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Abstrakt 

Syftet med denna studie är att studera hur pedagoger ser på lärplattans roll för barnen i 

förskolan och undersöka vad pedagogerna har för syn på barns samspel när de arbetar 

med lärplattan. Den tidigare forskningen berör digital kompetens, IKTs betydelse och 

om barns samspel runt datorn som verktyg. Det empiriska materialet har samlats in via 

intervjuer från nio förskollärare och studien har en fenomenografisk ansats som grundar 

sig på människors upplevelser om det berörda fenomenet. Resultatet visar att 

förskollärare har olika åsikter om  förskolebarns användande av lärplattor i förskolan 

och det grundar sig mycket på hur integrerad lärplattan är i förskolan. En annan aspekt 

är att förskollärarnas egna åsikter om verktyget och vilken kompetens de har inom 

området har betydelse i vilken utsträckning förskolorna låter barnen arbeta med 

lärplattan. Resultatet kring barns samspel runt lärplattan visar att lärplattan bidrar till att 

barnen diskuterar, resonerar och lär sig av varandra. Pedagogerna upplever även 

svårigheter med samspelet som grundar sig i vem som har kontroll över lärplattan och 

hur mycket inflytande det barnet ger till de andra barnen. 

Nyckelord 

Förskola, samspel, lärplatta, IKT, digital kompetens 

 

Tack 

Vi vill tacka de förskolor, förskolechefer och framförallt de förskollärare som tog sig tid 

och ställde upp i denna studie. Slutligen ett stort tack till vår mycket kunniga och 

tålmodiga handledare Tom Gagner som har hjälpt och väglett oss under resans gång. 
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1 Inledning 
Vid tidigare kontakt med förskolor har det kunnat urskiljas att många verksamheter har 

tillgång till lärplattor. Våra erfarenheter är att lärplattan inte är central för barnen i 

förskolans vardag utan mestadels används som ett dokumentationsverktyg för 

förskollärarna och inte ett som verktyg för barnen. Våra erfarenheter är även att det inte 

finns en tydlig idé på förskolorna hur de ska använda det digitala verktyget med barnen 

i praktiken. Detta har intresserat oss för hur förskollärare ser på lärplattan i förskolan. I 

läroplanen för förskolan, Lpfö98 (Skolverket, 2016a), står det att lärandet utgår från 

samspel mellan barn och vuxna samt att barn lär av varandra. Det blir därför av intresse 

för oss att söka kunskap på vad pedagoger har för syn på barnens samspel runt 

lärplattan. Utifrån dessa aspekter har vi lagt en grund till vad vårt examensarbete 

kommer att handla om. 

 

1.1 Bakgrund 
En rapport från Skolverket (2013) visar att 69% av förskolepersonalen anser att de har 

stor tillgång till lärplattor och datorer för barngruppen. Samtidigt visar rapporten att de 

allra flesta förskolor använder lärplattan som ett dokumentationsverktyg och inte som 

ett verktyg för barnen. I Statens medieråds (2015) rapport Småungar och medier 

framkommer det att fler än hälften av alla barn har tillgång till en lärplatta i familjen 

redan från det första levnadsåret. Detta är relevant då det visar att de flesta barn tidig 

ålder har erfarenhet av verktyget. 

Selander och Kress (2010) skriver att forskning om lärande och lek länge har varit 

skilda från varandra där lärandet har kopplats till organiserad undervisning i skolan och 

leken till aktiviteter som sker i förskolan. Det är först på de senare decennierna 

forskningen har fokuserat på lek i lärandet och lärande kopplat till leken, denna 

utveckling har skett mycket tack vare datorspelens uppkomst. I Europeiska Unionens 

officiella tidning (2006) står det att digital kompetens idag är en av Europaparlamentets 

åtta nyckelkompetenser för ett livslångt lärande. Enligt Europaparlamentet definieras 

digital kompetens av att kunna använda sig av informationssamhällets teknik på 

fritiden, i arbetslivet och för kommunikation på ett säkert sätt. Den baseras på IKT-

kunskap som handlar om att kunna hämta, söka, producera och redovisa information.  

Skolverket (2016b) har på begäran av den svenska regeringen tagit fram förslag för 

att öka den digitala kompetensen genom hela utbildningssystemet och därmed också 

förskolan. Målet med digitaliseringen är att det ska medföra till att verksamheterna 

effektiviseras och förbättras. För att kunna möjliggöra detta krävs bland annat att barnen 

har tillgång till digitala verktyg i verksamheten och att personalen har kompetens att 

arbeta ändamålsenligt med de digitala resurserna. Skolverket skriver också om vikten av 

att ha digital kompetens. 

 
För att kunna dra nyttan av en mer integrerad IT-miljö krävs att användarna har rätt 

kompetens. Det handlar inte bara om att lära sig använda specifika system och verktyg, 

utan om att förstå hur den digitala utvecklingen påverkar arbetssätt, skapar nya 

möjligheter för kommunikation och informationsutbyte och att känna trygghet i att 

använda digitala hjälpmedel (2016b, s 98). 

 

Det räcker därmed inte bara med att det finns lärplattor och annan digital teknik på 

förskolorna, utan det krävs att det finns och utvecklas en digital kompetens för att kunna 

dra nytta av verktygen.  
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Det framkommer också i förskolans läroplan, Lpfö98 (Skolverket, 2016a), att 

multimedia och informationsteknik kan användas i skapande processer och vid andra 

tillämpningsområden. Forsling (2011) menar att i situationer när pedagoger känner sig 

osäkra på hur IKT kan användas i förskolan bidrar det till att datorn ofta används likt ett 

lekmaterial, i dessa fall är det inte lärandet som är i fokus. Det blir därför av intresse att 

söka kunskap om hur förskollärare ser på lärplattan som ett verktyg för barnen 

förskolan. 

 

1.2 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka hur förskollärare ser på att låta barnen använda 

lärplattan i förskolan. Detta kommer att diskuteras utifrån förskollärarnas upplevda 

kompetens och inställning till verktyget. Vi kommer även att undersöka vad 

förskollärare har för syn på barnens samspel när de arbetar med lärplattan. 

 

1.3 Forskningsfrågor 

 Hur ser förskollärares inställning och upplevda kompetens ut i förhållande till 

lärplattan som ett verktyg för barnen i förskolan? 

 Hur ser förskollärarna på barnens samspel med varandra vid lärplattan? 

 

1.4 Begrepp 
I denna del kommer återkommande begrepp att definieras. 

 

Lärplatta 
Lärplattan är en pekdator som styrs med hjälp av att dra eller peka på den tryckkänsliga 

skärmen. I lärplattan installeras appar i “digitala varuhus” som är integrerade i 

lärplattorna. Återkommande begrepp som avser lärplatta i detta arbete är Ipad1 och 

surfplatta. I arbetet kommer ordet lärplatta användas istället för surfplatta och iPad 

eftersom syftet med det digitala verktyget är att det är lärandet som står i fokus. 

 

App 

App är en förkortning av ordet “applikation” och är datorprogram som används i 

lärplattan. 

 

Pedagog 

I detta arbete kommer ordet pedagog avse förskollärare. 

                                                 
1 IPad är en surfplatta som är utgiven av företaget Apple Inc 
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2 Tidigare forskning 
I denna del presenteras tidigare forskning som utgör grunden i denna studie. 

Vetenskapliga artiklar har sökts fram via olika databaser. Den tidigare forskningen 

innefattar datorns och lärplattans påverkan på lärandet samt barns samspel runt datorn. 

Forskning inom digital teknik är begränsad jämfört med andra ämnesområden i 

förskolan, därför har vi använt oss av forskning som även berör skolan och barns 

samspel runt datorer. 

 

2.1 IKT och dess betydelse 
Nedan kommer tre olika aspekter på betydelsen av information- och 

kommunikationsteknik,  IKT, diskuteras utifrån tidigare forskning. 

 
2.1.1 Datorer i förhållande till omsorg, fostran och lärande 

Ljung-Djärf (2004) delar upp datorns användning i förhållande till omsorg, fostran och 

utbildning. Vilken av dessa som dominerar på förskolan beror på vilken inställning 

förskollärarna har gällande den digitala användning. Datorn i förhållande till omsorg 

innebär att förskolan ger barnen möjlighet till en sysselsättning där målet är att ha något 

att göra. Med datorn i förhållande till fostran menar Ljung-Djärf att den ska bidra till 

ansvarstagande och initiativtagande samt utveckla förmågan att kunna komma överens 

och att hjälpas åt. Datorns användning i förhållande till utbildning innebär att ge alla 

barn likvärdiga förutsättningar för utveckling och lärande utifrån politiska direktiv 

såsom förskolans läroplan och skollagen. 

 
2.1.2 IKT som verktyg för ett varierande lärande 

Alexandersson (2001) menar att datorprogram medverkar till att motivera barn att lära 

sig ett visst innehåll på ett lustfyllt sätt. Programmen innehåller bild, ljud och text som 

är interaktivt vilket kan ses som roligare än innehållet i böcker. Rönnberg (2008) skriver 

att det inte längre är en fråga om teknik ska användas i förskolan, det centrala är snarare 

frågorna “till vad” och “hur länge”. Det viktiga är att ge barnen anpassade appar som 

ger dem en chans att utvecklas samtidigt som de finner glädje i det de gör. 

 
2.1.3 Framåtsyftande aspekter på IKT 

Både Forsling (2011) och Hylén (2011) skriver med stor likhet om IKT i framåtsyftande 

aspekter. Den första aspekten benämner Forsling som arbetslivsaspekten, den handlar 

om att förbereda barn inför deras framtid vilket kräver en kunskap om IKT. Hylén 

menar att IKT är viktigt ur en samhällsekonomisk synvinkel eftersom det i framtiden 

kommer att krävas IT-kunniga arbetare på arbetsmarknaden och skolan bör därför 

fokusera på IT. Forslings andra aspekt är utifrån en demokratiaspekt, detta handlar om 

att alla medborgare ska ha rätt till en likvärdig utbildning. I likhet med 

demokratiaspekten skriver Hylén om en socioekonomisk synvinkel där alla barn ska ha 

rätt att bli introducerade till IT eftersom de digitala klyftorna i samhället är stora. Detta 

skulle kunna bidra till att skapa en likvärdig skola. Den tredje synvinkeln är 

inlärningsaspekten vilket innebär att IKT som verktyg ger möjlighet till ett mer varierat 

lärande. Likheten med denna som Hylén skriver om är  IT som ett verktyg för 

förändring, detta möjliggör att öka kvaliteten i lärandet samtidigt som skolan blir mer 

flexibel. Hyléns fjärde och sista aspekt handlar om att det bör ske en digitalisering av 

skolan likt en investering för samhället. Barnen kan få en ökad effektivitet i lärandet 

vilket gör att barnen ges större möjlighet att uppnå målen skolan sätter på eleverna. 
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2.2 Förskollärarnas IT-kompetens 
I Couse och Chens (2012) forskning framgår det att barnen påverkas av hur 

förskollärarna introducerar lärplattan för dem samt hur de implementerar lärplattan i 

verksamheten. I denna studie krävdes det cirka en timme för förskollärarna att visa 

barnen hur en applikation fungerar och få dem bekväma med att använda den. 

 
2.2.1 Personalens och skolledningens kunskap och inställning 

Persellis (2014) avhandling handlar om hur skolan tagit sig an digitaliseringen av den 

svenska skolan. Det framgår att lärarnas egna erfarenheter och kunskaper påverkar deras 

benägenhet att använda de digitala resurser de har tillgång till. Lärarnas uppfattningar 

om huruvida de digitala resurserna ska användas i undervisningen skiljer sig åt. Då 

lärarna befinner sig på olika kunskapsnivåer inom ämnet blir det svårt att tillgodose 

lärarna fortbildning och kompetensutbildning inom IT i skolan. Shapley et.al. (2010) 

menar att elever som har bristande kunskap inom digital teknik är de som har haft lärare 

med lägre kunskap om hur digitala resurser kan användas i skolan. Lärarna har också 

större tendens att använda teknik om de är likasinnade och har samma inställning till 

användandet av tekniken. Skolledningens inställning till teknologi har också stor 

påverkan på hur lärarna använder digitala verktyg i den dagliga verksamheten. 

Nikolopoulou och Gialamas (2015) studie visar att förskollärare med färre års 

erfarenhet av undervisning i förskolan har en mer positiv bild av att implementera och 

använda IKT i förskolan, detsamma gäller de yngre förskollärarna. Dessa grupper är 

mer övertygade om att IKT kan användas till en form av lärande på förskolan. 

Ljung-Djärf (2004) delar upp pedagogernas tankar och förhållande till datorer i tre 

kategorier, datoranvändande som ett hot mot andra och viktigare aktiviteter, datorn 

som ett tillgängligt val samt datorn som ett viktigt inslag i verksamheten. I den första 

kategorin datorns användande som ett hot mot andra viktigare aktiviteter anser 

pedagoger att datorn är viktig i förskolan, men att andra aktiviteter bör prioriteras. De 

ser användandet av datorn likt ett hot mot verksamheten genom att det hindrar barnens 

lek och kommunikation. Pedagogerna väljer att inte sitta tillsammans med barnen när de 

använder datorn, pedagogerna väljer istället att prioritera andra saker och hoppas 

därmed att barnen kan arbeta själva med datorn. Datorn som ett tillgängligt val innebär 

att personalen anser att datorn är bra för den kollektiva praktiken, vilket används av de 

barn som visar intresse för datorn, då personalen anser att barn har olika intressen. De 

visar intresse för att barnen ska sitta flera för att ge de barn med mindre kunskap 

möjlighet att lära sig mer från de barn med större kunskap. Personalen visar också ett 

intresse för att hjälpa till runt datorn när barnen behöver hjälp. Datorn som ett viktigt 

inslag i verksamheten innebär att pedagogerna anser att datorn är viktig i förskolan och 

något som alla barn bör bli involverade till. Att spela anses vara viktigt då barnen lär sig 

i spelen, men de menar samtidigt att de ska lära sig att de kan göra fler saker än att spela 

på datorn. Det är personalen som bestämmer vilka program som ska användas. 

 

2.3 Barns samspel runt digitala verktyg 
Alexandersson, Linderoth och Lindö (2000) menar att många pedagoger har en dålig 

kompetens inom IKT vilket kan utgöra hinder för barnens lärande. Forskningen visar att 

pedagoger som inte har den kompetens som krävs för att stödja barnens lärande leder 

till att barnen använder sig mer av varandras kompetenser för att klara av uppgifterna. 

Ett resultat som framkommer i Alexanderssons (2001) studie är att barnen visar stor 

tendens till att dela med sig av sina erfarenheter och färdigheter till sina jämnåriga 

kamrater och det verkar inte finnas någon prestige i att vara den mest kunniga. Det har 

också mindre betydelse vem det är som kontrollerar musen eftersom den andra 
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deltagaren pekar på skärmen och diskuterar med den som styr musen. I kontrast till 

Alexanderssons (2001) studie menar Ljung-Djärf (2004) att vem som har kontroll över 

musen spelar en väsentlig roll. Barnet med kontroll över musen definierar hon som 

“ägaren” med makten över datorn och bestämmer de andra barnens möjlighet till 

inflytande. Även om deltagaren har begränsad möjlighet vid inflytandet av datorn så 

finner deltagaren glädje av situationen. Deltagarens möjlighet till inflytande är upp till 

“ägaren” vilken har möjlighet att välja att acceptera, avvisa eller ignorera. Om “ägaren” 

dock väljer att ständigt ignorera eller avvisa innebär det att deltagaren eller åskådaren 

kan tappa intresse och välja att lämna. 

Alexandersson, Linderoth och Lindö (2000) skriver också om samspel i grupp vilket 

betyder att en större grupp barn samverkar runt datorn. Studien visar att konkurrensen 

som är vanlig mellan barn gällande hur långt de har kommit i en bok försvinner när de 

arbetar med datorn. En förklaring till detta kan vara att barnen inte upplever datorarbetet 

likt en skoluppgift utan som en lekfull aktivitet där det krävs lagarbete för att ta sig 

vidare. I ett av projekten  de utförde delades barnen in två-och-två i sex grupper för att 

lösa två matematiska uppgifter, som handlade om logiskt tänkande. Den ena gjordes via 

datorn och den andra på ett traditionellt vis med papper och penna. Det visade sig att det 

skiljde sig i samspelet mellan de båda uppgifterna, i fyra av sex grupper ökade 

samspelet och samarbetet kraftigt vid datoruppgiften, i de andra två var det oförändrat. I 

uppgiften utformad på traditionellt vis var det tydligt att det var ett av barnen som tog 

initiativ till att lösa uppgiften medan det i datoruppgiften var svårt att se vem som var 

mer dominant. I aktiviteten där barnen använde sig av papper och penna var barnen 

oengagerade, tystlåtna, såg uttråkade ut och kom in på samtalsämne som inte rörde 

uppgiften. 

I datoruppgiften kretsade all tid åt uppgiften och barnen använde sig av verbalt språk 

vilket stärktes med hjälp av kroppsspråk. De passiva barnen i den traditionella uppgiften 

bjöds in av den mer dominanta i datoruppgiften vilket gjorde att båda var bidragande att 

uppgiften löstes. Uppgiften på datorn kan uppfattas vara mer inbjudande för barnen 

eftersom den hade ljud, bild, musik och färg jämfört med den andra uppgiften. Det 

karaktäriserande vid arbetet med datorn vilket skiljde sig från den andra uppgiften var 

att båda barnen hade ett gemensamt mål och var delaktiga för att lösa uppgiften samt att 

de uppfattade uppgiften mer likt en lek än en lektion. 

Moore och Adair (2015) menar utifrån sin forskning att ett sätt att förbättra samspelet 

kan vara att använda sig av utforskande appar vilket möjliggör barn och vuxna att 

socialt interagera med varandra, detta gäller även barn sinsemellan. Genom att låta barn 

utforska appar själva kan de finna appar som passar in i den kunskapsnivå de befinner 

sig i. När ett barn arbetar med en app skapar deras nyfikenhet och funderingar sociala 

situationer där barnen hjälper varandra. Barnet som sitter vid lärplattan får ett assisterat 

lärande genom att andra barn hjälper till och samspelar med barnet som har kontroll 

över lärplattan. Sandvik, Smördal och Österud (2012) menar att utifrån ett “kollektivt” 

lärandeperspektiv är digitala verktyg ett bra redskap då de får barnen att samarbeta, 

diskutera, utforska och finna glädje i det. Ofta blir det pedagogernas uppgift att stötta 

barnen i deras arbete med lärplattan. 



  
 

 6 

3 Teoretisk utgångspunkt 
I denna studie kommer en fenomenografisk teori att användas och vid insamlingen av 

empiriskt material kommer kvalitativa intervjuer att genomföras. 

 

3.1 Fenomenografi 
Ference Marton är skaparen av den fenomenografiska teorin. Marton (1981) delar upp 

utbildningspsykologiska fenomen i två delar. Primära fenomen handlar om att ta reda på 

hur något är, ett exempel han använder är “varför lyckas vissa barn bättre i skolan än 

andra?”. Det sekundära fenomenet handlar istället om att ta reda på folks uppfattningar 

om ett fenomen, till exempel “vad har folk för uppfattning om varför vissa barn lyckas 

bättre i skolan än andra?”. Det andra fenomenet är det som fenomenografin är 

intresserad av, nämligen att ta reda på olika människors uppfattningar av något. 

Forskaren är inte ute efter något “korrekt” svar från informanterna, utan det är deras 

erfarenheter som är det väsentliga. Forskaren försöker i denna teori att tolka, beskriva 

och analysera människors uppfattningar. Uljens (1989) skriver att en grundläggande 

skillnad är att forskaren inom fenomenografin utgår från att människor kan ha olika 

uppfattningar om samma fenomen, och detta är det centrala i teorin. Utformningen av 

fenomenografin är att forskaren hittar en företeelse i omvärlden, aspekter av företeelsen 

delas in i aspekter, intervjuer om människors uppfattningar görs, intervjuerna 

transkriberas, forskaren analyserar dessa och detta resulterar i olika kategorier av 

beskrivningarna. Dessa kategorier arbetar forskaren sedan vidare med. Det är en fördel 

att koncentrera sig på hur någon uppfattar något eftersom uppfattningar representerar 

vår verklighet, vi utgår från detta oreflekterat i våra resonemang och i vårt handlande. 

Personers subjektiva upplevelser blir relevanta i relation och jämförelse med dem andra 

informanternas svar. Som tidigare nämnt är det det sekundära fenomenet teorin är 

intresserad av,  informanten ger här sin syn på sina erfarenheter utan att forskaren sitter 

på något korrekt svar. Individers erfarenheter och verklighet av ett visst fenomen 

varierar från person till person och detta synliggörs i de transkriberade intervjuerna. I 

texterna urskiljs och kategoriseras svaren för att nå kunskap inom det aktuella området, 

detta betyder att informanternas uppfattningar delas in i olika kategorier av forskaren. I 

analysen går det att se skillnader och likheter av informanternas svar, detta kallas 

beskrivningskategorier.  
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4 Metod 

4.1 Metodval 
Denscombe (2016) menar att fördelen med att använda sig av intervju är att den passar 

mindre studier där syftet är att ge förståelse om åsikter, uppfattningar och erfarenheter. 

Studien är baserad på semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod. Kihlström 

(2007) nämner att dessa intervjuer mer ska likna en dialog och det viktigt att alla 

informanter får samma frågor. Följdfrågor kan användas för att få informanten att 

utveckla sina svar ytterligare. Denscombe (2016) skriver i likhet med Kihlström (2007) 

att fördelen med att använda semistrukturerade intervjuer är att forskaren kan anpassa 

frågorna och välja ordningsföljd på dem. Forskaren tillåts även att blanda fasta frågor 

med öppna frågor. Genom att använda sig av öppna frågor ges informanten utrymme till 

att svara utförligt efter deras egna erfarenheter vilket kan medföra till att forskaren får 

svar på fler frågor än dem som är tänkta att ställas i förväg. Eriksson-Zetterqvist och 

Ahrne (2015) menar att kvalitativa intervjuer bidrar till att ge en bredare bild av det som 

undersöks.  

Till intervjuerna kommer vi att använda oss av ljudinspelning, vi kommer att spela in 

dessa med hjälp av ljudinspelningsprogram via mobiltelefoner. Denscombe (2016) 

skriver att ljudinspelning ger möjlighet att återkomma till vad som sägs och ta bort 

chansen att värdefull information försvinner från intervjuerna och därmed kan forskaren 

transkribera allt som sägs. Valet av att använda intervjuer är att vi ville utgå från 

förskollärarnas erfarenheter inom det område vi undersökte. Nio stycken förskollärare 

har intervjuats för att samla in data. Vid intervjuerna användes öppna frågor eftersom vi 

vill att informanterna ska kunna utveckla sina svar. 

 

4.2 Kvalitativ analys 
Kihlström (2007) skriver att bearbetningen av intervjuerna sker genom en kvalitativ 

analys. Forskaren söker efter egenskaper, beskrivningar och kategorier som bäst 

förklarar det fenomen forskaren eftersöker. Analysen består av att urskilja 

informanternas uppfattningar, tankar och beskrivningar av samma fenomen. Genom att 

läsa igenom de transkriberade texterna eftersöker forskaren mönster i svaren och 

kategoriserar därefter dessa. När det går att finna mönster i informanternas svar läggs 

grunden till kategoriseringen av svaren. Vid kategoriseringen av svaren är det inte av 

vikt att kategorisera personerna utan det är snarare uppfattningarna som urskiljs ur de 

transkriberade texterna. Det som utgör resultatet i en fenomenografisk studie är 

beskrivningskategorierna. 

 

4.3 Validitet 
Uljens (1989) beskrivning av validitet är att forskaren observerar och mäter det han eller 

hon har för avsikt att undersöka. Lyckas forskaren fånga det denne har för avsikt att 

studera blir mätningen valid. Att mäta validiteten i kvalitativa undersökningar kan vara 

problematiskt när det främst kommer till tolkningen av den data forskaren har samlat in 

vilket ska representera verkligheten. Det insamlade datamaterialet tar man däremot för 

givet att den representerar verkligheten. Till skillnad från kvantitativ forskning är den 

mest krävande delen inom fenomenografin analysen, det vill säga att analysera det 

insamlade empiriska materialet. Huruvida en undersökning är valid eller inte går att se 

om resultatet har grundats av det insamlade materialet, beskrivningsteorierna ska 

representera informanternas uppfattningar. En annan faktor för validiteten är om en 

annan forskare kan få en förståelse av vad som står i forskningens datamaterial med 

hjälp av de kategorier som har skapats genom forskningsprocessen. 
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4.4 Urval 
Vi har sökt förskollärare som kunde tänka sig att ställa upp att bli intervjuade. Efter att 

ha varit i kontakt med förskolechefer i sydöstra Sverige för att hjälpa oss att få deltagare 

till intervjuerna. Vi har också varit i direkt kontakt med några pedagoger om vi kunde 

intervjua dem. Resultatet blev att vi fick nio stycken förskollärare att intervjua. Sex av 

de intervjuade arbetade på förskolor i förorter till ett större samhälle, de tre sista 

arbetade på småorter. De urvalskriterier vi hade på förskollärarna vi intervjuade var att 

de har eller haft någon form av erfarenhet av att arbeta med lärplatta i förskolans 

verksamhet. Ett annat kriterium vi hade var att försöka få informanter från flera olika 

förskolor då detta ger en mer representativ bild av hur förskolor arbetar med lärplattor i 

verksamheten. De nio förskollärarna representerar fem olika förskolor. Förskollärarna är 

i åldrarna 25 till 55 år och de är benämnda med siffror från ett till nio. 

 

4.5 Genomförande 
Intervjufrågorna formulerades utifrån forskningsfrågorna, se bilaga. Tio frågor berörde 

den första forskningsfrågan och fyra den andra forskningsfrågan. Inför intervjun 

mailade vi ut våra frågor till de intervjuade, detta gjordes i syfte för att de skulle kunna 

känna sig mer förberedda på vad intervjun kommer att handla om. Intervjuerna 

genomfördes med en deltagare i taget, vilket Denscombe (2016) kallar för personlig 

intervju. Fördelen med denna form är att den är lättare att arrangera med deltagarna 

vilket var ett måste för denna studie där nio pedagoger skulle intervjuas. Det krävdes 

mycket planering av tid för att få ihop den mängden frivilliga att intervjua. Intervjuerna 

som genomfördes tog i snitt cirka en halvtimme. Inför varje intervju blev de intervjuade 

informerade om att samtalen skulle spelas in. Vår roll vid intervjuerna var att ställa 

följdfrågor för att få de intervjuade att utveckla sina svar, men också för att förtydliga 

när informanternas svar blev otydliga. 

 

4.6 Etiska val 
Detta arbete har förhållit sig till Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer. 

Dessa är indelade i fyra krav som vetenskapsrådet har arbetat fram. Första kravet är 

informationskravet som innebär att göra de medverkande medvetna om vad vår studie 

handlar om. Vi informerade förskollärarna hur intervjun skulle gå till och vad syftet 

med studien var. Det andra kravet vi tagit hänsyn till är samtyckeskravet som innebär att 

deltagaren ska ge sitt uttryck till medverkan i studien samt ha rätt till att dra sig ur 

studien. Det tredje kravet konfidentialkravet innebär att deltagarna ska har största 

möjliga konfidential. Namn och annat känsligt material på informanterna i studien 

kommer inte att uppges och det kommer därmed inte vara möjligt att identifiera 

deltagarna i studien. Sista kravet är nyttjandekravet och innebär att de uppgifter som 

samlats in endast kommer att användas för forskningssyfte. Den insamlade datan 

kommer inte ges ut till något kommersiellt bruk, den kommer heller inte att användas 

för att ta beslut som påverkar deltagarna. 
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5 Resultat och analys 
Resultatet som presenteras i detta kapitel är uppdelade efter de två forskningsfrågorna. 

Forskningsfrågorna är fokuserade på hur förskollärarnas ser på fenomen, “lärplattan 

som ett verktyg för barnen” och “barnens samspel runt lärplattan”. De delar som 

kommer att tas upp kommer är beskrivna som likvärdiga svar från de intervjuade för att 

se generella åsikter, men också svar som inte tillhör de gemensamma dragen för att ge 

intressanta aspekter på frågeställningarna. Det resultat som kommer att skrivas om är en 

blandning på både deras syn på lärplattan och hur de aktivt arbetar med det digitala 

verktyget i verksamheten. Utifrån tillgängliga uppgifter har förskollärarna i resultatet 

delats upp bland de som använder lärplattan regelbundet med barnen, dessa innefattar 

förskollärare ett, två, tre, fyra, och fem. Förskollärare sex, sju, åtta och nio använder 

lärplattan dagligen som ett eget verktyg, men oregelbundet som ett verktyg för barnen. 

 

5.1 Förskollärarnas syn på lärplattan som ett verktyg för barnen 

I denna del redovisas resultat på hur förskollärarna ser på lärplattan som ett verktyg för 

barnens lärande och utveckling i förhållande till deras egen inställning och kompetens. 

De aspekter som har urskiljts är uppdelade i fyra rubriker. 

 
5.1.1 Syftet med att låta barnen använda lärplattan 

Förskollärarna blev tillfrågade vilka syften de anser finns vid att låta barnen använda sig 

av lärplattan. Vid analysen blev det tydligt att det finns många olikheter om hur de ser 

på syftet. Något återkommande bland flera av förskollärarna var att lärplattan är ett bra 

verktyg för nedvarvning, en stund då barnen ska få lugn och ro. 

 

Förskollärare 2: 
Sen har vi de som har behov att vila, och då har man satt dem med spel, eller att titta på 

någon film eller någonting, radioapan, då de behöver en stund då man är liksom bara 

själv så att de får vila och orka med resten av dagen. 

 

De som använder lärplattan regelbundet i arbetet med barnen har gemensamt att de 

har appar som är förenliga med mål från “2.2 Utveckling och lärande” i läroplanen för 

förskolan, Lpfö98 (Skolverket, 2016a). De nämner att de har appar som till exempel 

berör språk, matematik, naturvetenskap, skapande och teknik.  

 

Förskollärare 3: 
Vi ser till att vi har en matematikapp, någon språk, teknik, skapande. Att man har något 

till varje läroplansområde. 

 

De som använder lärplattan oregelbundet med barnen nämner inte att de har appar 

som är relaterat till något mål. Däremot menar de att det ska finnas ett tydligt syfte där 

användandet av lärplattan ska vara relaterat till lärande och utveckling. 

 

Förskollärare 6: 
Jag måste som pedagog se till att det är bra program som de använder och att det är ett 

lärande. Vi måste ju ge förutsättningarna till barnen att det blir ett bra lärande när vi har 

ipads. 

 

De flesta av förskollärarna berättade att de använder lärplattan för att träna barnen på 

att söka sig till kunskap. De arbetar tillsammans med barnen och uppmuntrar dem till att 

använda lärplattan för att ta reda på sådant de vill veta mer om. Dessa stunder kan ske 

både i den fria leken såväl som i styrda aktiviteter. Det är främst de förskollärare som 

använder sig av lärplattan oregelbundet med barnen som talar om denna aspekten. 
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Förskollärare 8: 
Vi har arbetat med flera barn men då är det mest att vi söker fram information på 

internet som barnen är intresserade av och som vi inte kan svara på. 

 

En ytterligare intressant aspekt med syftet med lärplattan är att den är ett bra verktyg 

för barn att skapa kontakt med andra barn. Detta gäller särskilt de barn med svårigheter 

gällande det sociala samspelet. Lärplattan blir då en tredje part som barnen kan rikta 

fokus på och samspela runt. 

 

Förskollärare 4: 
En del har svårt att ta kontakt, då kan lärplattan vara ett medel att få kontakt med andra. 

Vi har en pojke som har lite svårt med att ta kontakt, han kan ofta ta kontakt genom att 

putta eller slå. Har man lärplattan emellan så har han lättare att kommunicera. 

 

En sista aspekt på syftet är att använda lärplattan som ett dokumentationsverktyg för 

barnen. Barnen tillåts ta bilder på det de har gjort under dagen, det blir ett redskap som 

kan användas för att visa vårdnadshavarna vad barnen har gjort under dagen. 

 

Förskollärare 3: 
Att ta kort själv på vad man har gjort, något bygge eller så som man kan visa 

föräldrarna. 

 

Sammanfattning 

Gemensamt för förskollärarna angående syftet när barnen arbetar med lärplattan är att 

den ska användas för utveckling och lärande. Vad som skiljer de två grupperna åt är 

som tidigare nämnt att de som använder sig av lärplattan regelbundet talade om att de 

har eller söker efter appar för de olika utvecklingsmålen. Flera av de förskollärare som 

arbetar med lärplattan oregelbundet använder den främst som ett verktyg för att söka 

kunskap tillsammans med barnen. 

 
5.1.2 Behov av en närvarande pedagog 

Flertalet av förskollärarna anser att det är viktigt att en vuxen sitter med barnen när de 

arbetar med lärplattan. Anledningen till varför det är viktigt skiljer sig mellan 

förskollärarna. Förskollärare 2 säger att hon brukar stödja barnen genom att aktivt välja 

ett program för att utveckla något hon anser att barnet behöver tränas på. I sitatet nedan 

nämner hon två exempel, en berör språklig träning och den andra handlar om att träna 

sig på att acceptera spelregler. 

 

Förskollärare 2: 
Jag har möjlighet med de som exempelvis har svårt med ljuden så kan man sätta sig, 

man kan träna det finns spel som är jättebra. Jag har en som gärna vill vinna och då tar 

man gärna till sig det här med att fuska, men när det är med plattan och man har petat 

till tärningen på spelet så måste man acceptera det. 

 

En av förskollärarna berättade att hon aktivt väljer att använda samma program flera 

gånger. Lärplattan har också endast några få appar inlagda för att barnen ska kunna sätta 

sig in i programmet och lära sig det innehåll som är finns i apparna. Det är viktigt att de 

vuxna introducerar den appen barnen använder så att de förstår hur programmet 

fungerar. De förskollärare som inte arbetar ofta med lärplattan anser att det snarare är ett 

måste att vara med barnen när de arbetar med lärplattan. Anledningen till det menar 

förskollärarna är att lärplattan skapar stress bland barnen när den kommer fram. Deras 
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uppgift blir då att vara med barnen för att motverka stressen så att det blir ett bra utbyte 

för lärande mellan barnen. 

 

Förskollärare 9: 
Jag tycker det är viktigt att vi pedagoger är närvarande med barnen, sen blir det svårt 

när det är många barn vid ipaden eftersom det blir så stressigt runt ipaden. 

 

Sammanfattning 

Vad som blev tydligt var att ingen av de förskollärare som arbetar regelbundet med 

lärplattan berättade att det blir stressigt när barnen sätter sig och arbetar med lärplattan. 

Många av de som arbetar oregelbundet med lärplattan upplever däremot att det ofta blir 

stressigt för barnen när lärplattan tas fram. En konsekvens av detta blir att förskollärarna 

får olika anledningar till att vara närvarande pedagoger vid lärplattan. Detta kan ses som 

att lärplattan ofta skapar stress när den inte är en integrerad i verksamheten, barnen ser 

verktyget som status och det blir en stor konkurrens om den. 

 
5.1.3 Ett verktyg för styrda aktiviteter 

Sex förskollärare berättar att de arbetar med lärplattan i styrda aktiviteter. En sådan 

aktivitet kan exempelvis vara att barngruppen ska leta efter småkryp. Istället för att 

pedagogerna sitter med svaret redan innan använder de lärplattan tillsammans med 

barnen för att söka upp och ta reda på mer om krypen. Tre av förskollärarna betonar att 

det är i de styrda aktiviteterna lärplattan fungerar allra bäst. De menar att det ska finnas 

en tydlig baktanke om vilka appar som är installerade och när dessa ska användas med 

barnen. De intervjuade upplever det som problematiskt när pedagogerna inom 

arbetslaget har olika syn på hur lärplattan ska användas. 

 

Förskollärare 3: 
Sen har vi pedagoger olika synsätt på hur verktyget ska användas. Jag är inte mycket för 

att den ska användas som en barnvakt som barnen själva får använda. Det är det 

medvetna valet vilka appar man väljer att ha. 

 

Trots att informationssökning är det stora området för lärplattan vid planerade 

aktiviteter så är det inte det enda användningsområdet. En förskollärare säger att de 

använder lärplattan i den planerade aktiviteten för att ta reda på vad barnen behärskar, 

samt använda lärplattan för att skapa berättelser med barnen. 

 

Förskollärare 4: 
Filmar tillsammans, ta bilder tillsammans, göra puppetpals, leta upp information[…] Ja, 

planerad verksamhet som vid radioapan för att se vad de kan. Men då sitter man med 1-

2 barn i taget. 

 

Sammanfattning 

En slutsats är att flera av pedagogerna upplever att det är i de styrda aktiviteterna 

lärplattan fungerar allra bäst och de vill få in lärplattan mer i planerade aktiviteter. 

Däremot upplever de att det kan vara svårt att använda verktyget vid styrda aktiviteter 

när de upplever att arbetslaget har skilda tankar om lärplattans roll i förskolan. 

 
5.1.4 Möjligheter och begränsningar 

Förskollärarna blev tillfrågade vad de anser finns för möjligheter och begränsningar 

med lärplattan. Alla säger att det finns många möjligheter med att använda detta 

verktyg, varav en av dem är att det bör arbetas fram en gemensam plan på hur förskolan 
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ska arbeta med lärplattan. Tre av pedagogerna säger att de är ansvariga för att ta fram en 

plan på hur lärplattans roll i förskolan ska vara utformad. 

 

Förskollärare 3: 
Ja, jag sitter på det uppdraget om hur vi ska digitalisera oss, hur den ska användas. Det 

har varit upp till pedagogen själv men vi försöker får mer styrning med hur den ska 

användas, men det är i startskottet. Men vi är i behov av att. Både för oss och för 

barnen. 

 

En av förskollärarna nämner att hon är förvånad på hur mycket appar det finns för 

barnen, och hur mycket bra program som finns. De möjligheter som framkommer 

handlar mer om materiella saker, till exempel utbudet av appar och att kunna koppla 

lärplattan till skrivaren. 

Vad gäller begränsningarna med lärplattan var en samlad åsikt att samtliga ansåg att 

det är de vuxnas digitala kompetens som utgör begränsningarna med arbetet med 

lärplattan. Det som hindrar pedagogerna är att de upplever en osäkerhet med vad de kan 

göra med lärplattan. Risken är att lärplattan används på “fel” sätt enligt pedagogerna 

vilket är när det inte finns något uttalat syfte. Ett exempel på detta en förskollärare 

nämner är när hon ser barnen titta på barnprogram och Youtube2. 

 

Förskollärare 7: 
Jag ser egentligen bara möjligheter, dom begränsningar som finns är pedagogernas 

förmåga att använda den. Det som jag är emot är att använda den på fel sätt i 

verksamheten. Så allt handlar om pedagogernas kompetens respektive inkompetens 

huruvida det finns möjligheter eller begränsningar.  

 

Något annat förskollärarna uppfattar begränsar deras arbete är hur olika pedagoger 

väljer att arbeta med lärplattan, de upplever att det finns stora skillnader hur de praktiskt 

arbetar med den och att det saknas en tydlig gemensam tanke. Flera av de intervjuade 

upplever att deras kollegor saknar syfte när de låter barnen använda lärplattan.  

 

Förskollärare 4: 
Jag tycker att jag gör vad jag kan. Men det är svårt att få alla med sig. Det är lite för ofta 

man ser flera barn titta på barnkanalen eller youtube. Det finns så mycket annat barnen 

kan göra på lärplattan.  

 

Förskollärarna fick svara på hur de upplever sin egna kompetens angående lärplattan. 

Nedan följer fyra citat: 

 

Förskollärare: 
Om man tar 1-10 och 10 är att man kan allt, och där är jag inte men en 7-8. Jag gillar 

teknikprylar. 

 

Förskollärare: 
Den tycker jag är bra, jag är ansvarig för IT i hela förskoleområdet. Jag känner mig 

säker då jag ska hjälpa kollegor med det. 

 

Förskollärare: 
Jag skulle nog säga att jag är låg men om man jämför med arbetslaget och andra på 

förskolan så är jag nog medel men jag skulle verkligen vilja bli bättre på att använda 

ipaden mer. 

                                                 
2 Youtube är en webbplats med videoklipp där alla har möjlighet att ladda upp video och som ägs av 

Google inc. 
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Förskollärare 
Den är inte alls hög, låg skulle jag säga, kanske mycket låg till och med. Jag skulle 

verkligen behöva en utbildning inom detta, men det gäller nog även hela enheten. 

 

Vad som var förhållandevis gemensamt var att förskollärarna upplevde att deras 

kompetens var högre än genomsnittet på förskolan. Förskollärarna i det tredje och fjärde 

citatet ovan betraktade sin kunskap som låg eller mycket låg men vad de har gemensamt 

är ett önskemål att få en bättre kompetens.  

Förskollärarna kände att det finns en oenighet på deras förskolor om personalens 

inställning när det kommer till att skärmar är något som är skadligt för barn. Denna 

inställning till att digital teknik är något som kan eller bör undvikas urskiljs bland några 

av de intervjuade.  

 

Förskollärare 6: 
Det kan också vara begränsning med det vardagliga problemet med att barnen inte ska 

sitta vid datorer och framför skärmar. För det är fortfarande en skärm [...] Det är just det 

vad man gör med den, du sitter fast med den. Du går inte ut och upplever saker 

kroppsligen. som man gjorde förr. 

 

Sammanfattning 

De intervjuade upplever det som problematiskt när det inte finns en gemensam idé i 

arbetslaget om hur lärplattans roll i förskolan ska vara utformad men de ser detta som en 

av möjligheterna till utveckling. En anledning som flera av förskollärarna nämner är att 

de upplever att deras kollegor använder lärplattan på ett “felaktigt” sätt. Om 

pedagogerna får en bättre kompetens och blir mer säkra på hur de kan använda 

lärplattan kan det leda till fler möjligheter för utveckling och lärande för barnen. 

 

5.2 Förskollärarnas syn på barns samspel 
Denna del behandlar den andra forskningsfrågan “förskollärarnas syn på barnens 

samspel runt lärplattan”. 

 
5.2.1 För- och nackdelar vid samspelet 

Förskollärarna menar att det finns både för- och nackdelar med att låta barnen arbeta 

tillsammans vid lärplattan. De fördelar som lyfts fram är bland annat att barnen tränar 

på att samspela och att de kan lära sig av varandras kunskaper. Flera av de intervjuade 

pratar om att det vid lärplattan skapas bra dialoger där barnen resonerar och diskuterar 

med varandra. En förskollärare säger att barnen lär sig bättre av varandra än vad de lär 

sig av pedagogerna. 

 

Förskollärare 1: 
Det kan vara någon med längre erfarenhet som kan visa, och det här med “det har jag 

jag provat att göra och det gick inte, men jag vet att man kan göra så här”. Barnen lär 

sig ofta bättre av varandra än av oss. 

 

En annan fördel med samspelet runt lärplattan är att barnen får träna på att respektera 

och beakta varandras åsikter. 

 

Förskollärare 6: 
Att uppleva saker tillsammans tillför olika åsikter och en träning i att respektera olika 

uppfattningar och åsikter. 
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Barnen har också en kunskap om vem som kan mycket och kan nyttja varandras 

kunskaper. En förskollärare säger att det blir tydligare att se ett lärande när barnen 

arbetar med varandra jämfört med när de sitter ensamma med lärplattan. 

 

Förskollärare 8: 
Det är bra för oss vuxna med att se ett tydligare lärande när de arbetar flera och vi kan 

titta på samspelet som sker än när de sitter ensamma. 

 

En nackdel som framkom var att barnen ofta är för ivriga att berätta när de kan och 

vill visa sin kompis. Detta gör att barnet som sitter vid lärplattan inte får chansen att 

själv träna på problemlösning och skapa en känsla av att “jag kan själv”. En 

förskollärare menar också att barnen känner att de måste lyckas med samspelet. Om 

barnen inte lyckas komma överens så blir lärplattan tagen ifrån dem, vilket för barnen är 

en stor förlust då verktyget är så eftertraktat.  

 

Förskollärare 9: 
Det har blivit bättre nu än innan eftersom många av dom vet att ipaden tas ifrån dom om 

det blir för stökigt. 

 

Sammanfattning 

Lärplattan är ett verktyg som ofta leder till situationer där barnen får kommunicera och 

utbyta sina kunskaper med varandra. Viljan att kunna berätta för sina kamrater kan till 

och med gå till den gränsen att barnen inte får utveckla sin känsla av att de kan själv 

eftersom de får svaret innan de hinner tänka själva. De nackdelar de intervjuade 

upplever är snarare svårigheter en del barn kan ha med att samspela. 

 
5.2.2 Svårighet med samspelet 

Något gemensamt för förskollärarna var att de ansåg att en del barn har svårt med att 

samspela vid lärplattan. För en del av barnen är det viktigt att ha kontroll över 

lärplattan, detta är något som upplevs hämma samspelet. Dessa barn har en tendens att 

stänga in sig och tar inte in de andra barnens tankar eller idéer alls. En del av 

förskollärarna upplever att lärplattan blir som ett revir för dessa barn. Detta gäller 

nödvändigtvis inte bara lärplattan utan kan också gälla lek med andra material, det blir 

dock mer tydligt när de arbetar med lärplattan. 

 

Förskollärare 4: 
Vi har två tjejer som har fått den några gånger, den ena tjejen stänger in sig och låter 

inte kompisen vara med. Men om jag sätter den i den andra tjejens knä så låter hon den 

andra vara med. 

 

Barnen arbetar olika bra med varandra vid lärplattan och att det därför är av stor 

betydelse vilka barn som arbetar med varandra. Några av pedagogerna säger att de 

arbetar aktivt med att få till ett så bra samspel som möjligt genom att välja vilka barn 

som ska arbeta med varandra, det vill säga konstellationerna. 

 

Förskollärare 7: 
[...] även ansvar som pedagog att se till så det fungerar annars får man hitta andra 

konstellationer så att det fungerar för det är A och O. 

 

Förskollärare 8: 
När vi arbetade förra året med plattan så försökte vi att para ihop barn så att det blev ett 

bra samspel mellan dom, det gäller att våga misslyckas också när vi arbetar med plattan, 
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skulle det till exempel inte fungera mellan två barn så kanske det fungerar om dom två 

fick arbeta med ett annat barn. 

 

Många av de intervjuade upplever att då samspelet ibland är begränsat blir det 

pedagogens uppgift att vara närvarande med barnen. Det finns olika anledningar till 

varför det krävs en pedagog när barnen arbetar med lärplattan. En anledning är att 

pedagogerna anser att de behövs med barnen vid lärplattan när det brister i samspelet. 

Med brister i samspel innebär i detta sammanhang att inte alla barnen vid lärplattan är 

delaktiga. 

 

Förskollärare 1: 
Dom gånger man ser att samarbeta inte fungerar, då får man sätta sig ner med dem och 

samtala om de ska arbeta tillsammans med det här. Då kan man ge dom hjälp och stöd 

för annars är det kanske bara en person som spelar.  

 

En annan anledning är att de behöver närvara och samtala med barnen när det sker 

konflikter och barnen inte lyckas kommer överens vid lärplattan. 

 

Förskollärare 8: 
Den som sitter bredvid vill ofta vara den som styr och det kan bli bråkigt om dom inte 

är överens om vem som ska trycka. Vi vuxna måste se till att det fungerar mellan barnen 

annars så blir det inget lärande alls. 

 

Sammanfattning 

Det framkom två olika typer av situationer då förskollärarna behöver agera. Den ena är 

av förebyggande karaktär där flera förskollärare anser att det är viktigt att skapa att 

skapa konstellationer som är goda för ett bra samspel. Den andra är när en del barn har 

svårt att kunna samspela runt lärplattan vilket leder till att ingen kommunikation förs 

barnen emellan. I dessa fall upplever förskollärarna att de behöver vara närvarande som 

pedagog för att samtala med barnen. 
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6 Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 
I detta avsnitt diskuteras svagheter i metodvalet vi har valt samt andra aspekter som har 

kunnat påverka resultatet. 

I det syfte och forskningsfrågor vi har fokuserat på i detta arbete har vi använt oss av 

en fenomenografisk teori som metod för att erhålla data, det har varit nio informanter 

som varit med och gett oss underlag för studien. Det var svårt för oss att finna nio 

förskollärare som var benägna på att ställa upp i studien. Vi visste i förväg att det skulle 

bli svårt att få tag på nio förskollärare eftersom vi inte hade mycket tid till godo. Några 

av de vi kontaktade ville inte ställa upp eftersom de inte kände att de inte hade 

tillräckligt med kunskap och erfarenhet av att arbeta med lärplattan i förskolans miljö.  

Förskollärarna fick bedöma sin digitala kunskap i jämförelse mot den övriga personalen 

på förskolan. Sju utav nio ansåg att deras kompetens var bland de bättre inom förskolan. 

De övriga två informanterna ställde upp trots att de inte hade mycket erfarenhet av att 

arbeta med lärplattan med barnen. Dessa aspekter gör att förskollärarna i studien 

nödvändigtvis inte är representativa för alla förskollärare då de blev selektivt utvalda. 

Därför är inte förskollärarnas svar nödvändigtvis representativt för andra förskollärare 

som inte deltog i studien och detta är en aspekt som bör beaktas. Ett annat problem vi 

stötte på var att vissa förskollärare denna termin arbetar på en småbarnsavdelning med 

barn som precis blivit inskolade och därmed inte arbetar med lärplattan vid tillfället för 

intervjun. Däremot har dessa pedagoger arbetat med lärplattan regelbundet tidigare 

terminer med de äldre barnen. Våra intervjufrågor kunde tolkas på hur de arbetar med 

lärplattan med barnen just nu under tiden för intervjun och inte hur de tidigare har 

arbetat med lärplattan. Med anledning av detta så borde vi istället varit mer tydliga vid 

intervjutillfällena att förklara att vi ville veta hur pedagogerna ser på lärplattan alternativ 

hur pedagogerna arbetar med lärplattan när de väl gör det. Vissa förskollärare hade till 

exempel svårt att förklara hur de arbetar med lärplattan för de barn som precis blivit 

inskolade, de uttryckte att det inte finns någon anledning att börja arbeta med lärplattan 

så tidigt efter inskolningen. En annan aspekt som kan ha påverkat resultatet är att vi inte 

är vana intervjuare och fokuserade ibland på hur vi själva agerade under intervjuerna 

vilket kan ha medfört till att vi inte gav informanterna möjlighet att ge utförliga svar. Vi 

har i våra intervjuer använt oss av följdfrågor för att få de intervjuade att förtydliga vad 

de menar, det hade dock kunnat användas fler följdfrågor än vad som användes vilket 

hade gett mer utvecklade svar. Det kan ses som en konsekvens av att som intervjuande 

vara oerfaren med att intervjua utifrån en semistrukturerad intervjusmetod. Vi ångrade i 

efterhand att vi skickade ut frågorna till de intervjuade. Anledningen till det är att de 

intervjuade har möjlighet att anpassa sina svar till vad de intervjuade tror att vi vill höra 

och att de därmed inte utgår från sina egna erfarenheter som var vår utgångspunkt i 

detta arbete. En annan möjlig konsekvens är att endast några har möjlighet att förbereda 

sig och läser intervjufrågorna, resultatet av det blir att informanterna inte får samma 

förutsättningar att förbereda sig och att svaren inte blir lika utförliga jämfört mot de som 

har hunnit läsa igenom frågorna i förväg. 

 

6.2 Resultatdiskussion 
I detta avsnitt kommer resultatet kopplas gentemot den tidigare forskningen. 

 
6.2.1 Förskollärarnas inställning och kompetens i förhållande till lärplattan som 
ett verktyg för barnen i förskolan? 

I resultatet kan det urskiljas att det finns ett mångsidigt sätt att se på lärplattans roll för 

barnens användande. Beroende på hur erfaren förskolläraren är av verktyget och hur 
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mycket de använder lärplattan gör att förskollärarna har olika syn på hur den kan 

användas för barnen. Ljung-Djärf (2004) menar att datorns användning i förhållande till 

omsorg, fostran och lärande har att göra med pedagogers inställning till digital teknik. 

Det är tydligt att förskollärarnas inställning i vår studie är att lärplattans användning är 

starkt kopplat i förhållande till lärande. Förskollärarna upplevde en frustration när de 

ansåg att lärplattan används utan tydliga kopplingar till lärande. Den andra aspekten 

med att barnen ska använda lärplattan för att barnen ska få en lugn stund eller en aktiv 

vila. Den lugna stunden och aktiva vilan kopplar vi till Ljung-Djärf (2004) som skriver 

om pedagogens inställning till lärplattans syfte i förhållande till omsorg. Med det menar 

Ljung-Djärf (2004) att pedagoger bör tillgodose barnens behov samt att barnen ska ha 

något att göra utan att utveckling och lärande nödvändigtvis står i fokus. Det bör därför 

tas i åtanke att pedagoger kan ha ett tydligt syfte med att låta barnen arbeta med 

lärplattan, men att syftet beror på hur mycket omsorg kontra lärande pedagogen har i 

fokus. Vad som skiljde sig åt mellan de som arbetade regelbundet jämfört mot 

oregelbundet med lärplattan är att de som arbetade oregelbundet använder lärplattan 

med barnen främst för att söka efter kunskap istället för de andra användningsområdena 

som tidigare nämnts. Detta kan tolkas att det är de användningsområde pedagogerna har 

mycket erfarenhet av och känner sig bekväma med som är avgörande för hur lärplattan 

används. 

Något som framkom i studien var att förskollärarnas egna kunskaper angående 

lärplattan har en tydlig påverkan på hur benägna de är att använda lärplattan med 

barnen. Detta stämmer väl överens med Persellis (2014) forskning som visar att lärarnas 

kunskaper inom digital teknik påverkar hur benägna de är att använda dessa i 

undervisningen. Förskollärarna i vår studie upplever att det finns stora 

kunskapsskillnader bland pedagogerna i förskolan. Meningsskiljaktigheterna om hur 

förskolorna ska arbeta med lärplattorna har bidragit till ett behov av en gemensam 

skriftlig plan. I vår studie uttrycker samtliga förskollärare ett önskat behov av att få 

utbildning inom det berörda området. Perselli (2014) menar även att det är svårt att ge 

lärarna kompetensutbildning inom detta område då lärarna befinner sig på olika 

kunskapsnivåer. Då pedagogerna har olika inställning till lärplattan och hur den ska 

fungera i förskolan praktik bidrar detta till att de inte använder tekniken i den 

utsträckning det finns önskemål av att göra. Shapley et. al. (2010) menar att det är 

viktigt att arbetslaget har samma inställning till lärplattan och att de är likasinnade när 

det handlar om att använda lärplattan i praktiken. 

 
6.2.2 Hur ser förskollärarna på barnens samspel med varandra vid lärplattan? 

Det framkom i studien att förskollärarna lägger stor vikt på att det blir ett bra samspel 

mellan barnen runt lärplattan. Pedagogerna upplever att lärplattan ofta bidrar till att det 

skapas mycket samtal och diskussioner barnen emellan. Samspelet leder till att barnen 

lär sig av varandra, utbyter kunskaper och utnyttjar varandras kompetenser. Flera 

pedagoger låter barnen använda program som kräver att barnen måste samarbeta. I 

likhet med detta menar Alexandersson (2000) och Sandvik, Smördal och Österud 

(2012) att datorn har en förmåga att skapa uppgifter och aktiviteter som kräver att 

barnen samspelar. Likartade uppgifter utan dator har inte samma effekt på att barnen 

utnyttjar samspel för att klara av uppgifterna. Pedagogerna berättade att barnen ofta 

samlas runt lärplattan när de tar fram artefakten till barnen och det skapas då sociala 

möten. I likhet med det visar Moore och Adairs (2015) forskning att när barn arbetar 

med en app i lärplattan så skapar detta nyfikenhet hos barnen som bidrar till att sociala 

situationer uppkommer som kräver att barnen måste hjälpa varandra.  

En förskollärare som ansåg sig ha bristande digital kompetens nämnde att barnen lär sig 

bättre av varandra än vad de hade lärt sig av den vuxne. Alexanderssons (2000) 
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forskning visar att pedagoger som inte har den kompetens som krävs för att stödja 

barnens lärande inom digital teknik leder till att barnen använder sig mer av varandras 

kompetenser för att klara av uppgifterna. I vårt resultat visade det sig att lärplattan i sig 

inte nödvändigtvis leder till samspel mellan barnen. En relativt gemensam åsikt är att en 

del barn har svårt att samspela runt lärplattan då verktyget blir som ett revir för dem. 

Vissa barn skärmar även av sig från omvärlden när de får tillgång till att arbeta med 

lärplattan och vill vara för sig själva vid lärplattan, detta medför till att samspelet 

uteblir. 

Ett resultat av studien visar att ett flertal förskollärare anser att det är av betydelse 

vilka barn som har kontroll över lärplattan. Det finns de barn som har svårt att släppa in 

sina kompisar i aktiviteten vilket resulterar i att samspelet uteblir. I kontrast till detta 

menar Alexandersson att det är av mindre betydelse angående vem som kontrollerar det 

som sker vid datorn eftersom de andra får vara med och påverka ändå. Ljung-Djärf 

(2004) menar däremot att det har stor betydelse om vem som kontrollerar datorn och 

därmed är “ägaren” av datorn. Vid dessa situationer har de andra barnen begränsat 

inflytande på vad som sker vid datorn. Hur mycket inflytande de andra barnen får är upp 

till “ägaren” av datorn att bestämma. Vår studie visar att det är av betydelse angående 

vem som har kontroll över lärplattan när flera barn arbetar tillsammans med den. Ljung-

Djärfs (2004) forskning om spelet runt datorn poängterar hon att det är “ägaren” av 

datorn som avgör om “deltagarna” tillåts har inflytande, medan det enligt 

Alexandersson (2001) inte spelar stor roll vem som är “ägaren”. I vår studie om 

lärplattan framkom det likt Ljung-Djärfs resultat att det är barnet som kontrollera 

lärplattan som avgör hur samspelet utformas, detta är individuellt från barn till barn. 

 
6.2.3 Förslag på vidare forskning 

I studien fokuserade vår andra forskningsfråga på barns samspel runt lärplattan. Detta 

var en fråga som de intervjuade på förväg var nyfikna på, däremot kunde inte vi hitta 

mycket forskning inom detta område. Detta är ett område som vi finner intressant både 

innan och efter studien, det framkommer i studien att förskollärare menar att det viktigt 

med att låta barnen arbeta tillsammans vid lärplattan och att det blir ett bra samspel. Det 

hade varit intressant om det gjorts mer forskning inom detta område. Ett annat förslag 

på fortsatt forskning är om den stress som uppkommer när lärplattan ges till barnen, 

flera av förskollärarna talade om detta och det skulle behövas forskas mer om stress 

relaterat till när barn arbetar med lärplattan i förskolan. Ett sista förslag på forskning är 

vad det är som gör att vissa förskollärare är negativt inställda till lärplattan. I vår studie 

talade en förskollärare om att det är negativt för barn att sitta framför en skärm, en 

annan talade om att det är viktigare att röra på sig istället för att sitta still. Vi har själva 

egna erfarenheter av dessa förutfattade meningar när vi har varit ute på den 

verksamhetsförlagda utbildningen. En förekommande åsikt är att förskollärare menar att 

barnen sitter för mycket med lärplattan hemma. Utifrån ett socioekonomiskt perspektiv 

är detta intressant eftersom de då förutsätter att alla barn har tillgång till en lärplatta 

hemma. Med detta i åtanke menar vi att det behövs mer forskning inom området som 

berör förskollärares förutfattade meningar som begränsar barns användande av lärplatta 

i förskolan. 



  
 

 19 

7 Referenslista 
Skriftliga källor 
Alexandersson, Mikael., Linderoth, Jonas & Lindö, Rigmor (2000). Dra den dit å lägg 
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8 Bilaga 
Intervjufrågorna 

Forskningsfråga 1 

Hur ser förskollärares inställning och upplevda kompetens ut i förhållande till lärplattan 

som ett verktyg för barnen i förskolan? 

1. Ungefär hur lång erfarenhet har du med att arbeta med lärplatta i förskolan? 

2. Har ni i förskolan en gemensam idé om hur lärplattan skall användas för barnen? 

Finns det en skriftlig idé? 

3. Vad anser du är syftet med att låta barnen använda lärplattan?  

4. Vid många andra situationer i förskolan har pedagoger möjlighet att påverka 

barnens utveckling och lärande som vid spel, bygg, rollek men hur upplever du 

att du har möjlighet att påverka barnens lärande och utveckling när de jobbar 

med lärplattan? 

5. Vilka typer av appar använder ni och vad använder ni dem till?  

6. I vilka situationer tillåts barnen använda lärplattan?  

7. Hur ser du på lärplattan som ett verktyg för den styrda aktiviteter? 

8. Hur ser du på din egen kompetens gällande lärplattan. 

9. Vad ser du för möjligheter och begränsningar med att arbeta med lärplatta i 

förskolan? 

10. Används lärplattan som du/ni egentligen hade önskat för att stödja barnens 

utveckling? 

 

Forskningsfråga 2 

Hur ser pedagogerna på barnens samspel med varandra vid lärplattan? 

1. Brukar barnen arbeta ensamma eller med någon/några andra vid lärplattan och 

har ni någon tanke om varför de ska sitta ensamma/tillsammans? 

2. Hur upplever du samspelets betydelse när barnen sitter vid lärplattan? 

3. Hur upplever ni betydelsen om vem som håller i lärplattan, kan den som sitter 

bredvid något inflytande? 

4. Anser du som pedagog har någon möjlighet att påverka barnens samspel vid 

lärplattan till det bättre, och i såfall hur? 


