. Det var bara ett barn som ansåg sig vara delaktig i valet av appar. 

 
Anita: “Det bestämmer fröken också. Det finns olika instrument som man kan spela med händerna. 

Den har vi bestämt” 

 
6.1.2 Regler vid lärplattan 

Utifrån intervjuerna framkom även att alla barnen visste att de måste sitta ner när de 

arbetar med det kulturella redskapet. På Apan framförde barnen att de hade ett specifikt 

bord där de satt med lärplattan, men barnen på Björnen nämnde endast att de måste sitta 

ner. 

 
Anita: “Jag ska visa. Vi har den där borta (pekar på ett bord i “stora rummet”). På pallen, vid ett 

fyrkantigt bord” 

Bella: “På stolen. Inte stå” 

 

I intervjuerna ansåg nästan alla barnen på både Apan och Björnen att de var flera 

stycken samtidigt som arbetade med lärplattan, men antalet varierade. Barnen på båda 

förskolorna nämnde att de inte skulle sitta ensamma med det kulturella redskapet, utan 

att de skulle vara minst två stycken. 

 
Anton: “Det är bara två. Inte en” 

Angelica: “Det är flera stycken” 

 

Det var endast ett barn som tyckte att det bara var ett barn åt gången som använde den. 

 
Bill: “En. Inte fler. Bara en. Inte så många som handarna” 
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 Barns åsikter om lärplattans användning 6.2
Här presenteras och analyseras barns åsikter om hur de uppfattar att lärplattan används i 

verksamheten. 

 
6.2.1 Barn och pedagogers användning 

De flesta barn på Apan och Björnen tyckte att både barnen och pedagogerna använde 

det kulturella redskapet. Det var två barn på Björnen som tyckte att de inte använde 

lärplattan och ett barn på Apan tyckte att pedagogerna inte använde den. 

 
Ben: ”Vuxna. Barnen” 

Benjamin och Bill: “Inte jag” 

Anna: “VI! Vi bara använder den. Adam också. Fröknarna använder inte det” 

 

Under intervjuerna framkom det att barnen på de två förskolorna tyckte att pedagogerna 

använde sig av det kulturella redskapet i liknande syfte. Barnen ansåg att pedagogerna 

tog kort, gjorde svåra saker, skrev, spelade och tittade på vad barnen gjort. 

 
Bella: ”Ta ett spel /.../. Dom kan ta kort med den” 

Anita: ”Dom bara kan svåra saker som inte barnen kan. Dom kan ta kort med den” 

 

I intervjuerna framkom att barnen använde det kulturella redskapet till att spela, gör 

sådant som är svårt, ta kort och titta på den. Det var ett barn från Björnen som tog upp 

att innan de gick hem fick de trycka på sin bild på lärplattan. Ett annat barn från Björnen 

berättade att de kan använda det kulturella redskapet utomhus.  

 
Bea: ”Trycker på sin bild, sen gå hem. Föräldrarna. Jag gjorde det igår”  

Bella: ”Leker med den ute, det får man göra” 

 

Ett barn från Apan beskrev att barnen tittade på det kulturella redskapet tillsammans. 

Utifrån detta svar framgick att Anton visste att alla barn använde lärplattan innan maten. 

Anton beskrev både vad barnen gjorde tillsammans med den och vad de kunde göra när 

de arbetade själva med det kulturella redskapet. 

 
Anton: ”Innan vi ska äta mat, då har vi iPaden och då sitter vi på trappan och då tittar vi på sånger. 

Bä bä vita lamm. Man kan ta kort på Tripp Trapp Träd. Jag brukar spela blinka lilla stjärna”  

 

På frågan om när barnen får använda lärplattan kopplade de flesta barnen på Apan till 

skolan och att de använde den när de gör läxor och var på skolan. De såg lärplattan som 

ett kulturellt redskap som användes för att lära sig att skriva och göra sådant som de 

kommer göra när de börjar skolan. På Björnen hade barnen inte något svar på den 

frågan. 

 
Angelica: “Vi ska ha den på skolan” 

Alvin: “Vi läser, läser läxa” 

 
6.2.2 Pedagogiska appar 

När Anita svarade på frågan om vad barnen kan göra med lärplattan ansåg hon att de 

använde sig av den pedagogiska appen Tripp Trapp Träd
2
 som fanns på lärplattan. I 

intervjun beskrev Anita att i appen kunde barnen spela instrumet och ta kort på sig själv. 

 

                                                 
2
 Tripp Trapp Träd är en språkstärkande och begreppsutvecklande app för barn i förskolan. Det är en 

värld med olika aktiviteter för att inspirera barn till att lära på ett lustfyllt sätt (iTunes, 2016). 
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Anita: ”Dom kan bara titta på Tripp Trapp Träd /.../. Spela instrument. Man trycker på en låda, då 

kan man verkligen ta ett kort på oss själva” 

 

 Barns samspel vid lärplattan 6.3

Under denna rubrik synliggörs barns samspel vid arbetet med lärplattan. 

 
6.3.1 Stark ägarposition 

I observation A1 deltog Anita, Amanda och August  

Många barn från Apan använde sig av den pedagogiska appen Tripp Trapp Träd. Anita 

var ägare genom hela observationen och skiftade en del mellan de pedagogiska 

apparna då hon bland annat ritade, spelade instrument och fotograferade. Situationen 

började med att Anita och Amanda satt vid bordet där lärplattan används. Anita var 

snabb med att ta lärplattan och höll händerna runt den. Hon ville symbolisera att det var 

hon som var ägare. Amanda visade inget intresse för lärplattan då hon istället tryckte på 

en miniräknare som låg på bordet. När Anita bytte app och tog en bild på sig själv 

började Amanda visa intresse för att vara med. August satte sig på en pall bredvid och 

tittade på. Han blev åskådare då han enbart satt och tittade vad Anita gjorde. Amanda 

tryckte två gånger på lärplattan och blev då deltagare. August var påväg att trycka men 

tog tillbaka handen och fortsatte att titta på. Anita sa “alla gör tillsammans” men det var 

hon som tryckte. Hon lät Amanda vara deltagare och trycka samtidigt. August fortsatte 

att titta på och sa “nej” flera gånger när Anita tryckte. Han ville ha en mer deltagande 

position men blev inte inbjuden. När Amanda försökte trycka på lärplattan tog Anita 

bort hennes hand, Amanda fick endast vara deltagare på Anitas villkor. Då började 

August peka och berätta för Anita vad hon skulle göra. Anita lyssnade inte på August 

utan tryckte istället på det hon ville. August försökte då att ta en deltagarroll men hans 

förslag blev inte accepterade av Anita. Amanda förlorade deltagarrollen och började 

därför att bygga med klossar som låg på bordet. I slutet av observationen intog både 

Amanda och August åskådarroller då de bara tittade på vad Anita gjorde. 

 

I observation A2 deltog Anna och Angelica 

Anna och Angelica satt tillsammans med lärplattan vid bordet. Anna tog ägarpositionen 

och höll i lärplattan, med armarna runt under nästan hela observationen. Anna startade 

en specifik del i den pedagogiska appen Tripp Trapp Träd, som enbart laddade. 

Angelica stängde ner denna app flera gånger under observationen och varje gång 

puttade Anna bort hennes händer för att hindra henne. Även när Angelica ville vara med 

och trycka i apparna blev hon bortputtad. Några gånger under observationen lät Anna 

Angelica vara deltagare och trycka i ena kanten på lärplattan. Efter ett tag stängde Anna 

själv ner appen och började istället skifta mellan olika pedagogiska appar. 

 

När Anna och Angelica hade arbetat med lärplattan ett tag kom en pedagog och talade 

om att det var Angelicas tur att hålla i lärplattan. Anna gav lärplattan till Angelica, men 

försökte att ta tillbaka den igen för att behålla sin position som ägare. Pedagogen tog 

lärplattan och gav den till Angelica och berättade att Anna kunde titta en stund. Anna 

blev inte åskådare i situationen då hon fortsatte att trycka. Hon blev då deltagare 

eftersom att Angelica accepterade det. Efter en liten stund återtog Anna ägarrollen då 

hon styrde och bestämde vilken app som skulle användas.  

 

I slutet av observationen började barnen samspela med varandra då de tillsammans i en 

pedagogisk app skapade kryp med fingrarna. Barnen gjorde vartannat kryp och Anna 

väntade in Angelica tills hon var färdig. Angelica upptäckte att hon kunde göra flera 
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kryp samtidigt då hon drog fem fingrar över skärmen och uttryckte “fem!”. Anna gjorde 

likadant men med båda händerna och sa “jag fick fem”. 

 
6.3.2 Verbalt samspel vid arbete med lärplattan 

I observation B1 deltog Bill och Bob 

Bill tog direkt initiativ att trycka på lärplattan och blev ägare i situationen. Under hela 

observationen samspelade barnen verbalt genom att ställa frågor och bekräfta varandra 

med kortare fraser om vad de såg på lärplattan. Bob blev deltagare då han tittade på, 

pekade och benämnde de olika djuren, men det var Bill som tryckte. Bill blev frustrerad 

och upprepade flera gånger att “det funkar inte”. När Bob försökte trycka slog Bill bort 

hans hand och lät inte Bob vara deltagare. Bob började istället att peka på lärplattan 

men det var Bill som tryckte. Bill pekade på en del i appen och frågade “ska vi välja det 

nu?” och Bob svarade ”ja”. Barnen klickade tillsammans men det var mestadels Bill 

som styrde. Bill var hela tiden ägare medan Bob växlade mellan att vara deltagare och 

åskådare. Ibland försökte Bob trycka eller peka och ibland satt han bara och tittade på. 

 

I observation B2 deltog Benjamin och Bea 

Observationen började med att både Benjamin och Bea satt och tittade på lärplattan. 

Benjamin lade handen framför lärplattan men det var Bea som tog initiativet att börja 

trycka. Barnen gav varandra råd och uppmaningar under observationen. Benjamin 

pekade på en bild och tryckte när Bea sa “ja ta den”. Bea tog den ägande positionen och 

Benjamin blev deltagare då han väntade på godkännande att trycka på bilden. Barnen 

började arbeta med lärplattan tillsammans, när Benjamin tryckte så väntade Bea och 

tvärtom. De övade på samspel och det var svårt att se vem av barnen som var ägare. 

Efter en stund tog Bea ägarrollen då hon tryckte mest, men lät Benjamin vara deltagare 

när han ville. När Benjamin och Bea arbetade med en djurapp tryckte Bea på en knapp 

som spelade upp olika djurläten. Benjamin hörde att det var ett kattljud och sa flera 

gånger “tryck på katten” utan att själv trycka. Bea tyckte inte att katten lät så och tillslut 

tryckte Benjamin själv på katten. Den pedagogiska appen stängdes ner och öppnades 

igen och då tog Benjamin ägarrollen och började styra. Bea satt bredvid och blev 

åskådare för en kort stund, men när Bea tog fram sin hand tog Benjamin bort sin och 

gav ifrån sig sin ägarroll. Det sista som skedde i observationen var att båda började 

samspela och trycka samtidigt på djuren. Under observationen var Bea mestadels ägare 

och Benjamin var deltagare och fick trycka på lärplattan när han ville.  
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7 Diskussion 
I detta kapitel diskuteras resultat med koppling till tidigare forskning och studier. Även 

metoddiskussion, pedagogiska implikationer och exempel på fortsatt forskning 

presenteras. Studiens centrala begreppen har kursiverats. 

 

 Barns åsikter om hur lärplattan erbjuds 7.1
Under barnintervjuerna var det många från Björnen som kopplade frågorna till hemmet, 

såsom att vårdnadshavarna bestämde när det kulturella redskapet skulle användas. 

Barnen tog även upp vad de gjorde med lärplattan när de var hemma. Till skillnad från 

detta pratade barnen från Apan nästan bara om lärplattans användning i förskolans 

verksamhet. I tidigare forskning framgår det att pedagoger bör ge barn tillfälle att själva 

börja engagera sig i lärplattan (Walldén Hillström, 2014). En anledning skulle kunna 

vara att barnen från Björnen inte hade lika stora erfarenheter av lärplattan i förskolan 

som barnen på Apan. Det kan i sin tur bero på att barnen på Apan använde det kulturella 

redskapet mer i verksamheten än på Björnen. Detta beskrivs i Nilsens (2014) studie på 

två olika avdelningar på en förskola. På den ena avdelningen tilläts barnen att använda 

lärplattan endast en eller två gånger i veckan, medan pedagogerna på den andra 

avdelningen lät barnen ha tillgång till lärplattan oftare, samt hur länge de skulle arbeta 

med den (a.a.). En annan tolkning kan vara att barnen på Apan visat större intresse för 

användningen av lärplattan i verksamheten än vad barnen på Björnen gjort. Detta kan 

bero på att pedagogerna introducerat barnen på Apan i lärplattan, medan barnen på 

Björnen inte fått möjlighet att använda den och bygga upp ett intresse. Utifrån detta kan 

en slutsats vara att lärplattan används på olika sätt i förskolans verksamhet. Vissa 

förskolor använder den mer medan andra använder den mindre. Det visar även skillnad 

på hur lärplattan används och att den kan vara som ett hjälpmedel på olika sätt, vilket 

kan resultera i att barn får olika kunskaper inom tekniken.  

 

Både Sandvik m.fl. (2012) och Nilsen (2014) beskriver att det var pedagogerna som 

valde vilka appar som fanns på det kulturella redskapet. Nästan alla barnen på både 

Apan och Björnen ansåg att det var pedagoger och vuxna som bestämde vilka 

pedagogiska appar som barnen kunde använda. Under en intervju på Apan var det 

endast ett barn som berättade att de varit med och bestämt en app. Detta kan kopplas till 

den andra avdelning i Nilsens (2014) studie där barnen hade möjlighet att ladda ner 

appar, vilket de kunde göra själva eller med hjälp av pedagogerna. Utifrån 

intervjusvaren från Apan och Björnen tycks det som att barnen inte känner delaktighet i 

valet av appar på förskolorna, utan de fick använda de pedagogiska appar som vuxna 

hade valt att barnen skulle arbeta med. Frågan är i vilken utsträckning barn är delaktiga i 

vilka appar som ska användas och laddas ner. I det stora hela kan en slutsats vara att det 

inte är många barn i verksamheten som är delaktiga i valet av appar.  

 

Det tycks som att pedagogerna på båda förskolorna talat om för barnen att de ska sitta 

minst två stycken samtidigt vid lärplattan, då alla barn utom ett svarade att de skulle 

vara flera stycken. Anledning till att barnen skulle sitta minst två stycken kan vara att 

pedagogerna hade en avsikt med att barnen skulle samspela med varandra när de 

arbetade med pedagogiska appar. Pedagogerna i Beschorner och Hutchisons (2013) 

studie ville att barnen skulle arbeta med lärplattan två och två eller i mindre grupper. 

Genom att arbeta tillsammans kunde barnen utveckla sin förmåga till turtagning, klara 

olika problem ihop samt samarbete (a.a.). Pedagogerna på förskolan Apan och Björnen 

kan ha haft som syfte att barnen skulle utvecklas tillsammans och lära sig av varandra 

med hjälp av Vygotskijs proximala utvecklingszon. Denna zon innebär att barnen 
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samspelar och utvecklas tillsammans med en mer kunnig deltagare (Vygotskij, 

1934/2007). På en avdelning i Nilsens (2014) studie ville pedagogerna att barnen skulle 

sitta själva och arbeta med lärplattan. Detta framkom under en intervju på Björnen då ett 

barn berättade att de skulle sitta själva och arbeta. Anledningen till detta kan vara att 

barnet hade suttit själv med lärplattan i verksamheten. Det skulle även kunna vara så att 

detta barn kopplade frågan till hemmet där barnet sitter själv och arbetar med det 

kulturella redskapet. En tolkning utifrån tidigare forskning och resultatet är att de flesta 

pedagoger vill att barn ska samspela och arbeta tillsammans vid lärplattan.  

 

På Apan berättade alla barn om ett specifikt bord på avdelningen där de skulle sitta när 

de arbetade med lärplattan. Till skillnad från Apan så hade inte Björnen något speciellt 

ställe där de skulle sitta, utan barnen berättade bara att de inte fick stå upp när de 

arbetade med den. Pedagogerna på Apan har varit tydliga och förklarat för barnen vart 

de ska vara när det kulturella redskapet används. Anledning till att pedagogerna bestämt 

att barnen skulle sitta ner kan vara av rädsla för att lärplattan skulle bli skadad. Det kan 

även bero på att pedagogerna ansåg att de pedagogiska apparna som fanns på lärplattan 

var tillräckliga för att utmana barnens lärande. Därför behövde de inte utforska andra 

miljöer med den. Något som framgår i tidigare forskning är att lärplattans storlek och 

form möjliggör för barnen att utnyttja hela förskolan och gå runt på avdelningen med 

den (Sandvik m.fl., 2012 & Beschorner & Hutchison, 2013). Detta blev inte möjligt för 

barnen på varken Apan eller Björnen då de fått instruktioner att sitta ner när de arbetade. 

Speciellt på Apan blev barnen hindrade från att utforska miljön på förskolan med hjälp 

av lärplattan, då barnen endast fick sitta vid ett utvalt bord på avdelningen. En slutsats 

utifrån detta är att barn blir begränsade i arbetet med lärplattan då de inte har möjlighet 

att undersöka omgivningen med hjälp av den. Vi ställer oss frågande hur pedagogernas 

rädsla begränsar barnens utforskande med lärplattan i olika miljöer, både inomhus och 

utomhus. 

 

 Barns åsikter om lärplattans användning 7.2
Tidigare forskning nämner att barnen bör få möjlighet att dokumentera och ta bilder 

med lärplattan (Gällhagen & Wahlström, 2013). Lärplattan kan användas till 

dokumentation även av pedagogerna, som kan ta bilder och göra noteringar (Sandvik 

m.fl., 2012). När barnen fick frågorna om vad pedagogerna och barnen gjorde när de 

använde det kulturella redskapet ansåg nästan alla att de tog kort. Ett barn nämnde även 

att pedagogerna tittade på vad barnen gjort och skrev. En tolkning kan vara att barnen är 

delaktiga i dokumentationen och tar bilder, men också att pedagogerna dokumenterar 

barnen med hjälp av lärplattan. Utifrån tidigare svar om vart lärplattan användes svarade 

nästan alla barn från båda förskolorna att de enbart satt ner vid ett bord. Detta kan tolkas 

som att barnen inte är delaktiga i dokumentationen utan att de enbart tar bilder där de 

sitter. En reflektion kan vara att det mest är pedagogerna som använder lärplattan för 

dokumentation men deras vision är att barnen ska vara delaktiga. 

 

 Barns samspel vid lärplattan 7.3
Under observationen med Angelica och Anna stängde Angelica upprepade gånger ner 

appen som Anna gick in på och Anna puttade bort Angelicas hand när hon försökte 

hjälpa till. Anledningen kan vara att Angelica förstod att denna del i appen inte 

fungerade för tillfället och därför ville starta en annan. Angelica försökte då vara 

deltagare i situationen och vara med och bestämma app, men detta accepterade inte 

Anna som var ägare. En bit in i observationen gav pedagogen lärplattan till Angelica 

och sa att Anna kunde titta på en stund. Hennes avsikt med handlingen kan ha varit att 
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barnen skulle byta positioner så att Angelica blev ägare för en stund. Anna fortsatte att 

trycka vilket kan tolkas som att hon ville behålla sin position som ägare. Detta syntes 

även i en annan observation där Anita inte tillät de andra barnen att bli ägare, utan de 

fick vara deltagare och trycka på hennes villkor. Ljung-Djärf (2004) beskriver 

positionerna där ägaren har kontrollen med viss hjälp av en deltagare. Barnet som vill 

bli deltagare kommer med förslag som måste accepteras av ägaren (a.a.). De andra 

barnens förslag accepterades inte av varken Anna eller Anita då det tycktes som att de 

höll hårt i sin ägarroll. Utifrån detta är en reflektion att dessa positioner ständigt är 

synliga i större eller mindre utsträckning vid arbete med lärplattan. Vissa barn har större 

behov av att inta en ägande position än andra. 

 

Jernes (2013) beskriver att pedagogerna i studien ansåg att arbetet med lärplattan var en 

social aktivitet där barnen samspelade. Med hjälp av lärplattan kan barnen 

kommunicera med andra barn (Sandvik m.fl., 2012). Detta syntes i observationerna på 

Björnen, då barnen pratade, gav uppmaningar samt bekräftade varandra. Ett barn pekade 

på en bild på lärplattan och det andra barnen bekräftade och sa att de skulle trycka på 

den. Under observationerna på Apan framgick inte detta lika tydligt, då andra barns tips 

och uppmaningar inte accepterades av ägaren. Det kan tolkas som att barnen på Apan 

hade större behov av att styra själva än barnen på Björnen som samspelade mer med de 

andra barnen. En reflektion utifrån tidigare forskning och resultatet är att lärplattan är ett 

bra hjälpmedel för barn att kommunicera och samspela med varandra, vilket kan bidra 

till att de utvecklar social kompetens samt talspråk.  

 

Under båda videoobservationerna på Apan skiftade barnen mellan olika pedagogiska 

appar. Detta var något som inte syntes lika mycket i observationerna från Björnen då de 

endast använde sig av en pedagogisk app. Detta kan bero på att barnen hade olika 

kunskaper om lärplattan. Det kan även vara så att barnen på Apan var vana vid att skifta 

mellan apparna medan barnen på Björnen blivit tillsagda att enbart använda en app.  

Detta kan kopplas till Nilsens (2014) studie där barnen på en avdelning fick välja själva 

vilken app de skulle använda. På den andra avdelning menar författaren att det var 

pedagogerna som valde vilka appar som barnen skulle arbeta med. Anledningen till att 

det var pedagogerna som valde app kan vara att de ville att barnen skulle utvecklas och 

att det skulle vara en lärande situation med en pedagogisk app. När barnen skiftar 

mellan apparna finns risken att inte lika mycket lärande sker. Vi ställer oss frågande om 

lärande sker i större utsträckning när barn arbetar med en specifik app än när de skiftar 

mellan olika appar. 

 

Vid en av observationerna med stark ägarposition grep en pedagog in i situationen då 

Angelica inte fick tillåtelse att vara deltagare. Pedagogen sa först till Anna som var 

ägare att det var Angelicas tur att hålla i lärplattan. När Anna inte gav ifrån sig 

lärplattan tog pedagogen den och satte den framför Angelica och sa att det var hennes 

tur att spela och att Anna kunde titta på. Anledningen till detta kan vara att pedagogen 

ville att Angelica skulle bli ägare och att Anna skulle vara åskådare för att positionerna 

skulle förändras. Detta är något som Ljung-Djärf (2004) besrkiver då positionerna kan 

förändras under arbetets gång. Om inte pedagogen talat om för Anna att enbart titta på 

och istället uttryckt sig på ett annat sätt, som inkluderat båda barnen i arbetet, skulle det 

kunnat ske ett samspel mellan barnen. När barn arbetar tillsammans med lärplattan kan 

de öva på turtagning och samarbete (Beschorner och Hutchison, 2013). Pedagogens 

avsikt kan ha varit att barnen skulle arbeta tillsammans och ta hjälp av varandra. En 

reflektion utifrån detta är att pedagoger gärna griper in och hjälper barnen lösa en 
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konflikt. Barnen får därmed inte möjlighet att utveckla sin förmåga att lösa problem 

själva.  

 

 Metoddiskussion 7.4
För att få svar på forskningsfrågorna användes både kvalitativa barnintervjuer och 

videoobservationer. Intervjuerna spelades in för att få med allt barnen sa. Om endast 

anteckningar skett kunde risken funnits att något som barnen sa utelämnades. Fördelen 

med att videoobservationer gjordes var att det kunde tittas på flera gånger och ingenting 

som skedde förlorades. En nackdel med videoobservationerna i studien kan vara att vi 

tolkade barns samspel och vad de gjorde, men att barnen syftade till att visa något annat. 

I en observation kan det inte synliggöras vad personen eller personerna tänker 

(Kihlström, 2007). Trots detta användes videoobservationer för att synliggöra vad 

barnen gjorde samt hur de samspelade vid lärplattan, även för att inte missa något som 

barnen sa eller gjorde under observationen. 

 

Positivt med intervjuer är att barnen har möjlighet att uttrycka sina åsikter och med 

hjälp av ett annat barn kan de få stöttning att svara på frågorna. Däremot kan 

intervjuerna i par ha resulterat i att barnen påverkades av varandra att svara liknande, 

vilket kan ha gjort att alla barns uppfattningar och åsikter inte kom fram. En nackdel i 

användandet av parintervju på Apan var att ett barn under intervjun började göra ljud 

istället för att vara med i samtalet och svara på frågorna, vilket ledde till att det andra 

barnet gjorde likadant och intervjun fick avbrytas en stund för att sedan återupptas. 

Även på Björnen påverkades en intervju negativt av att barnen intervjuades i par. Det 

ena barnet svarade likadant som det andra på nästan alla frågor, vilket kunde undvikits 

om intervjuerna skett med ett barn i taget. Parintervjuer var den mest lämpliga metoden 

för att barnen skulle känna sig mer trygga då de hade en kompis att ta hjälp av, då de 

bara träffat en av oss tidigare. 

 

En annan metod som kunde använts i studien var att intervjufrågorna ställts samtidigt 

som videoobservationerna skedde. Detta kunde ha gett barnen möjlighet att visa och 

berätta vilka appar de använde och vad de gjorde när de arbetade med lärplattan. Det 

skulle dock kunna vara en begränsning då barnen var fokuserade på arbetet med 

lärplattan, vilket kunde resulterat i att intervjufrågorna inte besvarades.  

 

När missivbreven lämnades ut till Apan fick en av pedagogerna alla brev för att lämna 

dem vidare till vårdnadshavarna. På Björnen delade vi istället själva ut breven till 

vårdnadshavarna, samt samlade in dem. Detta kan ha varit anledningen till att vi inte 

fick tillbaka lika många godkända brev på Apan som på Björnen, där vårdnadshavarna 

sett oss och de kunde ställa frågor om studien. 

 

 Pedagogiska implikationer 7.5
Med hjälp av denna studie kan pedagoger få en inblick i barnens åsikter gällande 

lärplattans erbjudande och användning i förskolans verksamhet. Pedagogerna får även 

syn på hur samspel mellan barn kan ske vid arbetet med lärplattan. Denna studie kan 

bidra till att pedagoger får en inblick i hur lärplattan kan användas i olika situationer i 

förskolans verksamhet. Analysbegreppen ägare, deltagare och åskådare kan användas av 

pedagoger i verksamheten då de kan få syn på hur samspel i själva verket sker vid 

arbetet med lärplattan. Detta för att kunna utmana deltagarna och åskådarna att kunna 

inta en ägarroll. 
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 Förslag till fortsatt forskning 7.6
Studien tar sin utgångspunkt i barns perspektiv gällande lärplattan samt hur vi tolkar 

samspelet kring den. Denna studie kan utvecklas genom att synliggöra pedagogers 

perspektiv och jämföra dessa med barnens uppfattningar. Detta för att se om 

pedagogernas visioner stämmer överrens med vad barnen anser att lärplattan bidrar till. 
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III 

Bilagor 

Bilaga 1 Föräldrabrev 

 
 

Till vårdnadshavare 

Information om medverkan i självständigt arbete om lärplatta i förskolan 

utifrån barns perspektiv. 
 

Vi heter Sarah och Frida och vi studerar sista terminen på förskollärarprogrammet, 

Linnéuniversitetet i Kalmar. Vi håller på med vårt självständiga arbete där vårt syfte är 

att undersöka hur barnen uppfattar användandet av lärplattan i verksamheten, samt vilka 

tecken på samspel som barnen visar. 

  

Det tycks som att i förskolans verksamhet utvecklas den digitala tekniken ständigt och 

har blivit ett redskap som både barn och pedagoger kan använda. Många barn idag 

växer upp med digitala verktyg i förskolan samt i hemmet. 

  

För att ta reda på detta kommer vi att videofilma barnen när de använder lärplattan, samt 

intervjua barnen där vi spelar in samtalet. För detta behöver vi ert samtycke. 

Anledningen till att vi väljer att videofilma och spela in samtalen är för att inte missa 

något som görs eller sägs. Materialet från videoobservationerna samt ljudupptagningen 

kommer hanteras och behandlas konfidentiellt. Det kommer vara otillgängligt för 

obehöriga och det är enbart ålder som kommer nämnas i studien. Barnens namn 

kommer inte att nämnas, vilket gör att det inte går att identifiera vilka barn som deltagit. 

Intervjuerna kommer att transkriberas och filmerna kommer göras om till text och där 

med avidentifieras. Därefter kommer både ljudfilerna och filmerna raderas. Studien 

följer god forskningssed vilket bland annat innebär att barnen får själva välja om de vill 

delta samt att de har rätt att avbryta deltagandet när de vill. 

 

Är det något ni undrar eller om ni har några frågor går det bra att höra av er till oss, 

 

Studenter:    Handledare: 

Sarah Sörensson   Marina Wernholm 

Xxx    Xxx 

Xxx    Xxx 

    

Frida Jarl 

Xxx 

Xxx  



  
 

IV 

Vårdnadshavaren har mottagit information om studien och ger samtycke till deltagande 

av intervjuer och videoobservationer.  

 

 

Barnets namn: _______________________ Ort och datum:_______________________ 

 

 

 

Vårdnadshavares underskrift: _______________________________ 

 

 

 

Namnförtydligande: _______________________________________  



  
 

V 

Bilaga 2 Intervjufrågor 
 

Hur lärplattan erbjuds 

 Vem bestämmer när du/ni ska använda lärplattan på förskolan? 

 När använder du/ni lärplattan på förskolan? 

 Vart använder du/ni lärplattan i förskolan? 

 Hur många kompisar använder lärplattan samtidigt? 

 Vem bestämmer vilka appar som ska finnas? 

 

Hur lärplattan används 

 Vem på förskolan använder lärplattan? 

 Vad kan fröknarna göra med lärplattan? 

 Vad kan barnen göra med lärplattan? 


