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Abstract 
 

The tablet: An educational tool? 

A survey of preschool teachers' performances about the tablet in pre-school activities. 

 

Denna undersökning baseras på förskollärares användning av lärplattan i förskolans 

verksamheter, samt deras föreställningar om lärplattan. Förskollärarnas föreställningar 

om lärplattan undersöks genom kvalitativa metoder såsom intervjuer. I undersökningen 

tar förskollärarna upp hur lärplattan går att använda som ett hjälpmedel i den dagliga 

verksamheten, som till exempelvis genom dokumentation eller till att stötta barnens 

språkutveckling. Undersökningen visar på att förskolorna som är med i undersökningen 

ligger på olika nivåer när det kommer till hur de använder sig av lärplattan i den dagliga 

verksamheten. Detta kanske leder till att det skapas tankar om hur relevant 

kommunikation mellan förskollärare på olika förskolor kan vara, när det handlar om att 

komma igång med ett arbete, med lärplattan som pedagogiskt verktyg. Resultatet visar 

på att användandet av lärplattan som ett pedagogiskt verktyg, påverkar barnens 

utveckling och lärande. Undersökningen visar även att utbildning i användandet av 

lärplattan är att förespråka, då användandet ska bli ett lärande för barnen i verksamheten. 

Undersökningen belyser även hur urval av applikationer görs i förskolans verksamhet 

samt vad som finns för applikationer på förskolornas lärplattor. 

 

Nyckelord 

Applikationer, förskola, förskollärare, IKT, lärplatta, pedagogiskt verktyg, preschool, 

tablet. 
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1  Introduktion 

Tillgången till digitala verktyg
1
 så som surfplattor, mobiltelefoner och datorer, har 

markant ökat för barn under de senaste åren, då många redan i tidig ålder har tillgång till 

en egen surfplatta i hemmet. Det går att se en stor skillnad på barns tillgång och 

användning av medieteknik bara mellan åren 2014 och 2016. 

 

Medierådets studie om småbarn och medier är uppdelad i åldersgrupper och där framgår 

att i gruppen 0-1 år hade 7 % en egen eller delad smartphone år 2014, men år 2016 hade 

andelen ökat till 54 %. I gruppen 2-4 år ökade andelen från 11 % till 58 % på de två åren 

(Medierådet, 2017, s.8). Genom ökningen av digitala verktyg i hemmet har 

medvetenheten om lärplattans betydelse ökat i förskolans verksamhet, då teknik berörs i 

läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) vill vi skapa en medvetenhet om skillnaden 

av användandet, hemma och i förskolan. 

 

Denna undersökning baseras på förskollärarnas förväntningar om vad lärplattan
2
 kan 

bidra med till förskolans verksamheter samt vilka användningsområden som gynnar 

användaren av lärplattan. Undersökningen bearbetar även begreppet IKT, alltså 

Information- och Kommunikationsteknik i förskolan. Begreppet möts förskollärarna 

ofta av i förskolans miljö för att precisera program, applikationer samt tjänster som kan 

användas i undervisning. Undersökningen kommer även riktas mot förskolans 

användning av lärplattan och IKT, detta då lärplattan och IKT börjat bli en stor del av 

verksamhetens vardag. Det står även i läroplanen för förskolan LPFÖ 98 reviderad 2016,  

 

                                                 
1
 Digitala verktyg är ett samlingsnamn som beskriver olika tekniska verktyg som används som 

hjälpmedel. Så som till exempel surfplattor, mobiltelefoner och datorer. 
2
  En lärplatta även kallad surfplatta, är ett digitalt verktyg som styrs med en pekskärm och som 

innehåller olika applikationer för olika sammanhang. 
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att förskolan ska sträva efter att varje barn ska få en möjlighet att: 

“Utveckla sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik 

fungerar” 

(Skolverket, 2016, s.10) 

1.1   Grunden för undersökningen   

Valet av område kommer från olika grader av kompetens som vi observerat hos 

förskollärare under olika VFU-tillfällen, gällande vilka applikationer som finns på 

förskolans lärplatta samt hur barnen interagerar med dessa i verksamheten. Under 

tidigare VFU-tillfällen har det framkommit att vissa pedagoger inte använder lärplattan 

alls, medan andra har mer kunskap och använder den ofta i verksamheten. Denna 

undersökning har som intention att undersöka olika användningsnivåer av lärplattans 

användning i olika förskolor. Undersökningen är relevant för yrkesverksamheten, då 

medieanvändningen har ökat i hemmet (Medierådet, 2017) och förskolans verksamhet 

går mot en mer teknikinriktad framtid, då det står i läroplanen att barnen ska “utvecklar 

sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och 

redskap” (Skolverket, 2016, s.10).  Detta är vad läroplanen för förskolan säger i dagens 

läge, läroplanen är under revidering som beräknas vara färdig 2018. I den nya 

reviderade läroplanen är det tal om att förskolan ska beröra datorkompetens, mer än vad 

det står i läroplanen att förskolan gör idag. Därav känner vi att vår undersökning är av 

intresse utifrån teknik och datorkompetens är en växande del av verksamheten. 
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2  Syfte 
 

Syftet med undersökningen är att undersöka förskollärares föreställningar om lärplattan 

samt lärplattans användningsområden i förskolans verksamhet. Intresset ligger även i att 

undersöka likheter, olikheter och svårigheter i förskollärarnas användande av lärplattan i 

verksamheten, samt hur urval av applikationerna till lärplattan görs. 

2.1   Frågeställningar 

Följande frågeställningar ligger till grund för analysen av undersökningen: 

 Vad har förskollärarna för föreställningar på vad lärplattan kan bidra med i 

förskolans verksamhet? 

 Vilken utbildning får förskollärarna i lärplattans användande? 

 Hur görs urval av applikationer
3
 i förskolan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
3
 Ett program som är skapat för digitala verktyg med ett specifikt syfte för att till exempel underhålla, 

vägleda eller kommunicera med användaren. 
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3  Bakgrund 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning om lärplattan och dess roll i förskolans 

verksamhet. 

3.1   Teknik en del av läroplanen 

I detta avsnitt presenteras några av lärplattans applikationer samt applikationernas 

användningsområden. I läroplanen för förskolan står det att arbetslaget ska “utmana 

barns nyfikenhet och begynnande förståelse för språk och kommunikation samt för 

matematik, naturvetenskap och teknik” (Skolverket, 2016, s.11). Bjurulf (2013) skriver 

om tekniken i dagens samhälle och nämner att den första lärplattan lanserades 2010, och 

att användandet av lärplattan växer bland barn och ungdomar. Vilket har blivit en 

bidragande faktor till varför det arbetas aktivt med teknik, det vill säga lärplattor i 

förskolan. Därav motiveras arbetet med teknik i förskolan, detta för att skapa en naturlig 

arbetsmiljö med teknik (Ibid). 
 

3.1.1  Spelapplikationer i förskolan   

Masek, Murcia och Morrison (2012) har i artikeln Getting serious with iPads: the 

intersection of game design and teaching principals benämnt lärplattan som ett 

multiverktyg inom förskolans verksamhet. De talar om hur olika verktyg såsom spel, 

kalkylatorn samt läroböcker nu har blivit till en och samma teknik. De olika redskapen 

finns att tillgå när man vill ha det, användarna behöver exempelvis inte hålla reda på 

ifall spelpjäser till ett brädspel är borta, då dessa finns inbyggt i tekniken. Lärplattan kan 

ses som ett effektivt verktyg att ha och arbeta med i verksamheten. Lärplattan 

manövreras med fingrarna, om det saknas någon funktion finns den lätt tillgängligt för 

nedladdning. Masek, Murcia och Morrison (2012) använder den lättillgängliga 

nedladdningen av funktioner som en motivering för deras undersökning, författarna 

berör också att lärplattans användning har ökat i förskolor runt om i världen. Varför det 

sker en ökning kan de inte ge tydliga svar på men utifrån insamlat material är det 

tillgången till spelets delar som är grunden till ökningen, alltså att till exempel en 

tärning till ett brädspel finns tillgänglig i lärplattan. Författarna menar på att en större 

skärm tillsammans med ett större lagringsminne är ett verktyg som är värt att satsa på, 

till skillnad från att använda sig av smartphones som har en mindre skärm och ett 

mindre minne. Vid en större skärm kan barnen tillsammans sitta ner och utforska 

lärplattans innehåll inom till exempel spel. Utifrån barnens lärande ser författarna att ett 

spel på lärplattan är en lärorik metod att använda sig av, då barnen får respons på om de 

har gjort rätt eller fel i spelet. Detta till skillnad från om barnen spelat ett brädspel, då de 

oftast inte är läskunniga och kan förstå spelreglerna själva utan måste be en vuxen om 
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hjälp. Responsen som en vuxen hade bidragit med vid korrekt eller felanvändningen av 

spelet, finns att tillgå i applikationen som finns nedladdad på lärplattan. (Ibid) 

Vissa förskolor arbetar olika aktivt med lärplattan i verksamheten genom olika 

applikationer. I flera fall kan barnen vara mer insatta i hur tekniken fungerar än vad 

förskollärare är. Williams (2006) menar på att barn kan vara mer kompetenta med ny 

teknik än vad förskollärarna är. Hon menar även på att datoranvändningen kan ha en 

positiv inverkan på barnens lärande samt att deras höga kompetens ofta blir synlig i 

samspel med andra barn runt lärplattan. (Ibid) 
 

3.1.2  QR-koder i förskolan 

I boken surfplattan som pedagogiskt verktyg (Wahlström, 2015) finns det förslag till 

aktiviteter hur lärplattan går att arbeta aktivt med i förskolan. Förslagen syftar på att 

lärplattan kan användas inom temaarbeten tillsammans med barnen, förskollärarnas 

pedagogiska arbeten, dokumentation samt samverkan med föräldrar genom till exempel 

månads- eller veckobrev (Ibid). Fler exempel som Wahlström (2015) tar upp som gör att 

det aktiva arbetet med lärplattan tillsammans med barnen blir varierande, underhållande 

samt att det skapar ett spontant lärande är att jobba med QR- koder i verksamheten. På 

lärplattan finns det applikationer som man kan ladda ner som hjälper till att skanna av 

QR-koderna. QR-koderna ser ut som en liten kvadrat som är uppbyggt med specifika 

rutmönster, som är unikt för just den hemsidan, ljudfilen eller det filmklippet som QR-

koden ska visa(Ibid). Wahlström (2015) berör även att QR-koder är en tillgång att 

använda sig av i verksamheten, då dessa fungerar att använda sig av i olika aktiviteter i 

förskolan. Dessa koder kan till exempel innehålla olika språk, som kan underlätta 

lärande i till exempel en mångkulturell förskola. Med hjälp av QR-kodsavläsaren och 

lärplattan kan barnen själva läsa av QR-koderna som finns utskrivna på förskolan, QR-

koderna leder barnen till en hemsida eller till ett filmklipp som till exempel spela upp 

barnets födelsedagssång på barnets specifika modersmål (Ibid).   

 

3.1.3  Dokumentera med applikationer 

Dokumentation är en stor del i förskolans verksamhet och med lärplattan som 

hjälpmedel ställer Wahlström (2015) frågor om förhållningssättet som förskollärarna 

borde utgå från vid dokumentation. Vilka är; Hur hanterar de foton och 

ljudupptagningar, hur publicerar förskollärarna dokumentation samt hur är barnen 

delaktiga i dokumentationen? Har barnen möjlighet att säga nej till att bli filmade och 

fotograferade i verksamheten? Applikationer är ett hjälpmedel för att få barnen 

delaktiga i dokumentationen, där kan barnen med hjälp av text och bilder skapa 
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dokumentation. Genom att låta barnen ta bilderna med lärplattan och välja ut bilderna 

till den aktuella dokumentationen, blir barnen delaktiga i sin egen dokumentation. En 

sådan applikation bör vara lättmanövrerad för barn att använda, där barnen kan vända 

och vrida på bilderna samt ändra utseendet på bilderna för att det ska anpassa till syftet 

för dokumentationen (Ibid). Ytterligare en applikation som är ett bra arbetsverktyg som 

gör barnen delaktiga, är applikationer där barnen kan skapa egna böcker (bilaga C), där 

de till exempel kan följa sin egen utveckling under en tidsperiod i form av en bok. I 

applikationen kan barnen både skriva ut boken eller behålla den i dess applikation. Det 

går även att spela in ljudklipp som går att spela upp direkt i applikationen tillsammans 

med den färdiga boken. (Ibid) 

 

3.1.3.1  Temaarbete 

Wahlström (2015) diskutera även om hur man får med sig lärplattan naturligt i det 

dagliga arbetet. Tar förskollärarna med sin lärplatta till skogen, går det fort att ta reda på 

vad det är för kottar eller djur barnen hittar ute i naturen. Med lärplattans hjälp går det 

då att få snabba svar genom sökmotorer såsom Google om olika teman som förskolor 

jobbar med, till exempel naturkunskap. Lärplattan är ett användbart hjälpmedel i denna 

situation även om det finns läroböcker att tillgå om naturen, kan dessa bli tunga att ta 

med sig på utflykten. Lärplattan är lättare att bära med sig, då förskollärarna inte vet vad 

barnen kommer intressera sig av under utflykten. Ett medel att komplettera lärplattan 

med är en storbilds-TV, som gör det möjligt att tillsammans med barnen i större grupper 

gå tillbaka, för diskussion och reflektion över vad de har gjort, i till exempel skogen. 

Detta för att göra barnen delaktiga i dokumentationen samt att utveckla och utmana dem 

i deras intresse för det aktuella temaarbetet. Det är förskollärarnas medvetenhet om det 

aktiva arbetet med lärplattan som speglar sig i det dagliga arbetet i verksamheten. Har 

förskolläraren en öppen och tillåtande syn till lärplattan blir arbetet lättare, då ser 

förskollärare möjligheter och kan erbjuda olika material till barnen. Förskollärarna kan 

till exempel ta fram en bild på lärplattan som är enligt temat, till exempel en svamp. 

Lägga en genomskinlig pärlplatta på lärplattan och pärla en svampform enligt bilden på 

skärmen (Ibid). Allt kopplas till temat och läroplanen som säger att förskolan ska 

erbjuda olika material till barnen (Skolverket, 2016).   

 

3.2   Skapa kunskap tillsammans 

I detta avsnitt presenteras förskollärarnas makt i vad som lärs ut i förskolan samt vikten 

av att se barnen och ta tillvara på deras förkunskaper.  
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3.2.1  Barn som medmänniskor  

Johansson (2011) talar om barnsyn, vikten av att förskollärare ser barnen som 

medmänniskor, samt som kunniga individer med livserfarenheter är att ta till vara på. 

Inom denna barnsyn jobbar förskollärarna aktivt i samspel med barnen och är lyhörda 

för deras önskningar och för hur deras dag på förskolan ska vara. Förskolläraren 

bemöter barnens viljor med respekt samt med en förståelse av att deras förmågor är av 

värde. Detta enligt ett tillåtande klimat med en samspelande atmosfär som innebär att 

vara närvarande i barnens värld, vara lyhörd samt överträder gränser tillsammans för att 

skapa lärandesituationer med tydlig pedagogisk atmosfär. Alltså lyssnar förskollärarna 

på barnens egna viljor utifrån att det passar in i verksamheten och att de tillsammans 

skapas ett lärande av det. Med ett tillåtande klimat och samspel som träder över lärande 

gränser blir aktiviteterna utifrån barns perspektiv med ett tydligt barnperspektiv från den 

vuxna. Om förskollärarna vill förstå barns perspektiv måste de därför utgå från det 

enskilda barnets egna perspektiv (Ibid). Johansson (2011) berör även att man inte få 

glömma att det är förskollärarna som utifrån barnens intresse planerar aktiviteterna. 

Men inte så pass mycket att det leder till en kontrollerande atmosfär. Förskollärarna 

lyssnar in vad barnen vill göra, men aktiviteten men kan ändå bli utifrån den vuxnes 

perspektiv. Vilket ofta leder till ett maktutövande eller en välreglerad frihet som 

Tullgren (2004) talar om, vilket innebär att man låter barn leka fritt med vad de vill, 

dock inom det som förskollärarna erbjuder barnen utifrån miljön. Friheten blir då 

förfalskad och att det är begränsningar och möjligheter som styr barnens frihet. Det blir 

då en relation mellan makt och kunskap, kunskapen om att lära ut ett ämne eller sitta på 

makten när man inte har kunskapen om ämnet och då undanhåller det från barnen (Ibid). 

 

3.2.2  Ta tillvara på barnens kunskap 

Nilsen (2014) nämner att dagens generation av förskolebarn har en annan teknikvana än 

vad tidigare generationer haft. Därför behöver detta tas i beaktning när förskollärarna 

diskuterar barns användning av lärplattan i verksamheten. Det går att se det utifrån olika 

perspektiv, det finns förskollärarna som är väl insatta och mycket intresserade av att 

använda lärplattan och argumentera mot de som inte ser det som ett bra medel i 

verksamheten (Ibid). Nilsen (2014) berör även att både lärare och forskare har ifrågasatt 

vad teknologin kan användas till i verksamheten samt vad den kan göra för att ett 

lärande ska ske. Hur teknologin underlättar för att lärandet ska ske och hur det ska 

hända och inte bara vad teknologin ska användas till. Författaren berör även vidare att 

förskollärarnas syn på barnen spelar roll för vad barnen tillåts att göra på lärplattan samt 

om det finns oklarheter i den tidigare forskning finns det tre steg som hjälpmedel, steg 
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“1) medvetandegöra att det är nödvändigt att analytiskt separera hård- och mjukvara när 

dator- och datorplattor användning diskuteras i olika utbildningskontexter, 2) klargöra 

på vilka grunder som de digitala redskapen används, och, 3) undersöka vad barnen och 

lärarna faktiskt gör med programvaran.” (Nilsen, 2014, s.3) 

 

3.2.3  Då, nu och i framtid 

Det är förskollärarna som ansvarar för att förskolan lever upp till syftet med förskolans 

verksamhet, både på ett historiskt plan där omsorg och vård står i fokus men ändå vara 

framåtsträvande och utmanande i ett framtidsperspektiv, med dator och lärplattor 

(Ljung-Djärf, 2004). Förskollärarna ska även kunna koppla samman det till begreppen 

barndom, lek och lära samt bidra med utveckling i begreppens former i förskolans 

verksamhet. Trots att det är förväntningar på personalen om utvecklingen av 

verksamheten är det barnen som det utgår ifrån. Men hur mycket inflytande har barnen i 

verksamheten egentligen om hur den ska se ut? Erbjuder förskolläraren material och 

medel inom tekniken på det sättet som barnen vill? Samtidigt så jobbar förskollärarna i 

samförstånd med vårdnadshavare om användningen av lärplattan i förskolan(Ibid). Då 

IKT började användas som ett pedagogiskt verktyg i verksamheten uppstod det även 

förväntningar på tekniken. Tekniken skulle inte bara förändra villkoren för lärandet utan 

skulle även lösa problem som kunde uppkomma inom lärandet samt vara en nyckel till 

att eleverna lär sig mer på kortare tid än innan. Skolan har format sitt lärande väl efter 

tekniken men i förskolans verksamhet är strukturen i lärande inte lika tydligt, vilket 

leder till en politisk fråga, då det inte satsas lika mycket i förskolans verksamhet på 

medel som kan bidra till en utveckling av användandet (Ibid). 

 

Walldén Hillström (2014) nämner att barn behöver ha någon med kunskaper inom 

digitala verktyg vid sin sida, när de ska lära sig hantera tekniken. Barnen behöver ha 

någon som kan visa dem hur man hantera det digitala verktyget tills de har fått de 

färdigheter som de behöver för att kunna klara av att hantera det själva (Ibid). Walldén 

Hillström (2014) berör vidare att det kan framkomma skillnader mellan yngre och äldre 

pedagogernas kompetenser när det kommer till att arbeta med digitala verktyg i 

förskolans verksamhet. Hon menar på att den yngre generationen ofta framställs som 

mer öppna till användandet av digitala verktyg i verksamheten. Hon nämner även att 

förskollärare behöver handledning för att förbättra sina kompetenser och även sitt 

förhållningssätt, när det gäller att använda de digitala verktygen för att förbättra 

undervisningsmetoderna (Ibid). 
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3.3   Lärplattan som pedagogiskt verktyg 

I detta avsnitt presenteras argument för lärplattan som hjälpmedel, såsom ett hjälpmedel 

inom läsförståelse, funktionshinder och språk. 

 

3.3.1  Läsförståelse 

I D`Agostino, Rodgers, Harmey och Brownfield (2016) artikel Introducing an iPad app 

into literacy instruction for struggling reader: Teacher perceptions and student 

outcomes skriver de om osäkerheten kring användandet av lärplattan i verksamheterna. 

Författarna utgår ifrån perspektivet lässvårigheter och hur ofta lärplattan bemöts med 

skeptiska åsikter om att byta ut en bok mot en lärplatta, när det handlar om det litterära 

lärandet. Anledningen till åsikterna, tror författarna har att göra med att det finns 

förhållandevis lite forskning om hur det går att använda lärplattan som ett lärande 

redskap. De menar på att barriären ligger hos pedagogerna själva, samt hur deras 

kunskaper och förståelse påverkar användandet av lärplattan i verksamheten. Har inte 

förskollärarna förståelse för användningen av lärplattan samt applikationens syfte, blir 

det svårt att argumentera för lärplattan och dess funktion i främjandet av läsförståelse. 

Författarna menar på att applikationer som hjälper till att sammansätta bokstäver samt 

ljuda ihop ordet, är till hjälp för en ökad läsförståelse. Mycket handlar även om 

belöningssystemet för barnet då applikationerna oftast har poäng som ska samlas (Ibid). 

Likt vad Masek, Murcia och Morrison (2012) nämner i sin artikel handlar det om den 

omedelbara responsen som barnen får ut av att sitta vid lärplattan och dess applikationer. 

Ytterligare en annan metod vid användningen av applikationerna är att låta barnen sitta 

30 minuter och jobba med bokstäver och ord. För bästa resultat menar D`Agostino, 

Rodgers, Harmey, & Brownfield (2016) på att det ska jobbas aktivt med en bokstav i 

taget. 

3.3.2  Funktionshinder 

En studie som har gjorts med positivt resultat av applikationsanvändning som 

hjälpmedel är Chai, Vail och Ayres (2015) artikel Using an iPad Application to Promote 

Early Literacy Development in Young Children With Disabilities där man i en 

Amerikansk undersökning har tagit med barn med olika ursprung samt olika 

funktionshinder och diagnoser. Undersökningen sker under några veckors tid och man 

har till en början olika medel innan man kommer till lärplattan, såsom stationär dator 

och böcker för att mäta resultatet för ett bra hjälpmedel. Det visade sig att 

applikationerna med lärplattan som hjälpmedel var det som gav tydligast resultat. 
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Övningarna i sig var baserade på att forskarna upptäckte att barnens kunskap när det 

kommer till att koppla ljudet till bokstäverna ansågs vara låga. Detta kopplas både till 

barnens nedsatta hörsel eller syn. Då läraren hade en stor barngrupp att fokusera sig på 

samt att det fonologiska
4
 “försvann” i luften i klassrummet, visade det sig att lärplattan 

var till hjälp för barnen med extra behov av hjälp. Lärplattan hjälpte här till att koppla 

ihop bokstäverna med ljud, samt att den gjorde så att barnen kunde fokusera bättre 

genom att få titta på skärmen och inte upp i klassrummet, där det fanns många andra 

intryck som störde deras koncentrationsförmåga (Ibid). 

3.3.3  Språk 

Petersen (2015) berör i sin artikel Barns interaktion med pekplattor i förskolan att 

applikationer kan vara ett stort hjälpmedel, till exempel flerspråkighet. Det är främst 

applikationernas tillgänglighet samt utbudet av dessa som gör lärplattan till ett redskap 

för verksamheten (Ibid). Smidigheten att den är liten och lätt att ta med sig, både ute och 

inne är också ett argument enligt Petersen (2015), hon ger även argument till varför 

lärplattan är ett verktyg som förskolan kan och enligt henne bör ta tillvara på. Vid 

flerspråkighet är lärplattan ett hjälpmedel som gör att alla lätt kan göra sig förstådda, 

barn sinsemellan men även barn och vuxna med olika modersmål
5
(Ibid). Det finns 

applikationer som hjälper till för de flesta språken, finskan var dock ett språk som 

Petersen (2015) kom fram till att det inte fanns så mycket om. Hennes studie är gjord i 

ett mångkulturellt område där det finns flera olika språk på den förskolan där hon har 

gjort sin studie. Tack vare lärplattans tillgänglighet så har den varit till stor hjälp när de 

har gått ut i till exempel naturen. Då både för att dokumentera och ta reda på 

information på olika språk om vad de har sett tillsammans (Ibid). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
Språkljud 

5
Det språk vårdnadshavaren talar 
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4  Metod 

I detta avsnitt presenteras val av metod, urval av deltagande, etiska ställningstagande, 

genomförande samt materialbearbetning och teoretiska ramverk som använts i 

undersökningen. 

4.1   Val av metod 

Metoden för undersökningen valdes utifrån att vi ville nå förskollärarnas perspektiv, vi 

ville ha förskollärarnas egna tankar och förväntningar på de applikationerna som finns 

på respektive lärplatta. Samt deras egna tankar på vad lärplattan har för påverkan på 

förskolans verksamhet. Enda sättet att få ett svar på våra forskningsfrågor var att fråga 

direkt till den enskilda personen för att få en så tydlig bild som möjligt. Hade metoden 

varit observation
6
, hade resultatet blivit ur vårt perspektiv. Alltså vår analys av vad som 

händer med lärplattan, vilket inte hade gett oss ett resultat som skulle besvara våra tre 

forskningsfrågor. Kunskapen uppnås genom att kritiskt granska det material som samlas 

in genom den kvalitativa metod som använts i undersökningen. För att uppnå syftet med 

undersökningen och svara på de tre frågeställningar som undersökningen baseras på, 

använde vi oss av kvalitativa metoder (Denscombe, 2016) såsom intervjuer för att samla 

in vår empiri. Innan intervjuerna kunde genomföras sammanställdes intervjufrågor 

(bilaga A) för att alla intervjuer skulle se så lika ut som möjligt. 
 

4.2   Urval och deltagare 

Intervjuerna genomfördes på tre olika förskolor med två förskollärare på vardera 

förskola. Vi får svar på våra frågeställningar angående IKT
7
 i förskolan genom våra 

intervjufrågor. Förskollärarna som deltog i undersökningen har en ålder mellan 25 till 

62 år, alla är kvinnor som har en yrkeserfarenhet mellan 1 år till 30 år inom förskolans 

verksamhet. Vi väljer att inte presentera respondenterna mer ingående än så, för att 

respektera respondenternas identitet. Vi väljer även på grund ut av den anledningen att 

inte använda oss av fiktiva namn
8
 i resultatet, för att fiktiva namn inte skulle kunna 

påverka resultatet av undersökningen. Förskolorna som är med i undersökningen är 

placerade inom samma kommun, och ser därför relativt lika ut i bemanningen. I snitt 

har varje avdelning på förskolorna tre pedagoger, där två är utbildade förskollärare och 

en är barnskötare. Antalet barn varierar från 16 till 22 stycken när det handlar om en 

barngrupp där åldrarna är mellan 3 till 5 år. I en barngrupp där åldrarna är mellan 1 till 3 

år varierar antalet barn mellan 11 till 14 stycken. Förskolorna arbetade olika aktivt med 

lärplattan i verksamheten, en av förskolorna jobbade aktivt med lärplattan som ett 

                                                 
6
 Undersökaren studera en specifik händelse och samlar in empiri utifrån händelsen. 

7
 IKT är en förkortning som ofta används i skolmiljöer när man pratar om medieteknik och 

kommunikationen mellan tekniken och människan. 
8
  Fiktiva namn innebär något som är påhittat. 
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pedagogiskt verktyg, medan en annan förskola bara var användare av lärplattan men 

hade visioner om att kunna använda den som pedagogiskt verktyg i verksamheten. Den 

tredje förskolan som är med i undersökningen arbetade i stort sett inte alls med 

lärplattan i den dagliga verksamheten på förskolan. 
 

4.3   Etiska ställningstaganden 

Innan intervjuerna informerade vi var och en av förskollärarna om deras rättigheter vid 

intervjuer, enligt Vetenskapsrådets (2011) fyra etiska principer. Bland annat att de alltid 

har rätt att neka ljudinspelning samt att de har rätt att avbryta intervjun så snart de 

känner sig obekväma, enligt samtyckeskravet. Vi utgick från informationskravet till 

deltagarna när vi berättade vad empirin vi samlade in skulle användas till, samt 

nyttjandekravet att det enbart var vi som kunde ta del av den fullständiga informationen. 

Vi informerade även att det inte skulle kunna gå att röja någon persons identitet så att 

denne känner sig kränkt samt vilka förskolor som medverkade i undersökningen, detta 

utifrån konfidentialitetskravet. (Dimenäs, 2007; Vetenskapsrådet, 2011) 
 

4.4   Genomförande 

Innan intervjuerna kunde göras så skickade vi ut ett mejl till förskollärarna där vi 

berättade om undersökningen, vi frågade även förskollärarna i mejlet om de ville vara 

med och delta i undersökningen samt etiska ställningstagande (Bilaga B). Intervjuerna 

varade i snitt 20 minuter och bestod utav en respondent och en intervjuare. Under 

intervjuerna använde vi oss av ljudinspelning som vi vid senare tillfälle transkriberade 

samt analyserade för att sammanställa vårt resultat. Ljudinspelning är en metod som 

känns mest naturlig för vår insamling av empiri, därav att vi kan transkribera och 

analysera empirin samt spela upp inspelningen upprepade gånger. För att ha en så öppen 

kommunikation som möjligt valde vi en semistrukturerad intervjuteknik, där det skapas 

mer öppna frågor och svar. Denna teknik kan leda till mer öppna svar som ger mycket 

information, men den semistrukturerade tekniken skapar även en möjlighet till 

följdfrågor, som ger den intervjuade en möjlighet att utveckla sina svar samt synpunkter 

på ämnet (Denscombe, 2009). 

 

4.5   Materialbearbetning 

När alla deltagare blivit intervjuade transkriberades materialet genom att lyssna på 

inspelningarna flera gånger för att vara säkra på att transkriberingen blivit korrekt. Efter 

detta utgick vi från Fejes och Thornbergs (2009) analysmodell bestående av sju steg. 

Där första steget är att bekanta sig med materialet (Ibid) och detta gjordes genom att 

skriva ut och läsa de transkriberade intervjuerna. Efter det tematiserades intervjuerna 
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och de olika svaren jämfördes, utifrån analysmodellens steg två och tre. Genom detta 

arbete skapades det grupperingar av svaren, utifrån likheter och skillnader enligt steg 

fyra. Steg fem handlar om att hitta olika kategorier i svaren (Fejes och Thornbergs, 

2009), vilket gjordes av oss genom att bilda olika högar av det utskrivna materialet. 

Steg sex och sju handlar om att namnge och sammanföra de olika kategorierna till ett 

mindre antal kategorier (Fejes och Thornbergs, 2009). Detta gjorde vi genom att 

namnge kategorierna, dels utifrån kategorierna som redan fanns i bakgrunden och dels 

bildades nya kategorier utifrån undersökningens frågeställningar.   

4.6   Teoretiskt ramverk 

Det teoretiska ramverket undersökningen utgå från hermeneutiskt. Det grundar sig i det 

grekiska ordet hermeneuein efter guden Hermes och betyder tolka, utlägga och förkunna. 

När hermeneutiken används i en forskningsprocess så är det centrala att tolka och skapa 

en förståelse om andras tankar och upplevelser. Hermeneutiken bygger ofta på 

kvalitativa analyser där personerna får prata och förklara hur dem tänker kring olika 

saker, till exempel genom intervjuer (Fejes och Thornbergs, 2009). I en hermeneutisk 

forskning finns det ingen generell arbetsmodell eller tillvägagångssätt för att bearbeta 

den insamlade empirin, processen liknar ofta en spiral genom att forskaren möter 

materialet med en förförståelse men jobbar sig ner i texten för att förstå den på djupet. 

För att förstå materialet på djupet utgår man från tematiserade kategorier i 

forskningsprocessen (Ibid). I hermeneutiken står ofta tolkningen i fokus, Allwood och 

Erikson (2017) berör ämnet och nämner att en tolkning av något kan göras olika av 

olika människor och menar då på att det kan vara en problematik som kan stötas på i 

hermeneutiken, till exempel när man måste argumentera för sin tolkning av till exempel 

en intervju. Men hermeneutiken är ändå positiv för denna undersökning genom att det 

insamlade materialet har en stor bredd i formen av användandet av lärplattan i 

verksamheten, vilket ger oss en mer fri tolkning av svaren. 
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5  Resultat och analys 

I detta avsnitt presenteras resultatet av undersökningen, med likheter och olikheter samt 

mönster och samband. 

 

5.1   Likheter och olikheter i användandet av lärplattan 

Efter att ha genomfört intervjuerna hittade vi både likheter och olikheter i svaren. Någon 

förskola jobbade aktivt med lärplattan som ett pedagogiskt verktyg, medan andra hade 

framtidsvisioner om att lärplattan skulle användas mer som ett pedagogiskt verktyg. I 

dagens läge användes lärplattan på de flesta förskolor mer som ett verktyg som skapar 

samarbete och samspel mellan barnen. Detta genom till exempel en spelapplikation som 

mest roar barnen än som ett pedagogiskt verktyg med applikationer som främjar 

barnens utveckling. Vi tolkade utifrån resultatet att bristen på användandet av lärplattan 

ofta kunde bero på tidsbrist hos förskollärarna, på grund utav de stora barngrupperna 

som finns i verksamheten. På andra förskolor jobbade förskollärare med lärplattan som 

ett pedagogiskt verktyg tillsammans med andra tekniska verktyg såsom TV-skärmar, 

digitala mikroskop och simulationer för att främja lek. 

 

5.2   Vad har förskollärarna för föreställningar om vad lärplattan 

kan bidra med i förskolans verksamheter 

Ut resultatet kunde vi tolka att ta kort, filma, dokumentera och söka information är 

några av de arbetsområden där förskollärarna kan använda lärplattan som ett hjälpmedel 

i arbetet. Detta var också de områdena som förskollärarna i undersökningen oftast 

använde lärplattan som just ett hjälpmedel. 

 

5.2.1  Undersöka med lärplattan 

”Jag använder mig av den praktiskt, till sökningar tillsammans med 

barnen och i ett förberedande syfte till aktiviteter” 

 

Ur resultatet av undersökningen kunde vi tolka att lärplattan kunde betyda olika saker 

för olika människor. Vi kan inte uttala oss i om den har olika betydelser för 

verksamheten men för de enskilda förskollärarna som var med i undersökningen 

betydde lärplattan olika saker. Lärplattan kunde för förskollärarna vara ett redskap som 

användes för att snabbt kunna söka upp information, oftast tillsammans med barnen och 

utifrån barnens intresse. Samtidigt som lärplattan användes som ett verktyg för att söka 
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information användes lärplattan även av barnen genom olika spelapplikationer
9
 som på 

olika sätt främjar specifika områden som till exempel matematik eller språkutveckling. 

En förskollärare poängterar att hon vill “fördjupa sig i något tillsammans med barnen 

med hjälp av lärplattan” samt att hon vill sitta ner med barnen och utforska lärplattan 

tillsammans med dem. En likhet man kunde se igenom alla förskollärarnas svar när det 

handlade om användandet av lärplattan i den dagliga verksamheten, var att de alla 

använder den för att snabbt kunna söka upp information tillsammans med barnen. 

 

5.2.2  Dokumentera med lärplattan 

Andra förskollärare ansåg att lärplattan är ett pedagogiskt verktyg som är bra att 

använda till exempel dokumentation, det vill säga genom att filma och ta bilder med den. 

Men användandet av lärplattan stannade där och blev på så sätt inget pedagogiskt 

verktyg som barnen kunde få ta del av. Lärplattans användning i den dagliga 

verksamheten kunde variera mycket beroende på hur mycket hjälpmedel eller annan 

teknik man har att tillgå. På frågan hur man använde lärplattan i verksamheten svarade 

en förskollärare såhär “vi kopplar upp den på storbilds-TV så vi kan titta på bilder, dels 

vad barnen har varit med om i sitt utforskande och i sitt lärande” medan en annan 

svarade “man tar kort med den, lite till dokumentationen då. Men vi har även en 

digitalkamera som fungerar jättebra”. Här kan man se att den första förskolläraren är 

mer insatt i hur hon ska hantera tekniken medan den andra håller sig till digitalkameran 

som man använt sig av i så många år tidigare, vilken hon känner sig mest bekväm med. 

En tolkning vi kan göra utifrån de olika svaren är att det handlar mycket om intresse och 

engagemang då den första förskolläraren säger “jag älskar ju teknik och tycker att det är 

jätteroligt” medan den andra förskolläraren säger, “jag är ju inte så duktig på det, de 

handlar ju om intresse”. Vi kan utifrån svaren tolka att den förskolläraren som kunde 

hantera lärplattan och tekniken i övrigt även hade ett stort intresse av teknik, medan den 

andra förskolläraren saknade intresse och därför hellre gick tillbaka till den äldre 

tekniken. 

 

5.2.3  Lärplattan som pedagogiskt verktyg 

Några förskollärare som deltog i undersökningen ansåg att lärplattan bidragit till en stor 

utveckling av verksamheten och förskollärarnas arbetssätt, genom att man med hjälp av 

lärplattan som pedagogiskt verktyg
10

 kan skapa nya aktiviteter. En av förskollärarna 

säger “vi gör våra egna böcker tillsammans, utifrån barnens intresse” när hon berättar 

                                                 
9
    En applikation som innehåller ett spel. 

10
Ett arbetssätt att använda lärplattan på i förskolans verksamhet. 
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om vad hon gör tillsammans med barnen och lärplattan i den dagliga verksamheten. 

Förskollärarna som blev intervjuade pratade mycket om hur man skulle kunna utveckla 

användandet av lärplattan i verksamheten, om drömmar och visioner som de har. En 

förskollärare berättar om sin dröm om hur hon vill kunna använda lärplattan i 

verksamheten “en dröm är att lärplattan ska kunna ligga framme så barnen själva kan 

använda den när som och kunna skapa filmer och annat pedagogiskt med hjälp av 

lärplattan. Även utveckla tekniken genom att till exempel göra egna böcker tillsammans 

med barnen”. På förskolan där denna förskollärare arbetar används lärplattan inte som 

ett pedagogiskt verktyg i så stor utsträckning, utan i största del används den till 

dokumentation, men i vissa fall även till sökningar av information tillsammans med 

barnen. 

 

5.2.4  Involvera barnen i användningen av lärplattan 
 

“Genom att vara tillåtande och närvarande och att lita på barnens kompetens” 

 

Citatet ovan är ett svar vi fick när vi undersökte vad förskollärarna hade för 

föreställningar om hur man kan få barnen mer involverade i användandet med 

lärplattan. Ett annat svar vi fick på samma fråga lyder ”man försöker bjuda in dem och 

visa dem att det inte alltid behöver vara spel utan man kan faktiskt använda den till 

annat”. En likhet vi kunde tolka i alla förskollärarnas svar var att, hur involverade 

barnen blev i användandet ofta berodde på förskollärarnas inställningar till lärplattan. Är 

man som förskollärare öppen, nyfiken och tillåtande, det vill säga att man tillåter att 

barnen får testa sig fram själva, bli barnen automatisk mer involverade i användningen. 

Om man däremot är stängd och nästintill rädd för lärplattan själv, kan agerandet av 

förskolläraren istället bli avskärmande och ge barnen en känsla av att det är förbjudet 

och svårt att använda lärplattan. En förskollärare säger “det är vårt ansvar som 

pedagoger att se till att det är ett pedagogiskt användande och att det är vi vuxna som 

måste göra lärplattan till en del av verksamheten”. Detta berättar förskollärarna att man 

kan uppnå genom att till exempel låta lärplattan ligga framme för barnen att utforska. 

 

 

5.2.5  Lärplattan och vårdnadshavare 

När det kommer till hur man motiverar användningen av lärplattan till vårdnadshavare i 

verksamheten, berättar förskollärarna att de i stort sett inte har fått några frågor från 

vårdnadshavarna om hur de använder sig av lärplattan i verksamheten. Den enda 

kontakten vårdnadshavarna hade med lärplattan enligt förskollärarna, är under 

föräldramöten och utvecklingssamtal. Förskollärarna berättar att “vi har börjat använda 
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den till utvecklingssamtal, både med bilder och med filmer. Det är ju bra tycker jag, bra 

att man visar för vårdnadshavaren en, bild eller så”. Utifrån förskollärarnas svar kan vi 

tolka det som att dagens vårdnadshavare troligtvis är så vana vid att tekniken är en stor 

del av deras vardag är att de därför också förväntar sig att tekniken ska finnas i barnens 

vardag på förskolan. Det är kanske denna vana hos vårdnadshavarna som gör att de inte 

reflektera så mycket över vad lärplattan har för plats i verksamheten. Men detta är bara 

en tolkning vi kan dra utifrån vad de sex förskollärarna svarade om de vårdnadshavare 

som finns på deras förskolor, vi kan inte säga att alla vårdnadshavare är vana vid att 

tekniken finns. 

 

“Vi måste bli bättre på att lyfta att det är en lärplatta och inte bara ett 

spel, att det skapas lärandesituationer när barnen sitter vid plattan. Att 

barnen kan utveckla lekar med hjälp av lärplattan”. 

 

Förskollärarna berör ändå under intervjun hur man skulle kunna motivera användningen 

av lärplattan till vårdnadshavare om dessa frågor skulle dyka upp i framtiden. En 

förskollärare säger att “man får förklara att det inte är ett spel vid datorn som de många 

gånger annars kanske tro, utan att det handlar lika mycket om ett spel tillsammans som 

ett vanligt spel vid ett bord hade gjort”. En annan förskollärare poängterar att man får 

motivera för vårdnadshavarna att det inte är barnpassning utan att det finns ett syfte 

bakom applikationerna som finns på lärplattan. Att applikationernas syfte ska bidra till 

att barnen skapa ett lärande som utvecklar deras kunskaper. Alla förskollärarna berör att 

om man får frågor från vårdnadshavare angående användningen av lärplattan i 

verksamheten, får man vara tydlig med att förklara att lärplattan har ett lärande syfte 

och att det står i läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) att barnen ska få utforska 

hur enkel teknik fungerar. 

 

5.2.6  Utveckla arbetet med lärplattan 

Att jobba för ett ständigt utvecklande av arbetet med lärplattan i verksamheten kan vara 

svårt. Men att ta till sig ny information genom kollegor, tidningar och specialpedagoger 

var några av de metoder som förskollärarna tyckte var bra sätt att använda sig av för att 

utveckla användandet av lärplattan. Några av förskollärarna som deltog i 

undersökningen berör att de i dagens läge inte utvecklar användandet av lärplattan på 

grund av att de känner att de har för lite kunskaper inom området, eller på grund av att 

de har för lite intresse för att utveckla tekniken vidare. En av förskollärarna tar upp att 

“man kan ju förstärka leken med hjälp av till exempel en bakgrund” och menar då på att 
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det går med hjälp av annan teknik koppla ihop lärplattan med en projektor och få upp 

till exempel en film på väggen. Det kan vara till exempel ett filmklipp på en väg, där 

man med hjälp av andra artefakter som till exempel en ratt och pedaler skapar en typ av 

simulator som kan utveckla lekens innehåll. En annan förskollärare berättar att det finns 

möjlighet att koppla ihop lärplattan med ett digitalt mikroskop. Sen kan man genom 

mikroskopet se, till exempel hur en larv ser ut på nära håll och hur den gör för att rör på 

sig. En tredje förskollärare nämner att man ska 

 

“Låta barnen ta kort. Så de får ta ansvar för vad som är viktigt för dem. 

Man skapar tillsammans ett intresse, det är även viktigt att vi har roligt. 

Lyssna på musik för det är ju roligt, det står ju i vår läroplan att vi ska 

ha roligt, inte bara skapande och utforskande, det ska även vara roligt”. 

 

Vi kan utifrån detta svar tolka att det är bra att man inte glömmer bort och ha roligt 

under tiden man utforskar lärplattan tillsammans med barnen. Som en sista kommentar 

från en av förskollärarna fick vi detta svar, “man får ju inte vara en bakåtsträvare utan 

man måste utveckla sig själv. För att kunna utveckla barnens kunskaper måste jag själv 

vara kunnig i det jag ska lära ut, därför måste jag hålla mig uppdaterad i den nya 

tekniken och inte vara rädd för att testa mig fram”. Vilket kan vara en betydelsefull sak 

att komma ihåg när man arbetar med barn och ny teknik i förskolans verksamhet. 

 

5.2.7  Sammanfattning av analys 

En röd tråd igenom alla intervjuerna är att alla förskollärarna vet att man kan använda 

lärplatta som ett pedagogiskt verktyg, men bristen på kunskap gör ofta att arbetet med 

lärplattan stannar vid dokumentation och informationssökning. Däremot så är alla 

förskollärare medvetna om att lärplattan på något sätt påverkat verksamheten positivt 

och att lärplattan inte bara ska användas som barnpassning i förskolans verksamhet. 

 

5.3   Får förskolläraren utbildning i arbetet med lärplattan 

Någon sorts utbildning i hur man använder lärplattan som ett pedagogiskt verktyg var 

det bara tre av våra sex stycken förskollärare som hade fått. Den ena förskolläraren som 

har fått utbildning är en utbildad IKT-pedagog
11

 och som därigenom agerar handledare 

till sina kollegor när det handlar om ämnet IKT. Hon har alltså fått en grundlig 

utbildning inom ämnet för att med sin kunskap kunna bidra till att hennes kollegor kan 

arbeta på ett pedagogiskt sätt med lärplattan tillsammans med barnen. Den andra 

förskolläraren som fått någon sorts utbildning är genom sin kollega som är IKT-pedagog 

                                                 
11

En förskollärare som är utbildad inom Information- och Kommunikationsteknik i förskolan. 
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och därigenom kunnig inom ämnet. Den tredje förskolläraren har fått en mer allmän 

utbildning, genom en kurs en gång för många år sedan. Hon säger själv, citat nedan, att 

de gick igenom lite men inte så mycket på den kursen och att hon behöver uppdatera 

sina kunskaper igen. 

 

“Vi hade en kurs som hölls för några år sedan där vi var några stycken 

som fick gå. De gick igenom lite men det var inte mycket. Jag känner 

att jag behöver uppdatera mig igen” 

 

Mer än hälften av förskollärarna som intervjuades svarade att de inte fått någon specifik 

utbildning men att de fått stöttning från specialpedagoger
12

 eller från kollegor som varit 

mer insatta i området. En av våra undersökningsfrågor handlade om hur förskollärarna 

ville få mer kunskap tilldelat sig, om det skulle vara genom kurser, föreläsningar eller 

hur de skulle kunna få till sig ny information om lärplattan på bästa sätt. På frågan 

svarade en förskollärare “att man får sitta ner tillsammans med en kollega som kan mer 

om lärplattan och genom kollegan lära sig olika tekniker för att använda lärplattan i 

verksamheten. Jag vill inte och känner inte att jag får lika mycket lärdom genom att gå 

på föreläsningar om det, utan jag vill få öva på det praktiskt i lugn och ro”. En annan 

förskollärare hade velat ha någon utbildad IKT-pedagog på förskolan eller att 

specialpedagogen skulle var mer insatt i vad som är nytt och aktuellt för den 

barngruppen. Sedan kunde specialpedagogen eller IKT-pedagogen komma minst en 

gång per termin och bidra med ny information för att uppdatera både lärplattan och 

personalen. 

 

5.3.1  Sammanfattning av analys 

Man kunde se stor variation på förskollärarnas utbildning i användandet av lärplattan. 

Enbart en av sex förskollärare hade fått en grundlig utbildning i användandet av 

lärplattan, medan de andra fem fått mer ytliga kunskaper genom kollegor eller 

föreläsningar. 

 

5.4   Hur görs urval av applikationer i förskolan 

En speciell grupp, specialpedagog eller tidningar är några av de sätt det går att ta reda 

på vilka applikationer det går att ladda ner till lärplattan, som passar småbarn. Detta är 

de tillvägagångssätt som förskollärarna som är med i undersökningen använder sig av 

när urval av applikationerna till lärplattan görs. 

                                                 
12

Arbetar för att underlätta för barn, ungdomar och vuxna med särskilda behov. 
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5.4.1 Nedladdning till lärplattan 

”Vi har samma grund som alla har, sen har man väl köpt in spel sen också” 

 

Citatet ovan visar på att lärplattorna har samma grund nedladdat men att valet av 

spelapplikationer ofta varierar utifrån vad barnen i barngruppen behöver utveckla eller 

utmanas i. En förskollärare säger att ”applikationerna styrs mycket av vilken barngrupp 

man har”. En av förskollärarna som är med i undersökningen poängterar att det är en 

speciell grupp som väljer vilka applikationer som laddas ner på avdelningens 

lärplatta ”det är specialpedagogen som tillsammans med gruppen, alltså en pedagog från 

varje förskola inom samma rektorsområde som väljer ut applikationerna”. Medan en 

annan förskollärare säger att ”vi har en IKT grupp som träffas med jämna mellanrum 

med en ansvarig i varje verksamhet förutom här där vi är två eftersom vi är så många, 

där har vi en IKT ansvarig som hjälper oss”. Vi kan utifrån svaren tolka att urvalen av 

applikationerna ofta sker utifrån en grupp och att det sällan är en enskild förskollärare 

som avgör lärplattans innehåll. En annan förskollärare säger att man själv kan kolla i 

tidningar efter nya applikationer som kan gynna barngruppen. Hon menar på att som 

förskollärare kan gå in och läsa olika omdömen om applikationerna, men att det ändå är 

specialpedagogen eller gruppen som väljer vilka applikationer som ska laddas ner eller 

inte. Förskollärare kan komma med förslag på applikationer utifrån barnens behov, men 

man får inte ladda ner applikationer till lärplattan utan att rådfråga med gruppen eller 

specialpedagogen. 

 

5.4.2  Lärplattans applikationer 

”Vi ska inte bara ha spel. Är det spel ska det ha ett syfte, varför har vi 

valt det här spelet, varför ska det finnas, vad gör det för nytta till vårt 

temaarbete. Det ska kopplas tillbaka till temat” 

Citatet ovan är från en förskollärare som jobbar aktivt med lärplattan i verksamheten. 

En likhet i alla förskollärarnas svar, är att det finns en medvetenhet hos förskollärarna 

om att applikationerna som laddas ner till lärplattan ska ha ett syfte som utmanar barnen 

i deras lärande och i deras utveckling. En av förskollärarna som är med i 

undersökningen pratar om att barnen själva ska få utforska de applikationer som finns 

på lärplattan. Hon menar då på att ”barnen ska kunna spela in” samt att ”barnen ska 

skapa själva i lärplattan”. En annan förskollärare säger: 

”Det finns ju både som jag sa innan, spel och sen finns det appar som 

är mer inriktade på att stötta barnen i deras språkutveckling. Sen har vi 
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ju hjälpmedels-appar just för att hjälpa oss att läsa av till exempel QR-

koder. Sen är det klart att det ligger lite på plattan som vi pedagoger 

behöver i den dagliga verksamheten.” 

 

Detta berör förskolläraren när hon berättar om vilka applikationer det finns på 

avdelningens lärplatta. Man kan utifrån denna förskollärares svar tolka att hon vill 

kunna använda lärplattan som ett mer pedagogiskt verktyg i verksamheten genom att 

hon även nämner ”vi pratar just nu om att komma in på det här med QR-koder, för då 

får ju lärplattan ett annat syfte”. Ytterligare en förskollärare nämner att applikationerna 

som ligger på lärplattan kan utmana barnen i matematik samt språk, hon tycker även att 

det är bra att man inte får ladda ner vilka applikationer som helst utan att det viktigt att 

dem har ett syfte. Hon berättar även att ”vår specialpedagog kom häromdagen med ett 

namn på en app, ”Ljuda med Bo” som vi nu ska ladda ner och se om det är något som 

passar i vår barngrupp.” 

5.4.3  Sammanfattning av analys 

Alla förskollärarna visar på att de har en medvetenhet om att applikationerna som finns 

på lärplattorna finns där av en anledning. De visar även en medvetenhet om att 

applikationernas syfte ska vara lärande inom något specifikt område. En likhet som 

kunde tolkas i svaren var att förskollärarna inte fick ladda ner applikationerna själva, 

utan att de alla hade någon form av grupp som diskuterade applikationernas funktioner 

och bestämde vad som sedan skulle laddas ner. 
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6  Diskussion 

I detta avsnitt presenteras en diskussion om bakgrundens relevans till undersökningens 

resultat med stöd i litteraturen. Samt en diskussion om metodvalet, studiens relevans för 

yrkesverksamheten och pedagogiska implikationer undersökningen kan bidra med.    
 

6.1   Förskollärarnas föreställningar om lärplattan i verksamheten 

Resultatet av undersökningen visar på att förskollärare som arbeta inom förskolans 

verksamhet är medvetna om att lärplattan har påverkat verksamheten positivt. De är 

även medvetna om att det krävs utbildning för att arbetet ska bli pedagogiskt och 

lärande för barnen. Att applikationerna som laddas ner ska ha ett syfte som på något sätt 

främjar barnens utveckling och lärande, detta är också något som förskollärarna menar 

på är betydelsefullt för att skapa ett positivt användande av lärplattan. 

 

6.1.1  Förskollärarnas syn på användandet 

Ur resultatet kan man se att förskollärarnas syn på lärplattan spelar stor roll i hur 

lärplattan används i verksamheten. En likhet vi kan se mellan bakgrunden och resultatet 

är att Wahlström (2015) skriver om lärplattan som pedagogiskt verktyg inom 

dokumentation. Förskollärarna som deltog i intervjuerna nämnde att man kan använda 

lärplattan som ett hjälpmedel till dokumentationen, och detta var också den utveckling 

av användandet som förskollärarna kommit längst med i verksamheterna. De 

intervjuade menade på att lärplattan är ett framåtsträvande hjälpmedel för dem, till 

exempel dokumentationen, som den senaste tiden blivit en större del av förskollärarnas 

arbete på förskolan. Om lärplattan kan bidra till ett lättare arbetssätt i verksamheten är 

det enligt oss ett bra tillvägagångssätt att använda sig av. Det sparar både tid och ge 

vårdnadshavarna varierande dokumentationer om barnens utveckling och tid på 

förskolan. En förskollärare benämner sig själv som ”bara en användare” i sin intervju 

och att hon inte är särskilt kunnig som användare, men betonar att hon är öppen för ett 

ökat lärande då hon anser att hon i sitt arbete inom verksamheten inte får vara en 

bakåtsträvare i utvecklingen. En slutsats vi kan dra utifrån resultatet är att lärplattan som 

lanserades 2010 (Bjurulf, 2013) snabbt har tagit sig in i förskolans verksamhet. I dagens 

2017 märks det tydligt i vårt resultat för undersökningen att det är intresset hos 

förskollärarna som fortfarande styr verksamhetens användande av lärplattan i förskolan 

vardag. 
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6.1.2  Applikationerna i lärplattan 

Ytterligare en likhet som framgår mellan resultatdelen och bakgrunden, är att man kan 

använda lärplattan för informationssökning. Detta är något som alla förskollärarna var 

positiva till då det gör att eventuella temaarbeten fortgår effektivare, då information som 

är relevant för temat går att få tag på snabbt istället för att vänta tills nästa gång man går 

till exempelvis biblioteket. På detta sätt ger informationssökningen genom lärplattan 

snabb respons på eventuella frågor som kan dyka upp, precis som applikationerna ger 

snabb respons om man har gjort rätt eller fel i exempelvis ett spel (Masek, Murcia, & 

Morrison, 2012). Att applikationerna ska ha ett syfte bakom sig är alla förskollärare i 

undersökningen överens om. Syftet kan vara allt ifrån att utforska natur till att stimulera 

språkinlärningen, eller att öva på att ljuda och sätta ihop bokstäver till ord. Utifrån 

resultatet kan vi se att förskollärarna använder applikationerna för att främja barnens 

utveckling inom olika områden, detta då en av förskollärare nämner under intervjun att 

hon använder applikationer för att till exempelvis utveckla barnens språkutveckling. 

 

6.2   Metoddiskussion 

Inför undersökningen planerade vi hur informationen skulle samlas in för att få ut så 

stor empiri som möjligt, därför valdes kvalitativ analys i form av inspelade intervjuer 

som metod. Vi valde även att rikta in oss på semistrukturerade intervjuer, då denna 

teknik bidrar med att följdfrågor kan ställas. Då vi tidigare intervjuat förskollärare med 

denna teknik visste vi att det var ett effektivt tillvägagångssätt, men vi var ändå 

intresserade av att använda en metod som vi inte använt tidigare. Vi diskuterade om vi 

skulle skicka ut kvantitativa analyser i form av enkäter
13

, men kom fram till att empirin 

av det inte skulle leva upp till forskningsfrågorna. Då forskningsfrågorna handlade om 

förskollärarnas föreställningar på vad lärplattan kunde bidra med till verksamheten. 

Förskollärarnas föreställningar kände vi att vi inte kunde nå med enkäter. Denscombe 

(2016) berör att enkäter ofta ger korta och inte så ingående svar. Eftersom vi 

eftersträvade förskollärarnas föreställningar om lärplattan behövde vi utförligare svar 

om deras tankar och idéer, därför gav semistrukturerade intervjuer oss mer empiri att 

analysera. 

 

6.3   Tillförlitlighetsfrågor 

Det här med hur tillförlitlig en undersökning är berör Trost (2010) och talar om att det 

är något man bör ta hänsyn till vid intervjuer. Stabila frågor som ställs på samma sätt 

vid intervjuerna ökar tillförlitligheten av undersökningen. Det är inte enbart frågorna 

                                                 
13

 Formulär med frågor  
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som är densamma utan hela situationen, att de som ska intervjuas ska få samma 

information innan intervjun sätter igång. Förutsättningen ska även vara samma och att 

intervjuerna har gått till på samma sätt. Trost (2010) berör att om någon fått sitta i ett 

tyst rum ska andra deltagare också få göra det. Vilket är något vi tagit hänsyn till under 

våra intervjuer genom att vi skickat ut vårt missivbrev till alla som ville delta i 

undersökningen samt att alla fick samma förutsättningar under intervjun, det vill säga 

att frågor ställdes på samma sätt vid intervjuerna samt att intervjuerna ägde rum i ett 

avskilt rum. 

 

6.4   Slutsatser 

Slutsatser vi kan dra utifrån resultatet av undersökningen är att resultatet är relevant för 

yrkesverksamheten. IKT och lärplattan är ett ämne att undersöka utifrån att det är ett 

relativt nytt arbetssätt inom yrkesverksamheten, men det är även relevant utifrån att 

användningen av tekniken i allmänhet ökar. Resultatet har även visat på att det kan 

uppkomma konsekvenser i användande av lärplattan om inte förskollärarna får någon 

form av ingående utbildning i användandet, ett exempel på detta är lärplattans funktion 

blir barnpassning. Användandet av lärplattan blir inte pedagogiskt för barnen när 

förskollärarna inte vet hur de man kan hantera lärplattan och dess innehåll, för att 

användandet ska bli ett pedagogiskt verktyg i verksamheten behöver förskollärarna ha 

kompetens i användandet. 

 

6.4.1  Pedagogiska implikationer 

Genom att ta del av denna undersökning kan man få en förståelse för hur barnen 

påverkas av att förskollärarna använder lärplattan som ett pedagogiskt verktyg i 

verksamheten. Man kan även få en förståelse för hur betydelsefullt det är med 

utbildning och tillsammans hjälpa varandra att utvecklas i arbetet, genom att byta tankar 

och idéer med varandra. I resultatet framkom det att man i dagens läge inte använder 

lärplattan som ett pedagogiskt verktyg på alla förskolor, men att användningen av 

lärplattan ökar och att lärplattan kan bidra med ett lärande, om den används som ett 

pedagogiskt verktyg. För vidare forskning kan en undersökning om förskollärarnas 

utbildning genomföras, för att undersöka vilka möjligheter det finns att på bästa sätt 

utbilda personalen på förskolan, för ett arbete med lärplattan som gynnar barnen.  
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Bilaga A - Intervjufrågor 

Informationsfrågor till metodavsnittet: 

• Hur gammal är du? 

• Vad har du för utbildning? 

• Hur länge har du arbetat inom förskolans verksamhet? 

• Erfarenheter från andra förskolor? 

• Barn på avdelningen? 

• Hur är förskolan organiserad? Avdelningar, pedagoger m.m 

 

Undersökningsfrågor: 

• Vad innebär lärplattan för dig? 

• Hur använder du dig av lärplattan i verksamheten? 

• Vad har lärplattan för betydelse för verksamheten? 

• Har ni tillgång till medel för att utforska lärplattan? 

• Vad är bra material för dig, för att utveckla lärplattans användande? 

• Vilka applikationer finns det på er lärplatta? 

• Hur väljer ni ut applikationer till lärplattan i verksamheten? 

• Hur motiverar ni till användningen av applikationer till vårdnadshavare? 

• Vad gör barnen med lärplattan i verksamheten? 

• Hur kan man göra så att barnen blir involverade på ett naturligt sätt i 

användandet? 

• Hur arbetar du för ett ständigt utvecklande arbete inom lärplattan? 

• Har du något mer att tillägga om det vi pratat om? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

Bilaga B - Missivbrev 

 

Hej! 

Vi är två studenter från Linnéuniversitetet i Kalmar som just nu läser sista terminen på 

förskollärarprogrammet. Vi är just nu i full gång med att skriva vårt examensarbete. Vi 

har valt att fördjupa oss i ämnet IKT i förskolans verksamhet. Vi har för avsikt att 

undersöka förskollärares roll vid nedladdning och urval av applikationer i förskolan 

samt förskollärarnas förhållningssätt till applikationerna och lärplattans användning. 

 

För att belysa våra forskningsfrågor så kommer vi att intervjua förskollärare på olika 

förskolor. Intervjuerna kommer att spelas in för att underlätta bearbetningen av 

materialet. När uppsatsen är färdig kommer materialet att hanteras konfidentiellt och 

medverkan i undersökningen är helt anonym. Deltagande i undersökningen är frivilligt 

och kan när som helst avbrytas. 

 

Intervjuerna planeras att genomföras med start v. 38 och beräknas ta ca 30 - 40 minuter. 

 

Hoppas att du vill medverka i undersökningen och hör av dig så snart du kan. Har du 

några andra funderingar eller frågor så är du välkommen att höra av dig till oss. 

Hoppas att vi ses! Och tack i förväg för din medverkan! 

 

Lydia Johansson, tele: ****-******. Mail: *******@student.lnu.se 

Ida Johansson, tele: ****-******. Mail: *******@student.lnu.se 

 

Handledare: Tom Gagner. Mail: ***.******@lnu.se 
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Bilaga C – Dokument om applikationer 

Ett dokument som vi fick ta del av från en respondent: 

App Namn Användningsområde/Syfte 

 
Book creator 

Dokumentationsverktyg. Skapa enkla, kreativa böcker där du 

kombinerar bild, film, text och ljud. 

 
Pic collage Kids 

Dokumentationsverktyg. En kreativ app där du enkelt kan göra egna 

collage med bilder, text och stickers. Barnanpassad version utan 

reklam, Pic Kids. 

 

Cloud qr För att skapa QR-koder. 

 
Cloud qr-skanner Läser av QR-koder. 

 

iMovie 

En kreativ app där man på ett förhållandevis lätt sätt kan kombinera 

video, bilder och ljud till färdiga filmer. Det finns gott om färdiga 

mallar som gör att resultatet blir proffsigt. 

 
Puppet Pals 

Puppet Pals är som en dockteater där barnen kan synliggöra sitt 

lärande för exempelvis experiment, återberättande m.m. på ett lekfullt 

sätt. I Puppet Pals Directors cut (kostnadsverisonen) kan barnen klippa 

in sig själva och bestämma vilken bakgrund de vill ha. Detta gör 

berättelserna mer levande. Skådespelarna kan du ställa utanför scenen 

så syns de inte vid inspelning. Flytta figurerna med dina fingrar, nyp 

för att zooma dem och vänd dem genom att knacka. Appen har också 

multitouch vilket gör att flera kan vara med att samarbeta. 

 
iMotion 

“Det är en väldigt lätt app som man lär sig snabbt, både barn och 

pedagoger. Tänkte som en del i IKT arbetet och läslyftet då barnen får 

se hur en bok kan komma till liv genom en app (samtidigt som de har 

den riktiga boken till hjälp och stöd). Barnen kan vara delaktiga, göra 

egna filmer, flytta sakerna, ta kort och visa en färdig film för 

vårdnadshavare och de andra barnen. 

 

 


