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Abstrakt 
 

Studien har en kvalitativ ansats där syftet är att bidra med kunskap om hur förskollärare 

kan använda lärplattan i undervisning i förskolan. De tre frågeställningar som definierar 

studiens syfte är: Hur förbereder förskollärare sig för att använda lärplattan i 

undervisning? Hur genomför förskollärare undervisning med lärplattan? Varför 

prioriterar förskollärare att använda lärplattan i undervisning? Som metod användes 

semistrukturerade intervjuer och urvalet består av fyra verksamma förskollärare som 

kontinuerligt inkluderar lärplattan i undervisningen. Resultatet analyseras utifrån det 

teoretiska ramverket Design för lärande och analysmodellen LearningDesignSequences 

samt begreppet multimodalitet. Resultatet visar att förskollärare bryter ner planeringen 

och genomförandet av undervisningen i delar som tillsammans utgör en helhet. I 

planeringen av undervisning väljer förskollärare först ut ett innehåll och sedan en 

metod. Gemensamt för samtliga förskollärare i studien är att de benämner lärplattan 

som en metod och inte som ett innehåll. Däremot är förskollärarna överens om att 

lärplattan som metod bör användas så att barnen blir producenter och inte konsumenter. 

Studiens resultat visar även att förskollärarna ser lärplattan som ett komplement i 

undervisningen för att förstärka barnens upplevelser. Studien belyser även argument till 

varför förskollärarens prioriterar att använda lärplattan i undervisningssituationer. Detta 

resultatet visar att förskollärarens inställning och vilja till användandet av lärplattan 

påverkar användandet mer än förskollärarens kompetens på området. En slutsats som 

studien kommer fram till är att förskollärare med positiv inställning till lärplattan, 

använder lärplattan som en metod som kompletterar undervisningen.  

 

Svensk titel: Lärplattan, förskollärarens bästa vän? - En kvalitativ studie om hur 

förskollärare använder lärplatta i undervisningen i förskolan. 

 

Engelsk titel: Digital tablet, preschool teachers best friend?- ”A qualitative study of how 

preschool teachers use digital tablets in teaching in preschool ” 

 

 

Nyckelord 
Lärplatta, förskollärare, undervisning, design för lärande, multimodalitet 
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1 Inledning 
 

Digitala verktyg är ett område som får större uppmärksamhet i såväl samhället som 

skolväsendet, barn idag föds in i en generation där de växer upp med skärmar. En studie 

av Statens Medieråd (2019) visar att 80% av alla barn i åldrarna två till fyra år har 

tillgång till surfplatta i hemmet. Enligt studien har skärmanvändandet i hemmet ökat hos 

barnen, användningen hos ettåringar har ökat från 30% 2016 till 54% 2018 och för 

tvååringar ökade användningen från 48% 2016 till 75% 2018. Barns skärmtid är ett 

ämne som ofta framkommer i media, dock diskuteras barnens mängd skärmtid istället 

för innehållet. Är det barns tid vid skärmen eller är det innehållet som är det viktiga? 

 
Generellt behöver inte barns skärmtid begränsas. Reglerna måste sättas utifrån varje barns 

förutsättningar. Det som forskningen visar är att det är aktiviteterna som är avgörande: vad 

gör barnen vid skärmen. Att räkna timmar är meningslöst (Heinmann, 2019). 
 

Heinmann (2019) pekar på att hans forskning kring barns medieanvändning visar att 

innehållet är viktigare än begränsningen av tid framför skärmen. Det är därför viktigt att 

som vuxen vara närvarande och medveten om vad barnet gör vid skärmen. Genom att 

vara med och välja ut applikationer till barnet blir det en meningsfull användning för 

barnet. 

 

Som förskollärarstudenter har vi uppmärksammat en ökad användning av lärplattan i 

förskolans kontext. Otterborn, Schönborn och Hultén (2018) skriver att de senaste åren 

har tillgången på digitala lärplattor ökat markant i förskolan. Som snart färdigutbildade 

förskollärare är vi nyfikna på hur lärplattan kan användas i förskolans kontext. Utifrån 

Heinmanns citat ovan är vi intresserade av att ta reda på hur förskollärare kan använda 

lärplattan i undervisning så att innehållet är i fokus. 

 

I samband med att förskolan fick en ny läroplan 2018 utökades de digitala verktygens 

roll i förskolan. Förskolans utbildning ska nu sträva efter att ge barnen möjligheter att 

utveckla förståelse för den digitalisering de möter samt ge barnen möjlighet att utveckla 

ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik. Dessa nya mål och 

riktlinjer medför ökade krav på förskollärarna i deras planering och genomförande av 

undervisning. I läroplan för förskolan (Skolverket, 2018) beskrivs förskollärares ansvar 

såhär “Förskollärare ska ansvara för att varje barn får använda digitala verktyg på ett 

sätt som stimulerar utveckling och lärande” (Skolverket, 2018:15). 

 

Under våra verksamhetsförlagda utbildningsperioder samt arbetslivserfarenhet har vi 

mött förskollärare med olika inställning till arbetet med digitala verktyg. Detta går i 

linje med Masoumis (2015) studie som tar upp att det finns både positiva och negativa 

inställningar till användningen av digitala verktyg hos förskollärare. Masoumis (2015) 

studie visar även att det finns ett samband mellan förskollärares inställning, hur de 

använder digitala verktyg i verksamheten och hur de bedömer sin egen tekniska 

kompetens. De förskollärare som har en negativ inställning till användandet av digitala 

verktyg i förskolan uppgav att de hade en bristande teknisk kompetens. Medan de som 

uppgav att de såg fördelar med inkluderandet av digitala verktyg i verksamheten återgav 

att de var intresserade och ofta använde digitala verktyg.  

 

Med denna studie vill vi lyfta exempel på användningsområden av lärplattan i 

undervisningssyfte i förskolan till såväl verksamma pedagoger som till studenter som 

förbereder sig för arbetet i förskolans kontext. Vi vill även belysa varför förskollärare 
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väljer att använda sig av lärplattan i undervisning, för att synliggöra de möjligheter som 

lärplattan kan tillföra i undervisning för verksamma förskollärare. I studien har därför 

fokus lagts på verksamma förskollärare som arbetar kontinuerligt med digitala verktyg i 

sin undervisning i förskolan. Dessa fyra förskollärare utmärker sig med sin planerade 

undervisning som inkluderar lärplattan och som ger barnen en intressant och spännande 

upplevelse. Två av de utvalda förskollärarna har även IKT-uppdrag (information- och 

kommunikationsteknik) i sin tjänst som innebär att de arbetar avsatta timmar med att 

inkludera digitala verktyg i förskolans kontext samt inspirerar och utbildar kollegor i 

användningen av digitala verktyg i förskolan. Dessa fyra förskollärares erfarenheter 

utgör grunden för exempel på lärplattans användningsområden i förskolan. 

 

1.1 Begreppsförtydligande 

I förekommande studie används centrala begrepp så som digitala verktyg (avgränsat till 

lärplattan), undervisning och förskollärare.  

 
1.1.1 Digitala verktyg 

Skolverket (2019) beskriver att digitala verktyg är ett samlingsnamn på fysiska enheter 

exempelvis dator, telefon och lärplatta. Mertala (2017) definierar att de digitala 

verktygen erbjuder ett innehåll som visas, spelas eller skapas med eller utifrån 

verktyget. Denna studien kommer avgränsas till lärplattan och på hur lärplattorna 

används som ett verktyg i förskolans undervisning. Petersen (2015) nämner att 

lärplattan är lätt att manövrera för mindre barn då lärplattan manövreras med hjälp av 

fingrarna och varken datormus eller tangentbord behövs användas som vid 

datoranvändning. Vidare beskrivs att barnen snabbt och enkelt kan avsluta sin aktivitet 

vid lärplattan med enbart en knapptryckning på hemknappen. Lärplattan kan även 

användas av flera barn samtidigt då den kan placeras på golvet mellan en grupp med 

barn och barnen kan då arbeta tillsammans med aktiviteten (Petersen, 2015 och Mertala, 

2017). Kjällander (2016) beskriver lärplattan som ett multiverktyg, den kan användas 

för att ta kort, den kan vara en spegel i dockrummet, den kan vara namnlista och även 

almanacka. Lärplattan kan benämnas som surfplatta, padda, Ipad, pekplatta med mera. 

Begreppet lärplatta har valts att användas för göra texten lättläst och sammanhängande. 

 
1.1.2 Undervisning 

Undervisning innebär enligt förskolans lärplan att ”stimulera och utmana barnen med 

läroplanens mål som utgångspunkt och riktning och syftar till utveckling och lärande 

hos barnen” (Skolverket, 2018:7). Vidare beskrivs det att undervisning kan ske planerat 

såväl som spontant. I denna studien görs en avgränsning till enbart planerad 

undervisning. 

 
1.1.3 Förskollärare  

I läroplan för förskolan (Skolverket, 2018) skrivs det att “förskollärare ska ansvara för 

det pedagogiska innehållet i undervisningen och för att det målinriktade arbetet främjar 

barns utveckling och lärande” (Skolverket, 2018:7). Vidare skrivs det att arbetslaget 

tillsammans genomför undervisningen, men att förskolläraren har ett ansvar för att 

undervisning sker på förskolan samt för innehållet i undervisningen. Med detta 

förtydligande om att förskolläraren har ansvaret för innehållet i undervisningen 

avgränsas denna studien till hur förskollärare planerar och genomför undervisning i 

förskolan.  
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2 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur förskollärare kan använda lärplattan 

i undervisning i förskolan. Studien avgränsas till hur förskollärare använder lärplattan i 

undervisning med fokus på de förskollärare som kontinuerligt använder lärplatta i 

undervisningen. 

 

Frågeställningar: 

 

• Hur förbereder förskollärare sig för att använda lärplattan i undervisning?  

• Hur genomför förskollärare undervisning med lärplattan?  

• Varför prioriterar förskollärare att använda lärplattan i undervisning? 
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3 Tidigare forskning 

 

Under kapitlet tidigare forskning presenteras forskning som synliggör lärplattans 

påverkan på undervisning i förskolan samt förskollärares inställning till användandet av 

lärplattan i undervisning. Litteratursökningen gjordes utifrån sökorden lärplatta, 

förskola, undervisning, planering och förskollärares förhållningssätt på databaserna 

ERIC och OneSearch. Resultatet av litteratursökningen blev begränsad när sökordet 

lärplatta användes då det i många studier är samlingsnamnet digitala verktyg som 

generaliserar användningen. Därav fick även studier som behandlar digitala verktyg tas 

med för att ge en inblick i området och på forskningsfältet. I studiens litteratursökning 

prioriterades att använda ny forskning, det vill säga max sex år gammal då området 

ständigt är i utveckling och nya arbetsmetoder framkommer. Den tidigare forskningen 

är gjord i Sverige, Norge och Finland vilket ger en vidgad syn av hur inkluderingen av 

lärplattan sker i några av de nordiska länderna. Den tidigare forskningen är 

kategoriserad för att svara upp mot studiens syfte och frågeställningar utifrån 

kategorierna planering och användning av lärplattan samt förskollärarens roll. 

 

3.1 Förberedelser och genomförande med lärplattan 

Alvestad och Sheridan (2015) har genomfört en studie kring vad förskollärare fokuserar 

på när de planerar undervisning för barnen i förskolan. Studien är utförd i Norge på fyra 

förskolor med nio deltagande förskollärare. Studien baseras på intervjuer kring 

förskollärarnas planering samt observationer av genomförandet. Resultatet visar att 

förskollärarna planerar kommande aktiviteter för barngruppen utifrån barns behov och 

barns relation till lek. De strukturerade aktiviteterna planeras ofta utifrån ett temaarbete, 

som är planerat att genomföras över en längre tid. För att utbildningen som sker i 

förskolan ska få ett betydelsefullt värde bör den förskollärare som planerar 

undervisningen ha en pedagogisk medvetenhet. Studien visar vidare att samtlig 

planering bör utgå från barnens perspektiv och även förskolans läroplan. Alvestad och 

Sheridan (2015) lyfter fram digital dokumentation som ett sätt för att ta reda på barns 

lärande. I studien framhålls fotografier som en form av dokumentation av barnens 

lärande. 

 

Otterborn, Schönborn och Hulténs (2018) studies syfte är att undersöka hur lärplattor 

används för att stödja förskolebarns lärande i allmänhet samt med inriktning på teknik. 

Metoden som används är en enkätundersökning om hur förskollärare använder 

lärplattan i sin verksamhet, som 327 förskollärare i Sverige fick svara på. Resultatet av 

undersökningen visar att lärplattorna ökar barns engagemang i såväl ämnesinriktade 

aktiviteter som aktiviteter som stimulerar sociala färdigheterna hos barn. Inom 

teknikområdet sker aktiviteter såsom programmering, uppfinning, konstruktion, 

skapande och problemlösning. Studien belyser fördelar och nackdelar med lärplattorna i 

förskolan. Fördelar som lyfts är att barnen blir medskapare och ges möjlighet till 

samarbete och påverka sin inlärningsprocess. En annan fördel som nämns är 

möjligheterna att ta med sig lärplattan för att utforska på nya platser och miljöer. 

Nackdelar som synliggörs i studien är brist på tid för att planera en meningsfull aktivitet 

med lärplattan och bristande kompetens hos pedagogerna kring verktyget. 

 

Kjällander (2016) har genomfört ett forskningsprojekt på fyra svenska förskolor för att 

synliggöra användningen av lärplattor i de studerade förskolorna. Studien utgår från 

teorin Design för lärande, och studiens material baseras på både observationer och 

samtal med förskollärare. Studiens resultat visar att barn producerar med hjälp av 
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lärplattorna snarare än vad de konsumerar. Förskollärarna i studien förklarar att de inte 

är intresserade av att låta barnen sitta själva med lärplattan och att den inte enbart ska 

användas till spel, eftersom att det då blir ett konsumerande medan förskollärarna vill få 

barnen att producera. Via lärplattan framkommer även flera olika uttryckssätt, 

multimodalitet, som till exempel via kommunikation, läsa och skriva, samt att utforska 

den fysiska världen och den digitala världen som till exempel leka lekar som baseras på 

de applikationer som förekommer på lärplattan. Vidare visar resultatet på lärplattans 

goda användningsområden så som exempelvis projicering, vilket innebär att skärmen 

speglas upp med hjälp av en projektor, då skärmen ofta upplevs som för liten för att 

bjuda in flera barn att kunna interagera och samspela samtidig. En fördel som 

förskollärarna i studien uttrycker är att via projicering öppnas en dialog upp kring 

innehållet i applikationen och förskolläraren kan styra takten och på så vis stanna upp 

och få barnen att fundera. Resultatet visar även att det är förskollärarna som iscensätter 

och skapar förutsättningar för barnens lärande på lärplattorna och vidare beskriver 

förskollärarna att deras strävan är att lärplattan ska ses som ett meningsfullt verktyg. 

 

I likhet med studien ovan belyser Petersens (2015) studie att barn blir aktiva 

producenter om de ges rätt förutsättningar. När barnen är aktiva producenter ökar deras 

delaktighet och genom att förskollärare har tilltro till barnens förmåga kan barnen göra 

egna val och handla självständigt. Petersens (2015) studie är genomförd i Sverige och 

syftet är att bidra med kunskap om barns förmåga att använda lärplattor utifrån teorin 

Design för lärande. Metoden som används är videoobservationer. Forskaren deltar i 

förskolans verksamhet och observerar samt filmar verksamheten som består av 20 barn 

och tre lärare som tillsammans använder två lärplattor. Studien lyfter även 

möjligheterna med ett multimodalt designteoretiskt arbetssätt som ökar barnens 

delaktighet i samband med användning av digitala verktyg. Vidare visar resultatet att 

lärplattan ger barnen möjligheter att arbeta multimodalt, vilket innebär att kommunicera 

med många olika uttrycksformer till exempel verbalt språk, bildspråk och gester. Barnet 

kan själv designa sitt lärande genom att välja sina uttrycksformer exempelvis genom att 

visa en bild och samtidigt berätta något verbalt. Forskningen visar att barnen blir aktiva 

producenter när de väljer uttrycksformer samt kombinerar olika uttrycksformer för att 

nå syftet med kommunikationen.  

 

Kjällander (2014) har genomfört ett forskningsprojekt med fokus på att lyfta 

implementering av lärplattor i fyra svenska förskolor, där studiens material baseras på 

videoobservationer. Studien visar att barnen tillsammans med förskollärarna blir 

didaktiska designers då förskollärarna utforskar och följer barnens intressen och 

engagemang i användandet av digitala verktyg. Förskollärarna som deltar i studien 

designar ofta tillfällen så att barnen kan sitta mellan tre och fem barn vid varje lärplatta, 

vilket är tänkt att bjuda in till samarbete. Det visar sig att barnen samarbetar och är 

hjälpsamma mot varandra i arbetet med lärplattor, bland annat genom att uppmuntra 

varandra och ge varandra positiv feedback. Ytterligare ett intressant resultat i studien är 

att digitala och traditionella aktiviteter inspirerar varandra ömsesidigt. Med detta menas 

att det som görs på lärplattan oftast blir en aktivitet i förskolan samtidigt som de 

aktiviteter som sker i förskolans lokaler exempelvis rita eller bygga med lera kan 

försöka kompletteras med en applikation för att barnen ska få en förståelse för att det 

finns flera olika uttryckssätt. 

 

3.2 Pedagogers inställning till användandet av lärplattor 

Mertalas (2017) studie syftar till att undersöka relationen mellan pedagogernas 

uppfattningar kring pedagogik och inställning till användning av digitala verktyg. 
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Studien är genomförd i Finland där 17 pedagoger i förskolan deltar och insamlingen av 

data sker via intervjuer. Studiens resultat beskriver att ett av motiven till förskollärarnas 

positiva inställning till att använda digitala verktyg i förskolan är för att de anser att det 

tillför något till barnen i undervisningen. Studiens resultat visar att lärares syn på 

pedagogik kan delas upp i två dimensioner. Den ena dimensionen är traditionell och 

lärarcentrerad syn och den andra är konstruktivistisk och barncentrerad syn. Traditionell 

och lärarcentrerad syn fokuserar på en traditionell kunskapsöverföring mellan läraren 

och barnet, där kunskapsinnehållet väljs ut och styrs av läraren. Konstruktivistisk och 

barncentrerad syn fokuserar på lärande via samarbete mellan barnen, ett utforskande 

lärande och att det är barnens intressen som styr valet av kunskapsinnehåll. 

Förskollärarna i studien beskriver att förskolan ska fokusera på att utveckla barns 

sociala och emotionella färdigheter men när de inkluderar digitala verktyg visas det att 

fokus ligger på ämneskunskaper. Resultatet visar att förskollärarna i studien har en 

konstruktivistisk och barncentrerad syn när de utför aktiviteter som utvecklar barnens 

sociala förmågor men en traditionell och lärarcentrerad syn när de arbetar med digitala 

verktyg. Majoriteten av förskollärarna i studien är positiva till användningen av digitala 

verktyg i förskolan men problematiken är kunskapsgapet mellan att vilja använda det 

och att ha kunskap om hur det ska användas. Förskollärarna i studien beskriver att de 

upplever en bristande kompetens och saknar kunskap i användningen med digitala 

verktyg med barn, så att verktyget används utifrån ett pedagogiskt syfte. 

 

I likhet med studien ovan har Masoumi (2015) genomfört en studie som syftar till att 

redogöra för vilka inställningar som pedagoger har kring digitala verktyg samt hur de 

påverkar användningen av digitala verktyg i förskolan. Studiens resultat grundas i 

observationer och intervjuer med verksamma pedagoger från tre svenska förskolor. 

Masoumi (2015) lyfter att det finns både positiva och negativa inställningar till 

användningen av digitala verktyg hos förskollärarna. Studiens resultat visar att 

förskollärares användning av lärplattan grundar sig i förskollärarnas inställning, 

tekniska kunskap och pedagogiska erfarenhet. De positiva aspekterna som 

förskollärarna såg med lärplattan i verksamheten är när den används utifrån läroplanens 

intentioner, till dokumentation och som ett hjälpmedel vid språkundervisning. De 

förskollärare som har en positiv inställning beskriver att de ofta använder digitala 

verktyg, då de anser att de är användbara och tillför i undervisningen. Förskollärare med 

negativ inställning påpekar att barnen har digitala verktyg hemma som de kan använda 

och därför bör tiden på förskolan användas till de “riktiga” spelen och till att rita på 

“riktiga” papper. Vidare beskrivs i studien att en förskollärare med negativ inställning 

menar på att barnen blir konsumenter när digitala verktyg inkluderas i undervisningen 

och att det blir en form av barnpassning. Gemensamt för förskollärarna med negativ 

inställning är att de beskriver att de inte besitter så stor kompetens i arbetet med digitala 

verktyg.  

 

En studie genomförd av Hernwall (2016) i Sverige med fokus på att synliggöra vad 

förskollärare ser för möjligheter och hinder i arbetet med digitala verktyg. Studien utgår 

från en workshop där 12 förskollärare deltog. I studiens resultat framkommer det att 

förskollärarna har skilda uppfattningar om möjligheter och hinder. En möjlighet de ser 

med användningen av lärplattan är att inspirera barnen bland annat genom olika spel 

som de sedan använder i sin egen lek, men även musik och film som inspirationskälla 

för barnen. Det främsta hindret som förskollärarna ser är att det var svårt att hitta 

relevanta arbetsområden/applikationer samt att få tillgång till eller komma åt dem. De 

beskriver att ett större stöd från kommunen hade underlättat i arbetet. Hur förskollärarna 

väljer att använda lärplattan framkommer i främst två skäl. Det ena skälet är att 
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förskollärarnas argument kring att använda eller inte använda hänger samman med 

deras kompetens kring digitala verktyg. Det andra skälet är hur relevant och på vilket 

sätt förskollärarna anser att digitala verktyg kan tillföra i den pedagogiska 

undervisningen. 

 

3.3 Sammanfattning av tidigare forskning 

I den tidigare forskningen framkommer det att planering av undervisning sker utifrån 

barnens intresse och behov samt utifrån läroplanen, och på så vis ökar barnens 

engagemang i undervisningen. I planeringen av undervisningen beskrivs det i tidigare 

forskning att målet är att barnen ska bli producenter och inte konsumenter. För att 

barnen ska bli producenter är det av vikt att förskollärare iscensätter lärmiljöer och 

lärtillfällen så att de anpassas efter varandra. Aktiviteter som inkluderar lärplattan 

beskrivs i den tidigare forskningen som till exempel programmering (som innebär att ge 

instruktioner till någon/något som sedan utför en handling) och projicering (som innebär 

att förstora upp lärplattans skärm på väggen med hjälp av en projektor). Forskningen 

visar även att aktiviteter bör designas så att barnen ges möjligheter att uttrycka sig med 

hjälp av flera olika uttrycksformer, till exempel genom verbalt språk, bilder och gester.  

 

Tidigare forskning visar att det finns olika inställning till användandet av lärplattor i 

förskolan. De förskollärare som har en positiv inställning till användandet, använder 

lärplattan mer konsekvent och på ett meningsfullt sätt. De förskollärare som har en 

negativ inställning till användandet synliggör problem med användandet och lyfter 

kompetensbrist som en anledning. Vidare lyfter tidigare forskning att förskollärares 

vilja att arbeta med digitala verktyg påverkar hur de väljer att använda lärplattan. 

Forskningen visar även att det finns en problematik kring de förskollärare som upplever 

att de har en vilja att använda digitala verktyg men att de saknar kompetens för att göra 

användandet meningsfullt. 
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4 Teoretiskt ramverk 

 

Nedan beskrivs det teoretiska ramverket som studien utgår ifrån vilket är Design för 

lärande. I ramverket beskrivs analysmodellen LearningDesignSequences som studien 

vidare använder för analys. Ramverket Design för lärande är framtaget av Selander år 

2017 och är därav ett relativt nytt arbetssätt för att möta de nya möjligheterna och 

utmaningarna i lärares planering och genomförande av undervisning. Ramverket Design 

för lärande har valts för att det synliggör processen där förskollärare planerar och 

genomför undervisning. Ett begrepp inom Design för lärande är multimodalitet, som 

kommer användas för att visa hur förskollärare erbjuder barn olika uttryckssätt i 

undervisningen. 

 

4.1 Design för lärande 

Selander (2017) beskriver hur den tid vi lever i som ständigt är i förändring, där digital 

teknik och nya kommunikations- och kunskapsrepresentationer får stort utrymme. 

Utifrån detta ges nya möjligheter för lärande för barn och unga i dagens samhälle. Elm 

Fristorp och Lindstrand (2012) beskriver att design för lärande betyder att planera och 

utforma möjligheter för lärande utifrån ett vuxenperspektiv på “vad” som ska läras samt 

tillvägagångssättet ”hur”. Fokus ligger på de sociala sammanhang som lärandet sker i 

samt vilka val som görs i planeringen för att inkludera barnet i processen. Den fysiska 

miljöns påverkan för lärandet är en del av design för lärande. Genom att anpassa miljön 

så att den passar lärandet som ska ske kan upplevelsen förstärkas och påverka lärandet 

positivt. Design för lärande beskrivs av Selander (2017) som en process som är 

uppdelad i delar och som tillsammans i olika konstellationer utgör olika innehåll och 

möjliga metoder. Olika kombinationer av delarna skapar olika innehåll och flertalet val 

av metoder. Att bryta ner lärandet i mindre delar ökar möjligheterna att anpassa lärandet 

utefter individen eller gruppens behov. Design för lärande handlar också om att se 

förarbetet och vägen till målet som en del av lärandet. Det är inte bara målet eller 

slutresultatet som ses som lärande, utan vägen dit och alla aktiviteter och processer som 

utvecklats på vägen mot målet. 

 

Inom design för lärande beskrivs begreppet multimodalitet. Selander (2017) beskriver 

att multimodalitet innebär att se många olika uttrycksformer i kombination med 

varandra. Kommunikation är mer än verbala ord och skrivna ord. Det är även layout, 

grafiska uttryck, bilder, färger men också tilltal, gester och ansiktsuttryck. Alla dessa 

uttrycksformer påverkar hur kommunikationen mottas av mottagaren. Selander (2017) 

beskriver att kombinationer av uttrycksformer förstärker kommunikationen och 

lärandet.  

 

4.2 Analysmodell utifrån Design för lärande  

Selander (2017) beskriver en modell som han nämner LearningDesignSequences som 

kan användas som ett analysredskap. Modellen är en linjär process hur ett lärande kan 

designas utifrån tre olika steg. I denna studie fokuseras enbart de två första stegen, det 

första steget benämns som förutsättningar och iscensättning och det andra som första 

transformationscykeln. Första steget i modellen har underrubrikerna potentiella 

resurser, syfte, institutionella mönster och iscensättning. Potentiella resurser innebär att 

identifiera vilka resurser som finns att tillgå inför undervisning samt hur dessa är 

relevanta för situationen. Detta kan exempelvis vara att identifiera vilket fysiskt material 

som finns på avdelningen och hur de tillför undervisningen. Syfte innebär att 

förskollärare utgår ifrån förskolans styrdokument, som till exempel förskolans läroplan, 
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när de planerar undervisningen. Institutionella mönster innebär att vara medveten om 

strukturer och mönster som finns i verksamheten samt beteendemönster och eventuella 

regler och förordningar. I förskolans kontext kan detta betyda att förskolläraren tar 

hänsyn till barngruppens rutiner och traditioner på aktiviteter, till exempel att 

barngruppens samling alltid genomförs på en matta. Hänsyn bör även visas till hur barn 

och pedagoger agerar mot varandra i kontexten, till exempel att pedagoger i förskolan är 

en medforskare tillsammans med barnen i undervisningen. Iscensättning handlar om hur 

förskolläraren förbereder sig såväl teoretiskt som praktiskt. Det vill säga att 

förskolläraren både måste förbereda innehållet i aktiviteten och miljön där aktiviteten 

ska genomföras. 

 

Det andra steget i modellen, första transformationscykeln, har tre underkategorier; 

transformering, använda resurser och formering. Dessa tre steg kan ske parallellt eller i 

olika kombinationer utifrån aktivitetens utformning och barngruppens intresse för 

aktiviteten. Detta innebär att undervisningen är en process som är ständigt föränderlig 

beroende på hur barnens frågeställningar och intressen utvecklar aktiviteten. 

Transformeringen innebär hur barnen upplever, genomför och tolkar aktiviteten utifrån 

lärarens förväntningar och samt gör egna val kring hur de väljer att delta i aktiviteten. 

Använda resurser betyder vilka material och verktyg som används i genomförande av 

aktiviteten. Formering innebär hur barnen använder, återger och återskapar kunskapen 

som de tillägnar sig i aktiviteten. 

 

Linjärt med modellen återges två parallella teman, elevernas/barnens intressen, 

positionering och sociala interaktioner samt lärares/förskollärares intresse, 

positionering och sociala interaktion. Elevernas/barnens intressen, positionering och 

sociala interaktioner handlar om att uppmärksamma barnens intresse och ta hänsyn till 

det sociala samspelet i barngruppen och mot pedagogerna. Lärares/förskollärares 

intresse, positionering och sociala interaktion innebär vad lärare har för intresse för 

aktiviteten samt hur de förhåller sig och vilken roll de väljer att inta i barngruppen. 

Vidare menar Selander (2017) att lärare bör reflektera kring förändringen och se den 

digitala tekniken och den nya kommunikations- och kunskapspresentationerna som 

möjligheter i lärandet. Nya lärresurser såsom filmer, spel och applikationer ger ett 

bredare och mer dynamiskt lärande men ställer också krav på lärarens kompetens. 

Lärarens roll blir nu ännu viktigare genom att finnas där och vägleda, styra och stötta 

vid användandet av den digitala tekniken. Med hjälp av de nya resurserna kan 

undervisningen fokusera på didaktiska delar såsom centrala frågor, sammanhang, 

problemlösning och reflektion. Selander (2017) nämner att arbetssättet design för 

lärande innebär att kunna se till sitt eget förhållningssätt som lärare och vara beredd på 

att förändra sitt arbetssätt både på undervisning och på organisatorisk nivå. Arbetssättet 

innebär att skapa möjligheter för lärande för andra men det blir samtidigt en utveckling i 

lärandet för läraren. 
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Figur 1. LearningDesignSequences. Design för lärande, Anna Åkerfeldt och Staffan 

Selander, Stockholms universitet (Skolverket, 2016) 

 

Utifrån ovan analysmodell kommer resultatet att analyseras i följande steg. Resultatets 

första kategori: Förskollärares förberedelser inför att använda lärplattan i undervisning 

kommer att analyseras utifrån det första steget i analysmodellen, förutsättningar och 

iscensättning med underrubrikerna potentiella resurser, syfte, institutionella mönster och 

iscensättning. Den andra kategorien: Förskollärares genomförande av undervisning med 

lärplattan i resultatet analyseras utifrån första transformationscykeln och de tre 

underkategorierna; transformering, använda resurser, formering samt multimodalitet. 

Studiens tredje kategori: Anledningar till att förskollärare prioriterar att använda 

lärplattan i undervisning kommer analyseras och kopplas till kategorierna 

Lärares/förskollärares intresse, positionering och sociala interaktion och 

Elevernas/barnens intressen, positionering och sociala interaktioner samt utifrån 

använda resurser och multimodalitet i analysmodellen. 
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5 Metod 
I det här kapitlet kommer val av metod att beskrivas, hur urvalet av intervjupersoner 

gjordes, hur intervjuerna genomfördes och hur det insamlade materialet analyserades 

och bearbetades i den föreliggande studien. De forskningsetiska principerna 

(Vetenskapsrådet, 2017a) kommer kortfattat beskrivas och förklaras hur de beaktades. 

Avslutningsvis sker en diskussion kring de val som gjorts och de metoder som använts i 

studien. 

 

5.1 Kvalitativ metod  

Till studien valdes kvalitativ metod som tillvägagångssätt för att besvara studiens 

frågeställningar och för att fokusera på en djupare förståelse kring förskollärares 

erfarenheter. Kvalitativ metod valdes då studien var begränsad av tidsramar och därför 

valdes att fokusera på att få ett djupgående, innehållsrikt och detaljerat material från de 

intervjuade förskollärarna till studien. Denscombe (2018) beskriver att kvalitativ metod 

kan vara ett alternativ om studien är mindre omfattande. Denscombe (2018) skriver att 

kvalitativ metod baseras på nedskrivna eller talade ord. I denna studie har 

semistrukturerade intervjuer valts, då det baseras på talade ord, i denna studie har 

förskollärare getts möjligheter att berätta om sina erfarenheter kring användning av 

lärplattan i undervisning. 

 
5.1.1 Intervju 

Till forskningsverktyg valdes intervjuer så att förskollärarna gavs möjlighet att berätta, 

med egna ord, hur de använder lärplattan i undervisningen utifrån i förväg bestämda 

frågor (Bilaga A). Intervjufrågorna bestämdes i förväg för att kunna kontrollera att 

frågorna möter studiens syfte och frågeställningar. Denscombe (2018) beskriver att 

intervjuer kan användas för att få en djupare förståelse kring ett ämne. Vidare beskriver 

Denscombe (2018) att semistrukturerade intervjuer utgår ifrån en i förväg bestämd 

ordning på frågorna men under intervjun kan frågornas följd ändras samt följdfrågor kan 

läggas till för att få utvecklande och beskrivande svar från informanten. Genom att 

använda semistrukturerade intervjufrågor kunde frågornas följd justeras under 

intervjuns gång så att frågorna kunde ställas när det passade in i intervjun samt att 

passande följdfrågor kunde ställas. Detta genererade att förskollärarna gavs möjlighet 

att utveckla sina svar för att ge en djupgående information. 

 

5.2 Urval 

Till studien tillfrågades fyra verksamma förskollärare att delta, på fyra olika förskolor 

med barn i åldrarna ett till fem år. En av förskollärarna lämnade återbud den dagen som 

intervjun skulle äga rum, vilket gjorde att en femte förskollärare fick frågan att delta i 

studien. Tre av förskolorna är belägna i södra Sverige och en förskola i mellersta 

Sverige. Fyra förskollärare valdes för att begränsa mängden insamlade data och på så 

vis kunna fördjupa oss i intervjusvaren från de fyra intervjuade förskollärarna. Antalet 

förskollärare var samtidigt tillräckligt många för att ge en övergripande inblick i hur 

användandet av lärplattor såg ut på de utvalda förskolorna. De fyra förskollärarna valdes 

utifrån ett subjektivt urval då det fanns en kännedom om de personerna som var tänkta 

att väljas ut till studien, eftersom de ansågs ha kvaliteter som kunde vara av vikt för 

datainsamlingen. Denscombe (2018) beskriver att subjektivt urval handlar om att de 

handplockade intervjupersonerna är avsiktligt utvalda för sin kompetens inom ämnet 

och kan ge relevant empiri till studien. Då denna studie fokuserar på de förskollärarna 

som kontinuerligt arbetar med digitala verktyg i förskolan identifierades först 

verksamma förskollärare som genomförde undervisning som inkluderade lärplattan. 
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Sökningar genomfördes på sociala medier efter förskollärare som är engagerade i 

digitalisering samt som arbetar aktivt med implementeringen av digitala verktyg i 

förskolan. Genom tidigare arbete och verksamhetsförlagd utbildning fanns det 

kännedom om förskollärare som ansågs lämpliga för denna studien utifrån sitt arbete 

med digitala verktyg.  

 

Nedan beskrivs de fyra förskollärarna som intervjuades med fiktiva namn. För att få en 

bild av förskollärarnas erfarenheter och arbetssituation beskrivs deras ålder, antal år som 

verksamma, ålder på barnen de arbetar med samt hur ofta de uppskattar att de använder 

lärplatta i undervisningen.  

 

Ines är 28 år, har varit verksam i 3 år och arbetar i en 5-årsgrupp. Hon upplever att hon 

använder lärplattan ett par gånger i veckan beroende på vad de arbetar med. Ines är 

IKT-pedagog på sin förskola. 

 

Cajsa är 47 år och har varit verksam förskollärare i 26 år och barnen i hennes barngrupp 

är mellan 3–5 år. Hon uppskattar att hon använder lärplattan ungefär 2 gånger i veckan, 

men ibland mer och ibland mindre. 

 

Malin är 43 år och har varit verksam i 16 år. Åldern på hennes barngrupp är 3–6 och 

hon upplever att hon använder lärplattan varje dag. 

 

Susanne är 35 år och har varit verksam i 12 år. Hennes barngrupp är 5 år och hon 

uppskattar att hon använder lärplattan några gånger i veckan. Även Susanne är IKT-

pedagog på sin förskola. 

 

5.3 Genomförande 

Inför intervjuerna skickades intervjufrågorna (se bilaga A) ut till förskollärarna i förväg. 

Detta gjordes för att intervjupersonerna skulle hinna reflektera kring sitt arbetssätt och 

ges möjlighet att förbereda sig för intervjun. Intervjuerna genomfördes enskilt, vilket 

innebar att vi två som genomför studien gjorde två intervjuer var och redovisade sedan 

den insamlade datan för varandra. Styrkan som anses med denna metod är att 

förskolläraren möjligtvis inte känner sig i underläge för att det kommer två personer och 

ställer frågor, samtidigt som nackdelen blir att det hade varit lättare att kunna tolka 

förskolläraren om det hade varit två personer som genomförde intervjun. Före 

genomförandet av intervjuerna kontaktades förskollärarna för att tillsammans bestämma 

dag, tid och plats för intervjuerna. Denscombe (2018) nämner att det kan finnas 

svårigheter att genomföra en intervju med god kvalitet om platsen för genomförandet är 

stökig och högljudd. Därav gavs intervjupersonen möjlighet att välja plats för 

genomförandet för att intervjupersonen så att de skulle känna sig bekväma under 

intervjun. I samband med att dag och tid bokades för intervjun fick förskollärarna reda 

på att intervjun skulle ta ca 30–40 minuter för att visa hänsyn mot dem och att de skulle 

kunna planera sin tid ur barngruppen. Tre av intervjuerna tog 40 minuter och en av 

intervjuerna tog 60 minuter.  

 

En av intervjuerna skedde via ett videosamtal med hjälp av Skype då avståndet mellan 

parterna var för långt. Detta blev inget problem för varken förskolläraren eller den som 

genomförde intervjun, utan upplevdes som vilket samtal som helst. Samtliga intervjuer 

spelades in för att få med alla svar eftersom det valdes att inte fokusera på att hinna 

skriva ner svaren utan istället låg fokus på att hålla en god interaktion under intervjun. 

Med ljudupptagning fanns det även möjlighet att gå tillbaka till intervjun i efterhand och 
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lyssna igen för att underlätta vid analysarbetet. Detta lyfter Denscombe (2018) som 

positivt, dock framhålls det att intervjupersonen kan känna sig obekväm av att 

ljudupptagning sker under intervjun. Under intervjuerna upplevdes inga av 

förskollärarna som påverkade av inspelningen.  

 

5.4 Bearbetning och analys av data 

Efter genomförandet av intervjuerna transkriberades det insamlade materialet för att få 

ett rikt material att analysera, vilket var tidskrävande men samtidigt gav oss mycket 

hjälp vidare i arbetet med att analysera. Det transkriberade materialet lästes grundligt av 

oss båda för att identifiera så många aspekter, mönster och kategorier som möjligt. 

Denscombe (2018) beskriver att transkribering är tidskrävande men att det ger ett 

positivt resultat då det ger detaljerade svar som sedan kan användas i analysarbetet för 

att jämföra och synliggöra mönster. En innehållsanalys gjordes av materialet för att 

identifiera mönster och kategorier utifrån studiens syfte och frågeställningar. 

Bearbetningen började med att identifiera nyckelbegrepp i transkriberingarna för att 

sedan kunna se vilka svar som liknade varandra eller som skiljde sig åt mellan 

förskollärarna. Efter det sattes nyckelbegreppen in under studiens frågeställningar för att 

sedan kunna göra kategorier utifrån dem och placera dem så att det skulle följa en röd 

tråd genom hela resultatdelen. Denscombe (2018) framhåller att en innehållsanalys 

innebär att bryta ner materialet i mindre delar och sortera det utifrån relevanta 

kategorier så att mönster kan urskiljas. När materialet skulle analyseras utgicks det ifrån 

de centrala begrepp som fanns relevanta för studien utifrån den valda teorin Design för 

lärande samt dess analysmodell LearningDesignSequences. I bearbetningen av analysen 

användes frågeställningarna som utgångspunkt och innehållet analyserades under varje 

kategori. Hur teorin användes för att analysera respektive fråga är beskrivet på s.10. 

 

5.5 Etiska överväganden  

De forskning- och forskaretik har beaktats under studiens process. Vetenskapsrådet 

(2017b) skrivet att forskningsetiken innefattar etiska överväganden i sambandet mellan 

forskning och etik, gällande kraven på forskaren, forskningens syfte och utförande. 

Grundläggande för forskningsetiken är att de personerna som deltar i forskningen som 

informanter bemöts med största respekt och skyddas från skador och kränkningar då de 

deltar i forskningen. Forskaretiken ställer krav på forskarens ansvar kring hanterandet 

av publicering av samt hur forskaren agerar i dess olika roller. I studien har 

Vetenskapsrådets (2017a) fyra etiska principer beaktats; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidialitetskravet och nyttjandekravet. 

 

I föreliggande studie togs muntlig kontakt med de utvalda personerna för att ge en kort 

information kring studien samt att höra sig för om de eventuellt skulle vara intresserade 

av att delta. Efter samtalet skickades ett missiv (se bilaga b) ut för att förskolläraren i 

lugn och ro skulle kunna läsa om studiens syfte och fundera över sitt deltagande. För att 

ge ytterligare en möjlighet till inblick i studien förklarades kort studiens syfte innan 

intervjun började samt ett tydliggörande av att deltagandet var frivilligt samt att de 

kunde avbryta under intervjuns gång. Informationskravet innebär enligt 

Vetenskapsrådet (2017a) att forskaren har ansvar att delge information kring studiens 

syfte till de som skall delta. Undersökningen och syftet med studien ska i stora drag 

beskrivas för de berörda personerna samt hur de deltagande kan bidra till ny kunskap för 

att styrka deras medverkan. Det är av vikt att det tydligt framgår i informationen att 

deltagandet är frivilligt samt att de insamlade uppgifterna enbart kommer användas i 

forskningens syfte. Uppgifter kring att studien kommer offentliggöras bör lämnas ut. 
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Före intervjun började fick förskolläraren ge sitt samtycke till att delta i intervjun samt 

att intervjun spelades in. En av de tillfrågade förskollärarna hoppade av, med all rätt 

utifrån samtyckeskravet då förskolläraren har rätt att bestämma över sitt deltagande. 

Enligt Vetenskapsrådet (2017a) innebär samtyckeskravet att de som deltar har rättighet 

att bestämma över sitt deltagande det vill säga att när som helst avbryta sitt deltagande 

utan negativa påföljder eller att behöva förklara varför deltagandet avbryts. Ett 

samtycke från deltagaren är således av vikt. 

 

För att skydda förskollärarna i denna studie anonymiseras den insamlade datan och 

förskollärarna har i studien fått fiktiva namn. Information kring detta fick förskollärarna 

i missivet men även före intervjun. Konfidialitetskravet handlar om att de insamlade 

personuppgifterna ej skall kunna identifieras av obehöriga eller utomstående skriver 

Vetenskapsrådet (2017a). Inga personliga uppgifter får lämnas ut till oberörda, utan att 

samråda med de inblandade. Forskaren har tystnadsplikt. 

 

I denna studien har de insamlade uppgifterna enbart används till studiens syfte. 

Vetenskapsrådet (2017a) skriver för att nyttjandekravet ska beaktas får inga insamlade 

uppgifter användas för andra ändamål än studien. De får varken användas eller lånas ut 

för att nyttjas inom andra ej vetenskapliga ändamål. De insamlade uppgifterna får inte 

heller användas som beslut eller åtgärder som på något vis kan påverka deltagaren. 

Forskaren bör ha en medvetenhet kring de utlämnade uppgifterna så det inte finns risk 

för att resultaten felaktigt utnyttjas. 

 

5.6 Metoddiskussion 

I denna studie valdes kvalitativ metod ut där empirin samlades in via intervjuer. Då 

studiens syfte är att bidra med kunskap om hur förskollärare använder lärplattan i 

undervisningen i förskolan, ansågs intervjuer som ett relevant forskningsverktyg. Under 

intervjuns gång kunde följdfrågor ställas om det var något som förskollärarna skulle 

utveckla, vilket ansågs vara en styrka i studien. En svaghet med intervjuerna var att det 

inte kunde säkerställas att liknande följdfrågor ställdes eftersom det i förväg inte gick att 

veta vart intervjuerna skulle leda eller hur de olika intervjuade förskollärarna skulle 

uppfatta intervjufrågorna. I efterhand när det insamlande materialet gicks igenom 

uppmärksammades att liknande följdfrågor ställdes till förskollärarna. Eftersom två 

intervjuer genomfördes vardera kunde vi sedan läsa varandras intervjuer och identifiera 

nya mönster och aspekter. Detta ses som en styrka i metoden då det insamlade 

materialet kunde analyseras grundligt och objektivt utifrån nya perspektiv. I 

transkrieringsarbetet lyssnade inte båda intervjuarna på materialet, utan det 

transkriberades två intervjuer vardera. Detta kan ses som en nackdel mot trovärdigheten 

då andra aspekter hade kunnat identifieras om båda intervjuarna hade lyssnat på samma 

material vilket hade kunnat påverka studiens resultat.  

 

För att öka trovärdigheten valdes förskollärare ut noggrant och intervjufrågorna 

utformades så att de skulle ge relevanta svar gentemot studiens syfte och 

frågeställningar. Genom att det ställdes öppna intervjufrågor och följdfrågor gavs mer 

utvecklade svar, samt att förskolläraren kunde svara fritt så att den röda tråden hölls 

gentemot studiens syfte och frågeställningar, vilket stärker studiens trovärdighet. 

Denscombe (2018) skriver att trovärdigheten i studien påverkas av att rätt frågor ställs 

till studiens syfte och frågeställningar samt att urvalet av intervjupersoner är noga 

genomtänkt. För att öka trovärdigheten ytterligare grundades resultatet i den insamlade 

datan, som noggrant och detaljerat granskades av oss båda trots att vi genomförde 
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intervjuerna enskilt, vilket Denscombe (2018) framhåller leder till en ökad trovärdighet. 

En styrka som identifierats med studiens metod är att intervjuerna spelades in och sedan 

transkriberades. Detta leder till en ökad trovärdighet eftersom datan blir så nära 

intervjupersonens svar som möjligt, då samtligt material från inspelningarna 

transkriberades.  

 

En brist som kan ses i studiens val av forskningsverktyg är att det enbart genomfördes 

intervjuer. Om observationer hade kompletterats till studien hade ett mer data kunnat 

samlas in för att ge studien ett bredare resultat. Genom observationer hade 

förskollärarnas arbete med lärplattan i undervisningen kunnat identifierats och inte bara 

utgå ifrån deras egna beskrivningar om deras uppfattningar. Vid en av intervjuerna 

erbjöds en rundvandring på avdelningen där förskolläraren arbetar. Under 

rundvandringen beskrev förskolläraren flera exempel på aktiviteter som tyvärr inte kom 

med under intervjun vilket hade kunnat tillföra i studiens resultat. Detta ligger till grund 

för varför observationer hade kunnat tillföra fler aspekter på användningsområden av 

lärplattan till resultatet. Likaså hade ett annat svar på frågan: “Hur ofta använder du 

lärplattan i undervisningen?” om observationer hade kompletterats till studien. I 

intervjusvaren uppger förskollärarna att de uppskattar sin användning av lärplattan i 

undervisning, två till tre gånger i veckan men i sina beskrivningar av hur de arbetar 

synliggör förskollärarna exempel där de använder lärplattan flera gånger om dagen. 

Detta är något som de inte räknat in i sitt svar på hur ofta de använder lärplattan i 

undervisningen.  

 

För att få en god tillförlitlighet i studien var det av vikt att intervjuerna utfördes på ett 

korrekt sätt, det vill säga att vi som intervjuade var objektiva och undvek att ställa 

ledande frågor eller kritisera intervjupersonens svar. För att studien ska bli tillförlitlig 

har studiens metod beskrivits detaljerat i metodkapitlet och i resultatkapitlet används 

citat från förskollärarna vilket ökar tillförlitligheten. Då kan andra forskare genomföra 

studien med hjälp av beskrivningarna i metodkapitlet samt att citaten styrker 

förskollärarnas beskrivningar från intervjuerna ordagrant. För att kunna kontrollera 

tillförlitligheten skriver Denscombe (2018) att studiens tillvägagångssätt ska beskrivas 

detaljerat så att processen kan upprepas eller genomföras av andra forskare på liknande 

sätt. 

 

För att studien skulle bli överförbar behövde studiens resultat som delges ses över så att 

den kan användas av andra människor i andra kontexter, vilket gjordes genom att se 

över så allt stämde överens med det insamlade materialet. Resultatet som framkom 

kring förskollärares användning och uppfattningar visar hur arbetet med lärplattan kan 

genomföras och resultatet kan även användas av andra för vidare forskning samt som 

inspiration till att arbeta med lärplattan i sin egen verksamhet. Denscombe (2018) menar 

att läsaren av studien ska få en så klar bild av resultatet inom det studerade området, så 

att denne ska kunna använda informationen för egen vidare forskning. 
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6 Resultat 
 

Under följande kapitel presenteras studiens resultat som baseras på de intervjuade 

förskollärarnas berättelser kring hur de planerar och genomför undervisning med 

lärplattan i förskolan. Sist i resultatet redogörs förskollärarnas beskrivningar kring 

varför de väljer att använda lärplattan som ett verktyg i undervisning. Resultatet är 

baserat på studiens tre frågeställningar och kategorierna som används är; Förskollärares 

förberedelser inför att använda lärplattan i sin undervisning, Förskollärares 

genomförande av undervisning med lärplattan, Anledningar till att förskollärare 

prioriterar att använda lärplattan i undervisning. Kategorierna är baserade på 

frågeställningarna för att göra resultatet lättläst och överskådligt för läsaren. 

 

6.1  Förskollärares förberedelser inför att använda lärplattan i sin 
undervisning 

Nedan besvaras den första frågeställningen som handlar om de intervjuade 

förskollärarnas förberedelser inför undervisningen. Under detta avsnitt används 

underrubrikerna förberedelser och planering av innehåll och metod för att kategorisera 

upp resultatet. 

 
6.1.1 Förberedelser 

Samtliga förskollärare beskriver lärplattan som en viktig resurs i 

undervisningssituationer. Malin beskriver att undervisningstillfällen kan ske utan 

lärplattan, men när lärplattan inkluderas bidrar den med en förstärkning av lärandet. Ett 

annat verktyg som samtliga förskollärare nämner som betydande i undervisningen är 

projektorn. För att kunna använda lärplattan och projektorn i undervisningen lyfter 

samtliga förskollärare vikten av de tekniska förberedelserna av verktygen innan 

användandet. En teknisk förberedelse som Susanne tar upp är att hon måste se till så att 

lärplattan är laddad samt att se till att det finns WIFI-uppkoppling. Malin lyfter att om 

projektorn ska användas i undervisningen så måste den kopplas upp och alla sladdar ska 

finnas tillgängliga. Detta är tekniska förberedelser som krävs för att kunna använda 

lärplattan tillsammans med exempelvis projektorn. Malin tar upp en förenkling som 

skett där de fått en projektor och minst en lärplatta till varje avdelning och på så vis kan 

de ständigt ha projektorn redo för användning.  

 

Susanne lyfter en annan viktig förberedelse som är att ge barnen en god introduktion till 

hur de använder lärplattan samt syftet med den. På så vis skapas goda förutsättningar för 

barnen i deras användande menar Susanne. Hon förklarar vidare att det är viktigt att 

förbereda barnen inför aktiviteterna, oavsett vilken aktivitet som ska genomföras, till 

exempel är det lika viktigt att introducera lärplattan för barnen som det är att lära dem 

hur en pensel tvättas. Genom att barnen får en god introduktion till lärplattan får de 

också rätt förutsättningar för att använda den på rätt sätt så att barnen kan uppnå syftet 

med aktiviteten, menar hon vidare.  
 
6.1.2 Planering av innehåll och metod  

Samtliga förskollärare beskriver hur planering av innehåll och metod integreras för att 

skapa ett meningsfullt användande av lärplattan i undervisningen. Malin och Susanne är 

överens om att innehållet måste väljas ut före metoden. Vidare återger de att inför 

användning av lärplattan måste först ett aktuellt innehåll väljas som är anpassat till den 

aktuella barngruppen, som samtidigt ska gå i linje med barnens intresse. Det är även av 

vikt att innehållet i undervisningen kan kopplas samman med aktuellt tema eller projekt 
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som avdelningen arbetar med. Cajsa beskriver hur de valt aktuellt innehåll till sin 

planerade undervisning så här:  

 
Vi väljer ut innehåll mycket utifrån vilket tema vi har och eftersom det är språk och 

kommunikation just nu så väljer vi att använda applikationen Polyglutt som är i centrum för 

sagor och sånt (Cajsa). 

 

Polyglutt är ett digitalt bibliotek med barnböcker som är inlagda på ett flertal olika språk 

och fungerar som en språkstimulerande tjänst. Cajsa ser detta som användbart i deras 

verksamhet, där de för tillfället arbetar med språkutveckling.  

 

Efter att innehållet är valt, väljs vilken metod som ska användas, berättar Susanne. Det 

är i detta stadie som hon ser över vilka resurser som de har att tillgå samt om det är ett 

digitalt eller analogt verktyg som ska användas för att stimulera barnen. Susanne 

nämner vidare att de inte alltid behöver välja mellan digitalt eller analogt verktyg då de 

inte ska konkurrera ut varandra. Ett exempel hon lyfter är om barnen ska genomföra en 

aktivitet med målning erbjuds de både penna och papper men också lärplattan med en 

ritningsapplikation, som är låst så att barnen inte kan byta aktivitet på lärplattan. När 

barnen kan välja mellan olika uttryckssätt får de möjligheten att arbeta multimodalt och 

ändå utgå samma syfte med aktiviteten. 

 

6.2  Förskollärares genomförande av undervisning med lärplattan 

Nedan besvaras den andra frågeställningen som handlar om hur de intervjuade 

förskollärarnas genomför undervisning med lärplattan. Samtliga förskollärare beskriver 

aktiviteter där lärplattan används i undervisningssyfte. I aktiviteterna beskriver 

förskollärarna de olika momenten som ingår för att nå barnens lärande. Nedan följer 

fyra exempel på aktiviteter som förskollärarna framhåller som goda exempel där 

lärplattan tillför i undervisningen. 

 

Malin beskriver att de arbetar med ett projekt som de kallar “Sagan om vanten”. För att 

introducera sagan för barnen använder sig Malin av lärplattan och en projektor. På 

lärplattans skärm finns boken, som med hjälp av projektorn förstoras upp på väggen så 

att hela barngruppen kan se boken samtidigt, detta kallas att projicera. Vidare beskriver 

Malin hur hon läser sagan för barnen och efteråt diskuteras sagans innehåll, vilka 

karaktärer som återfinns samt händelser. Med hjälp av lärplattans sökmotor söker Malin 

tillsammans med barnen information om de olika djur som utgör karaktärer i sagan till 

exempel mus, varg och hare. När Malin och barnen har skaffat kunskap om djuren och 

karaktärerna ges barnen möjlighet att dramatisera “Sagan om vanten”. Då används 

lärplattan och projektorn för att projicera upp en miljö i form av ett vinterlandskap som 

barnen kan dramatisera i. För att förstärka upplevelsen för barnen används lärplattan 

således även till att spela upp ljudeffekter så som nordanvind.  

 

Ines berättar om en applikation på lärplattan som de använder frekvent i planerad 

undervisning, som heter “Vem ska bort?”. Detta är en applikation där fyra alternativ ges 

och ett utav dem ska bort. Ines berättar att först introducerades barnen till aktiviteten 

och sedan fick de testa applikationen på lärplattan. Vidare beskriver Ines att det var för 

enkelt för barnen att använda applikationen på lärplattan då de snabbt klickade sig 

igenom de olika svarsalternativen utan att reflektera kring mönstret på vilka som hörde 

ihop. Ines förklarar att hon istället provade att projicera upp applikationen med hjälp av 

lärplatta och projektor. Barnen får då räcka upp handen och motivera vilken de anser 

ska bort och Ines kan styra lärplattan så att inte barnen själva kan klicka på rätt 
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alternativ. På så vis övar barnen på att förklara samt att lyssna på andra barns 

förklaringar. Ines anser även att det är positivt att barnen kan välja hur de vill delta, 

antingen aktivt genom att räcka upp handen och svara eller passivt genom att observera 

sina kamrater då de använder projektorn för att spegla upp applikationen.  

 

”Skapande tavla” är en undervisningssituation som Malin lyfter, hon beskriver det på 

följande sätt: 

 
Jag vill att barnen ska skapa och producera via lärplattan och inte bara konsumera...därför 

har vi använt något som heter “Skapande tavla” där de själva får skapa med stenar, pärlor 

och allt möjligt på ett ljusbord… det blir då en stor effekt (Malin).  

 

För att det ska bli ytterligare en dimension av lärande får barnen möjlighet att 

fotografera sitt skapande med hjälp av kamerafunktionen på lärplattan. Detta blir då ett 

tillfälle där barnen dokumenterar sitt eget skapande och lärande. Malin beskriver att hon 

ser en utveckling hos de barn som gjort aktiviteten vid flera tillfällen. Hon berättar att 

första gången barnen genomförde denna aktivitet la barnen bara dit stenarna “huller om 

buller” medan de nu har en medvetenhet i sitt skapande, till exempel genom att de 

lägger blåa stenar som himmel och vita stenar som snö.  

 

Programmering är en aktivitet som både Susanne, Ines och Cajsa lyfter fram att de 

använder i sin planerade undervisning. Programmering innebär att ge instruktioner till 

någon eller något som sedan utför en handling. Ett exempel på en applikation som 

Susanne, Ines och Cajsa använder inom programmering är Bluebot. Bluebot är en 

golvrobot som är kopplad till en applikation på lärplattan där det görs val som ger 

golvroboten instruktioner så att den förflyttar sig i olika riktningar. När aktiviteten 

genomförs i barngruppen så berättar Cajsa att hon börjar med att presentera och visa 

barnen hur golvroboten (Blueboten) programmeras. Barnen får sedan möjlighet att 

aktivt ge instruktioner till Blueboten eller observera kamraterna när de programmerar. 

När programmering används i förskolan menar Susanne att barnen lär sig att se mönstret 

mellan orsak och verkan samt hur olika instruktioner till ett objekt genererar att objektet 

utför olika handlingar. Susanne beskriver nedan vikten av att lära barn att programmera: 

 
Det är ju en fördel att dom får lära sig vad programmering är, att saker och ting sker digitalt 

men att det är en människa som har påverkat det. Programmering borde vara en egen del i 

läroplanen, för det är en stor del i det digitala. Att man ska lära sig att förstå att det är en 

människa bakom robotarna. Det är inte roboten som är smart utan det är vi människor som 

har programmerat roboten (Susanne). 

 

6.3 Anledningar till att förskollärare prioriterar att använda lärplattan i 
undervisning 

Nedan besvaras den tredje frågeställningen som handlar om varför de intervjuade 

förskollärarna väljer att prioritera att använda lärplatta i undervisning. Positiv 

inställning, att barn är födda in i en digital värld samt förstärkning är några argument 

som redogörs nedan. 

 

Positiv inställning till att använda lärplattan i undervisningen lyfter samtliga 

förskollärare som betydelsebärande för resultatet av användningen. Susanne beskriver 

att hon är väldigt intresserad av digitala verktyg överlag och att det är en anledning till 

att hon väljer att inkludera lärplattan i undervisningen. Samtidigt beskriver Cajsa att hon 

inte kan allt om applikationerna och lärplattans funktioner, men så länge det finns en 
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vilja och ett intresse kan lärplattan användas utifrån de kunskaper och erfarenheter som 

hon besitter. 

 

En annan aspekt som Cajsa och Susanne beskriver som en anledning till att de vill 

använda lärplattan är att dagens barn är födda in i en digital värld. De berättar att många 

barn sitter på en stor kunskap kring användning av digitala verktyg, vilket resulterar i att 

barnen är väldigt intresserade och gärna vill vara med och använda lärplattorna. 

Susanne nämner det som att barnen ofta kan mer än vad pedagogerna kan och att det 

därför är viktigt att pedagogerna vill utveckla sitt användande av lärplattan för att kunna 

stimulera barnens utveckling och lärande. Cajsa beskriver hennes inställning till 

användandet av lärplattor på följande sätt: 

 
Det är ju barnens vardag plattor och det digitala… på något sätt kan vi ju inte bortse från 

det eftersom det finns med dom… man måste ju vara med lite på banan där och kunna möta 

barnens önskemål (Cajsa). 

 

Cajsa menar att när hon använder lärplattan lockar det barnen till att delta i 

undervisningstillfället då lärplattan intresserar barnen. Genom att använda lärplattan 

som en metod i undervisningen beskriver samtliga förskollärare att undervisningen 

förstärks och kompletterar innehållet på ett intressant och spännande sätt för barnen. 

Susanne beskriver att lärplattan förstärker upplevelserna för barnen i undervisningen på 

följande vis: 

 
Det är värdefullt med digitala verktyg för att förstärka barnens upplevelser. Beroende på 

vad vi har för planerad aktivitet i verksamheten kan vi förstärka det med hjälp av digitala 

verktyg. Det blir ett sätt för dem att uttrycka sig och vara kreativa, det blir många olika 

uttryckssätt när man jobbar multimodalt (Susanne).  

 

Att öka förstärkningen med hjälp av lärplattan nämner samtliga förskollärare. I Malins 

beskrivning om deras arbete med “Sagan om vanten” framkommer det att de arbetar 

med lärplattan på flera sätt, genom att projicera boken, använda den som sökmotor för 

att skaffa sig kunskap och för att projicera en miljö som de kan dramatisera i. Alla dessa 

aktiviteter kan genomföras med andra medel utan digitala verktyg. Men med hjälp av 

digitala verktyg kan upplevelsen för barnen förstärkas och det bidrar till ett vidgat 

lärande, menar Malin. Projicering är något som samtliga förskollärare beskriver som 

positivt, då hela barngruppen kan delta i aktiviteten samtidigt. Malin beskriver att det är 

positivt på detta sättet: 

 
Det bästa med projicering är att vi slipper höra meningen “jag ser inte” den meningen stör 

både min egen undervisning och barnens koncentration. Projicerar vi på väggen så ser alla 

(Malin).  
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7 Analys 
 

Utifrån den valda analysmodellen LearningDesignSequences kommer studiens resultat 

att analyseras. Analysmodellen förkortas genomgående i studien till LDS. 

Analysmodellen har valts för att den synliggör förskollärares steg i planering och 

genomförande av undervisning. Analysen kommer ske i tre underkategorier utifrån 

studiens tre frågeställningar för att utgå från samma kategorisering som i resultatdelen; 

Förskollärares förberedelser inför att använda lärplattan i sin undervisning, 

Förskollärares genomförande av undervisning med lärplattan, Anledningar till att 

förskollärare prioriterar att använda lärplattan i undervisning. För att förtydliga 

sambanden mellan resultatet och analysmodellen för läsaren infogas en bild på 

analysmodellen nedan: 

 

 
Figur 1. LearningDesignSequences. Design för lärande, Anna Åkerfeldt och Staffan 

Selander, Stockholms universitet (Skolverket, 2016) 

 

 

7.1 Förskollärares förberedelser inför att använda lärplattan i 
undervisning 

Nedan kommer analysmodellen LDS´s första steg förutsättningar och iscensättning, 

som innehåller begreppen potentiella resurser, institutionella mönster, iscensättning 

och syfte användas för att analysera resultatet. Utifrån analysmodellen LDS kommer 

även det linjära temat barns intressen, positionering, och sociala interaktioner att 

användas i analysen. Begreppet multimodalitet från Design för lärande förekommer 

också i analysen. Dessa begrepp och teman används för att analysera de intervjuade 

förskollärarnas förberedelser och planeringar inför lärandet, vilket går i linje med 

studiens första forskningsfråga, förskollärares förberedelser inför att använda 

lärplattan i undervisningen. 

 

Utifrån resultatet framkommer det att samtliga förskollärare använder lärplattan och 

projektorn som verktyg i undervisningen. Verktygen är resurser i verksamheten och kan 

därmed kopplas till begreppet potentiella resurser, vilket utifrån analysmodellen 

innebär att resurserna tillför i undervisningen och är relevanta för situationen. 

Analysmodellens begrepp institutionella mönster kan ses i resultatet där Susanne 

beskriver att det är av vikt att ge barnen en god introduktion till hur lärplattan förväntas 

att användas i olika situationer. Susanne belyser att barnen bör introduceras inför 

användandet av lärplattan lika grundläggande som förberedelser i andra situationer, till 

exempel att tvätta en pensel. Utifrån institutionella mönster ses sambandet att planera 
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och förbereda aktiviteten så att den är anpassad utifrån barngruppens traditioner och 

invanda mönster som barnen är vana vid. 

 

I resultatet beskriver samtliga förskollärare hur de planerar innehållet i första steget och 

metoden i andra, men att innehåll och metod bör integreras för att skapa ett meningsfullt 

lärande. I analysmodellen beskrivs detta som iscensättning, som innebär hur 

förskollärare förbereder lärandesituationer både teoretiskt och praktiskt. Utifrån 

teoretisk iscensättning beskriver Malin att innehållet bör väljas ut för att gå i linje med 

barnens intresse och kunna kopplas till avdelningens projekt eller tema. När Susanne 

väljer metod beskriver hon att hon tar i beaktande både digitala och analoga verktyg 

som alternativ. Verktygen kan användas var för sig eller kombineras utefter det som är 

mest relevant till situationen. Därefter förbereder hon rummet, den fysiska miljön, som 

undervisningen ska äga rum i, till exempel genom att plocka fram lärplattan och 

projektorn. Detta kopplas till praktisk iscensättning. 

 

I stycket ovan beskriver Susanne hur innehållet väljs utifrån barnens intresse. Linjärt i 

analysmodellen går två parallella teman, varav det ena är barns intressen, positionering, 

och sociala interaktioner. Detta tema innebär att synliggöra barnen och deras intresse 

samt ta hänsyn till det sociala samspelet i lärandesituationer och detta bör tas i 

beaktande samtliga utav analysmodellens steg. Tolkningsvis är det detta som Susanne 

gör när hon väljer innehåll utifrån barnens intresse när hon planerar sin undervisning.  

 

När Susanne beskriver hur hon väljer ut metoder i exemplet ovan beskriver hon både 

analoga och digitala verktyg. Hon beskriver vidare möjligheten att arbeta med både 

analoga och digitala verktyg vid samma tillfälle då hon anser att de kompletterar 

varandra i undervisningen När verktygen kombineras i undervisningen ges barnen 

möjlighet att välja mellan olika uttrycksformer, uttrycker Susanne. Detta kan 

tolkningsvis kopplas till begreppet multimodalitet som betyder att barn ges möjlighet till 

att uttrycka sig med hjälp av olika uttrycksformer. Barnens kommunikation stärks när 

olika uttrycksformer kombineras.  

 

I analysmodellen ingår även begreppet syfte som innebär att planera undervisningen 

utifrån förskolans styrdokument. Detta är inget som synliggörs i denna studies resultat, 

då ingen av förskollärarna lyfter att de planerar undervisningens syfte utifrån målen i 

Läroplanen för förskolan (2018). 

 

7.2 Förskollärares genomförande av undervisning med lärplattan 
I analysmodellens andra kategori första transformationscykeln ingår tre begrepp, 

transformering, använda resurser och formering. Transformering handlar om barnens 

upplevelser, genomförande och tolkningar av en aktivitet samt hur de väljer att delta. 

Formering i sin tur handlar om hur kunskapen barnen tillägnar sig återskapas och 

återges. Använda resurser innebär vilket material och vilka verktyg som används i 

genomförandet. Dessa tre begrepp bör ses som en helhet eftersom de är beroende av 

varandra. I lärandeprocessen är begreppen ständigt i rörelse och behöver inte komma i 

en linjär följd. Utifrån dessa begreppen kommer en analys att ske av de fyra 

aktiviteterna som återfinns i resultatet som förskollärarna beskriver. 

 

Den första aktiviteten som beskrivs är “Sagan om vanten”. I denna process som Malin 

beskriver är första steget att introducera barnen till sagan. När sagan berättas för barnen 

blir de introducerade och får en första upplevelse av sagan. För att få en djupare 

förståelse av innehållet använder de sökmotorn på lärplattan för att finna mer 
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information om karaktärerna i sagan. Dessa stegen i lärandeprocessen kopplas samman 

med analysmodellens begrepp transformering eftersom barnen får upplevelser och 

erfarenheter utifrån ett planerat lärandeinnehåll. Vidare i lärandeprocessen erbjuds 

barnen att återskapa sagan med hjälp av dramatisering. Syftet Malin har med aktiviteten 

är att barnen ska få möjlighet att återskapa och använda sin nyvunna kunskap. 

Tolkningsvis är detta kopplat till analysmodellens begrepp formering. Ett verktyg som 

Malin använder i undervisningen är lärplattan, vilken i sin tur innehåller flera resurser så 

som sagan, ljuduppspelning och sökmotor. Ytterligare en resurs som används är 

projektorn som Malin använder för att projicera upp sagan så att hela barngruppen kan 

delta vid samma tillfälle. De verktyg och material som Malin inkluderar i 

genomförandet kan kopplas samman med begreppet använda resurser.  

 

Den andra aktiviteten som Ines beskriver i resultatet är “Vem ska bort?”. Aktiviteten 

introduceras genom att den presenteras samt att spelets regler gås igenom. I aktiviteten 

exponeras olika bilder för barnen på skärmen och barnen ska sedan identifiera vilka tre 

bilder som hör samman och vilken som ska bort. Genom att barnen upplever och tolkar 

samt ser mönster mellan de bilder som visas kan det kopplas till analysmodellens 

begrepp transformering. Barnen får sedan räcka upp handen och ett barn väljs ut till att 

motivera de mönster som barnet ser och vilken som ska bort. När barnet berättar vilken 

som ska bort så använder de sin kunskap och sina erfarenheter och detta kan tolkas som 

formering enligt analysmodellen eftersom de återanvänder sin tidigare kunskap. Till 

aktiviteten används lärplattan, applikationen “Vem ska bort?” och projektorn, dessa kan 

kopplas till använda resurser i analysmodellen.  

 

Den tredje aktiviteten som Malin beskriver i resultatet är “Skapande tavla”. Första 

steget i aktiviteten är när barnen får skapa med hjälp av olika material på ljusbordet. 

Genom att skapa på ljusbordet sker en upplevelse för barnen som blir en lärsituation 

som kan tolkas till transformering. Efter att barnen har skapat ges de möjlighet att 

dokumentera sitt skapande med hjälp av kamerafunktionen på lärplattan. Malin 

beskriver att detta är en återkommande aktivitet och att barnens skapande utvecklas 

desto fler gånger de genomför aktiviteten. När barnen dokumenterar och utvecklar sitt 

skapande så använder och återskapar de sin kunskap, vilket kopplas samman med 

formering. I analysmodellen beskrivs det att processerna transformera och formera är 

rörliga och kan utveckla varandra i lärandeprocessen. Detta kan ses i denna aktivitet 

eftersom barnen först transformerar i sitt skapande och sedan formerar med hjälp av 

dokumentationen och sedan transformerar igen när de vid nästa tillfälle utvecklar sitt 

skapande. Det kopplas samman med att lärandet är en process ständigt i rörelse där 

resultatet påverkas av tidigare kunskaper och erfarenheter. I analysmodellen beskrivs 

använda resurser, i denna aktiviteten används ljusbord, löst material så som stenar och 

pärlor samt lärplattans kamerafunktion.  

 

Programmering beskrivs som den fjärde aktiviteten av Ines, Cajsa och Susanne. 

Inledningsvis introducerar förskollärarna Blueboten samt applikationen på lärplattan 

som styr Blueboten. Därefter får barnen testa att ge instruktioner till Blueboten på 

lärplattan. Instruktionerna som barnen ger får blueboten att röra sig i olika riktningar. I 

denna aktivitet får barnen en upplevelse och möjligheten att genomföra programmering, 

detta kan kopplas till transformering. Susanne beskriver att syftet med programmering 

är att lära barn att det är människor som programmerar robotar till att utföra handlingar. 

När barnen har fått erfarenheter kring syftet med programmering och aktivt kan 

manövrera Blueboten medvetet sker en formering eftersom barnen återskapar och 

använder sin nyvunna kunskap. De resurser som används i samband med 
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programmering i det beskrivna exemplet är Bluebot och lärplatta, vilka blir de använda 

resurserna enligt analysmodellen. 

 

7.3 Anledningar till att förskollärare prioriterar att använda lärplattan i 
undervisning 

I analysmodellen LDS återfinns två linjära teman, förskollärares intressen, 

positionering, och sociala interaktioner och barnens intressen, positionering, och 

sociala interaktioner som används för att analysera resultatet. Även begreppen använda 

resurser och multimodalt återfinns nedan i analysen.  

 

Samtliga förskollärare berättar att de har en positiv inställning till användandet av 

lärplattan i undervisningen. Susanne beskriver att en anledning till att hon väljer att 

använda lärplattan i undervisningen är för att hon själv har ett stort intresse för digital 

teknik. Förskollärarnas intresse av att använda lärplattan i undervisningen kan kopplas 

till analysmodellen. Linjärt i analysmodellen går två parallella teman, varav det ena är 

förskollärares intressen, positionering, och sociala interaktioner. Detta innebär att 

förskollärarens intresse är en del som påverkar lärandets utformning på undervisningen. 

Selander (2017) lyfter förskollärarens roll inom Design för lärande och beskriver att 

utvecklingen i samhället har bidragit med nya digitala tekniska resurser som ger ett 

dynamiskt lärande men samtidigt utmanar förskollärarens kompetens. Selander (2017) 

beskriver att för att kunna arbeta utifrån arbetssättet Design för lärande bör 

förskollärare reflektera kring sitt eget förhållningssätt, samt vara öppen för att förändra 

sin tidigare struktur på undervisningen. Cajsa beskriver att hon inte kan allt om 

lärplattans funktioner och applikationer men hon beskriver att så länge hon har en vilja 

och ett intresse lär hon sig hela tiden och kan på så vis använda lärplattan utifrån det. 

Detta kan tolkas som att hon reflekterat över sitt förhållningssätt kring digital teknik och 

ställer sig öppen till användningen av digital teknik. 

 

Vidare lyfter Cajsa och Susanne aspekten barns intresse och hur den utgör ytterligare ett 

skäl till att förskollärarna vill använda lärplattan i undervisningen. Susanne beskriver i 

resultatet att barnen är intresserade och gärna vill delta när lärplattan inkluderas i 

undervisningen. Denna aspekt kan tolkningsvis kopplas till analysmodellens tema 

barnens intressen, positionering, och sociala interaktioner som innebär att 

förskolläraren tar barnens intresse i beaktande i val av innehåll och metod i 

undervisningen.  

 

Vidare beskriver Malin och Susanne att de upplever det värdefullt att arbeta med 

lärplattan för att kunna förstärka barnens upplevelse. Malin lyfter exemplet där de 

arbetar med “Sagan om vanten” och hon ser det positivt eftersom barnens upplevelser 

förstärks genom att de kan projicera upp boken, söka kunskap om karaktärerna och 

projicera upp en miljö till dramatiseringen. Denna beskrivningen kan kopplas till 

analysmodellens begrepp använda resurser. För att kunna förstärka lärandesituationen 

för barnen använder sig Malin av lärplattan och projektorn som goda exempel på 

använda resurser som tillför i undervisningen. I den ovan beskrivna aktiviteten “Sagan 

om vanten” används flera olika uttrycksformer, och därav blir arbetet multimodalt. 

Selander (2017) beskriver att multimodalt arbetssätt handlar om att barnens 

kommunikation och lärande förstärks när olika uttrycksformer kombineras. 
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8 Diskussion 
 

Nedan diskuteras studiens resultat utifrån tidigare forskning samt att kopplingar görs till 

studiens inledning. I avsnittet återfinns även våra egna reflektioner kring studiens 

resultat, analys och tidigare forskning. Utifrån studiens resultat och analys har följande 

intressanta teman identifierats; först innehåll och sen metod, lärplattan som metod, från 

delar till helhet, producera istället för att konsumera, positiv inställning och vilja, 

studiens utformning samt fortsatta studier.  

 

8.1 Först innehåll och sen metod 

Utifrån resultatet och analysen syns ett tydligt mönster där samtliga förskollärare väljer 

ut undervisningens innehåll innan de väljer metod. Studien visar att lärplattan blir först 

inkluderad som en metod i undervisningen. Förskollärarna nämner att planeringen ska 

utgå ifrån barnens intresse men även utifrån tema och projekt. För att utbildningen ska 

bli betydelsefull lyfter Alvestad och Sheridan (2015) i sin studie att förskollärare 

behöver ha en pedagogisk medvetenhet när de planerar undervisning så att förskollärare 

fokuserar på barns intresse samt tema och projekt när de planerar undervisningen. I 

analysmodellen LDS beskrivs att barns intressen samt läroplanens mål är delar som bör 

tas i beaktande i planeringsstadiet. I resultatet återfinns att samtliga förskollärare utgår 

från barnens intresse när de planerar sin undervisning. Däremot nämner ingen av de 

intervjuade förskollärarna att de utgår från läroplanens mål när de planerar 

undervisningen. Förskollärarna nämner dock digitaliseringens utökning i läroplan för 

förskola (Skolverket, 2018) i sina beskrivningar. Detta kan tolkas som att de har en 

medvetenhet om digitaliseringens påverkan när de planerar sin undervisning. Vi tycker 

det är intressant att inte någon av förskollärarna väljer att lyfta läroplanens mål när de 

planerar och genomför sin undervisning. Är det så att förskollärarna missade att berätta 

om de planerar utifrån specifika mål från läroplanen eller hur går de tillväga för att 

inkludera läroplanens mål i sin planering? 

 

Vidare beskriver samtliga förskollärare att efter de har valt innehåll väljer de ut metod.  

Ett resultat som framkommer är att förskollärarna i planeringsstadiet ser över både 

analoga och digitala verktyg som metod för undervisningen där verktygen kan 

komplettera varandra. Vidare framkommer det att förskollärarna erbjuder flera 

uttryckssätt i samma aktivitet. Då barnen erbjuds flera olika uttryckssätt blir arbetssättet 

multimodalt. Petersen (2015) beskriver fördelarna som de digitala verktygen utgör i det 

multimodala arbetet. Barnet kan själv designa sitt lärande genom att välja sina 

uttrycksformer och förstärka kommunikationen med hjälp av lärplattan genom att till 

exempel visa en bild och samtidigt berätta något verbalt. Resultatet i Kjällanders (2014) 

studie visar att digitala och traditionella aktiviteter kan inspirera varandra och bidra till 

lärande. Detta beskriver Kjällander (2014) vidare som att de traditionella aktiviteterna, 

till exempel rita kan genomföras som en digital aktivitet med hjälp av lärplattan och 

vice versa. Detta i sin tur leder till att barnen får en ökad förståelse för att det finns flera 

olika uttryckssätt. Att se över både analoga och digitala verktyg anser vi som ett gott 

exempel på hur lärplattan kan användas för att tillföra i undervisningen och inte 

konkurrera ut tidigare verktyg. Likaså att det beskrivs att lärplattan kan användas för att 

ge barnen många olika uttryckssätt för att kommunicera anser vi är en styrka i 

undervisningen.  
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8.2 Lärplattan som metod 

I resultatet framkommer det aktiviteter som förskollärarna beskriver där lärplattan har 

en positiv inverkan på undervisningen. I samtliga aktiviteter som nämns använder 

förskollärarna lärplattan som en metod för undervisningen. En metod som 

förskollärarna beskriver att de använder lärplattan som metod är när de projicerar. 

Samtliga förskollärare lyfter att det största användningsområdet med hjälp av lärplattan 

är att projicera upp bilden med hjälp av en projektor. Fördelen som de ser med detta är 

att hela barngruppen kan delta i aktiviteten vid samma tillfälle, till exempel i de 

tillfällena två av förskollärarna beskriver när de projicerar upp en applikation eller en 

saga. Kjällanders (2016) studie styrker att lärplattan är ett meningsfullt verktyg då de 

bjuder in flera barn att samspela och interagera samtidigt om lärplattan används till att 

projicera. En annan fördel som Otteborn, Shönborn och Hultén (2018) lyfter är att 

barnen blir mer engagerade i undervisningen när lärplattan inkluderas. Det är intressant 

att samtliga förskollärare nämner projicering som det mest värdefulla 

användningsområdet för lärplattan. Via förskollärarnas beskrivningar om hur 

projicering möjliggör samarbeten mellan barnen och inkluderar hela barngruppen i 

undervisningen ser vi att detta arbetssätt med lärplattan främjar utveckling av barnens 

sociala förmågor.  

 

8.3 Från delar till helhet 

När förskollärarnas genomförande av undervisning med lärplattan analyseras utifrån de 

tre begreppen transformering, formering och använda resurser, synliggörs det att 

förskollärarna bryter ner lärandet i delar för att kunna se lärandet som en helhet. I 

analysmodellen beskrivs även att de tre begreppen (transformering, formering, använda 

resurser) bör ses i en helhet eftersom de är beroende av varandra. I analysen beskrivs 

detaljerat aktiviteten “Sagan om vanten” utifrån de tre analysbegreppen. När vi 

reflekterar kring aktiviteten utifrån dessa begreppen synliggörs hur aktiviteten är 

nedbruten i delar men att delarna tillsammans utgör en helhet. Selander (2017) beskriver 

att genom att bryta ner lärandet i mindre delar och sedan kombinera dem tillsammans 

bildas ett anpassat lärande för individen såväl som gruppen. Detta innebär att alla 

delarna behövs för att det ska bli en helhet i lärandet. Detta mönster är något som 

synliggörs genomgående i resultatet, att samtliga aktiviteter är nedbrutna i delar och ses 

som en helhet. Dock är detta inget förskollärarna nämner att de medvetet gör utan är en 

process som sker automatiskt i deras arbetssätt som vi kan se kopplingar mellan 

analysmodellens begrepp och aktiviteterna som beskrivs. 

 

8.4 Producera istället för att konsumera 

I studiens resultat framkommer det att förskollärarna arbetar aktivt med att lärplattan 

ska bidra till att barnen blir aktiva producenter istället för konsumenter. Detta innebär 

att barnen ska använda lärplattan för att skapa och inte bli passiva mottagare som enbart 

sitter och studerar ett innehåll. Förskollärarna planerar aktiviteter som inkluderar 

lärplattan men där barnen blir aktiva producenter och inte konsumenter. Kjällander 

(2016) lyfter i sin studie att det är av vikt att planera undervisningen så att barnen blir 

producenter och inte konsumenter. Vidare menar hon att barnen inte ska sitta själva med 

lärplattan och bara spela spel utan att det ska vara ett noggrant utvalt innehåll för att det 

ska bli en meningsfull stund vid lärplattan. I inledningen lyftes ett uttalande från 

Heinmann (2019) där han beskriver vikten av noggrant utvalt innehåll istället för 

tidsbegränsning vid lärplattan. I studiens resultat synliggörs det att förskollärarna 

arbetar aktivt för att gå i linje med både Kjällanders (2016) tidigare forskning och 



  
 

26 

Heinmanns (2019) uttalande från sin forskning om att innehållet måste vara utvalt av en 

förskollärare eller annan vuxen för att stimulera barnens lärande.  

 

Ett annat mönster som syns genomgående i beskrivningarna från förskollärarna i 

resultatet är att de väljer att använda lärplattan för att förstärka barnens upplevelser i 

undervisningen. Ett exempel som beskrivs i resultatet är att spela upp ljudeffekter och 

projicera upp en miljö för att förstärka barnens upplevelser. När vi reflekterar kring 

aktiviteterna i resultatet syns genomgående att samtliga förskollärare använder 

lärplattan för att förstärka upplevelsen i undervisningen, trots att inte alla förskollärare 

nämner begreppet “förstärka” i sin beskrivning. Exempel på förstärkning identifieras till 

exempel när de projicerar upp “Vem ska bort” så att barnen måste kommunicera i sitt 

lärande, i “Skapande tavla” när barnens ges möjligheter att dokumentera sitt skapande 

med hjälp av lärplattan och i programmering där barnen erbjuds att programmera en 

Bluebot som är en förstärkt upplevelse av programmering. En slutsats av detta är att 

förskollärarna använder lärplattan som ett komplement i undervisningen för att förstärka 

barnens upplevelser.  

 

8.5 Positiv inställning och vilja 

Ett samband som identifierats är förskollärarna i studiens resultat besitter en positiv 

inställning till användandet av lärplattan. Två beskrivningar som återges i resultatet är 

att det finns ett personligt intresse för digitala verktyg samt en vilja och ett intresse att 

lära sig mer om digitala verktyg trots kompetensbrist. Viljan och intresset är två faktorer 

till varför de intervjuade förskollärarna väljer att använda lärplattan i sin undervisning. 

Beskrivningarna i resultatet kan kopplas till Mertalas (2017) studie som visar att 

förskollärarna är positiva till att vilja använda digitala verktyg men att de upplever en 

bristande kompetens i användandet av digitala verktyg. Det betyder dock inte att de 

ställer sig negativa till användandet utan snarare har en positiv inställning. I 

analysmodellen (LDS) beskrivs att förskollärares intressen har påverkan på hur 

undervisningen utformas. I inledningen beskrivs Masoumis (2015) tidigare forskning 

kring att förskollärare har olika inställning till användning av digitala verktyg vilket i 

sin tur påverkar hur lärplattan används i undervisningen. Masoumis (2015) resultat visar 

att det finns ett samband mellan förskollärares inställning, hur de använder digitala 

verktyg och hur deras tekniska kompetens ser ut. De förskollärarna med en positiv 

inställning återger att de är intresserade och ofta använder digitala verktyg. 

Förskollärarna i studien som har en negativ inställning beskriver att de inte tycker att 

barnen ska använda digitala verktyg i förskolan utan att de istället kan göra det hemma, 

samtidigt som de uttrycker att de har bristande kompetens kring digitala verktyg. 

Bristande kompetens kring användandet av digitala verktyg är även något som Hernwall 

(2016) lyfter i sin studie, som anledning till varför de förskollärarna inte vill använda 

digitala verktyg. I denna studies resultat kan paralleller ses mellan de intervjuade 

förskollärarnas inställning och Masoumis (2015) studie om att inställning påverkar 

användning. I studiens resultat återfinns en positiv inställning som påverkar att 

förskollärarna väljer att prioritera att använda lärplattan kontinuerligt i sin undervisning. 

 

Vidare beskriver Mertala (2017) i sin studie att förskollärares inställning påverkar 

användandet av lärplatta i undervisningen. Studiens resultat lyfter två olika sätt att se på 

pedagogik, de benämns som traditionell lärarcentrerad syn och konstruktivistisk och 

barncentrerad syn. I linje med detta syns det att förskollärarna i denna studie utgår från 

en traditionell och lärarcentrerad syn när de planerar undervisning med lärplattan då de 

väljer ut och styr innehållet så att det blir en meningsfull stund vid lärplattan för barnet. 

Vi tolkar det som fördelaktigt att förskollärarna har en aktiv roll i urvalet av innehåll på 
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lärplattan, då det gynnar såväl barnens intresse för användandet som förskollärarnas 

inställningar att fortsätta arbeta med lärplattan som metod.  

 

8.6 Pedagogiska implikationer 

Resultatet i denna studien kommer att bidra med kunskap till yrkesprofessionen genom 

att verksamma förskollärare kan ta del och inspireras av studiens resultat. Digitala 

verktyg är relativt nytt inom förskolans verksamhet och ett ämne som är i ständig 

utveckling. Därav bidrar denna studies resultat med exempel på hur lärplattan kan 

användas som en metod i förskolans kontext. Denna studie kan ligga till grund för hur 

verksamma förskollärare förbereder och använder sig av lärplattan i undervisning. I 

studien återfinns även argument till varför lärplattan prioriteras av förskollärare som 

metod i undervisningen.  

 

8.7 Fortsatta studier 

I denna studie synliggörs hur förskollärare planerar och arbetar med lärplattan och inte 

hur barnen använder lärplattan. Det hade varit spännande och intressant att studera och 

observera hur barnens användande av lärplattan kan tillföra i undervisningen och på så 

vis synliggöra vilka goda exempel det finns på pedagogiskt material. I studiens 

intervjuer framkom det att två av förskollärarna hade lärplattan liggandes framme 

tillgänglig för barnen när barnen önskade att använda den, medan två av förskollärarna 

enbart plockade fram lärplattan när de ansåg att den skulle användas. Det hade varit 

intressant att studera om detta påverkar barnens inställning till att använda lärplattan, 

exempelvis blir barnen vana vid att ha lärplattan tillgänglig och försvinner då 

“nyhetens-behag-effekten” vid användningen. 
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Bilagor 

Bilaga A Intervjuguide  

Formellt: 

Ålder? 

Hur många år som verksam? 

Ålder på barnen i barngruppen? 

Hur ofta använder du lärplattan i undervisningen? 

  

 

När använder du lärplattan? 

  

  

I vilka situationer ser du lärplattan som mest värdefull i undervisningen? 

  

  

Vilka appar / funktioner / program använder du? 

  

  

Kan du beskriva hur du väljer ut innehåll på lärplattan till undervisningstillfällena? 

  

  

Vilka praktiska moment behöver du tänka på när du ska använda lärplattan? 

  

  

Vad fokuserar du på när du planerar användning av lärplattan i undervisningen? Vad-

innehåll eller hur-metod? 

  

 

Vilka fördelar ser du med att använda lärplattan? 

  

  

Vilka nackdelar ser du med att använda lärplattan? 

  

  

Finns det andra motiv till att använda lärplattan som vi inte har diskuterat? 

  



  
 

II 

Bilaga B Missiv 

 

Hej! Vi heter Linnéa Berggren och Emilia Hildingsson, vi är två studenter som läser 

sista terminen på Linnéuniversitets förskollärarprogram i Växjö. Vi har nyligen påbörjat 

vårt självständiga arbete och vi har valt att göra en intervjustudie. Vår studie handlar om 

hur förskollärare använder lärplattan i planerad undervisning i förskolan. 

 

Vi har valt ut dig för vi har sett att du gör ett betydande arbete för implementeringen av 

digitala verktyg i förskolan. Därav hade vi uppskattat om du ville dela med dig av dina 

erfarenheter på området. Intervjufrågorna kommer skickas ut till dig i förväg så att du 

ges möjlighet att läsa igenom dem och reflektera över dem före intervjutillfället. 

Intervjun kommer ta cirka 30 minuter. 

 

Vi kommer att använda oss av ljudupptagning för att vi vill ha en god interaktion under 

intervjun. Efter intervjun kommer vi transkribera svaren för att säkerställa att vi fått med 

dina viktiga tankar och åsikter. Utifrån transkriberingen kommer en analys av datan ske 

där vi ska kategorisera mönster vi kan se genomgående av datan. I hela vår studie 

kommer era namn samt förskolans namn fingeras. Den insamlade datan kommer enbart 

användas i studiens syfte. Arbetet kommer laddas upp i uppsatsportalen DiVa. Ditt 

deltagande är frivilligt och Du kan när som helst avsluta utan att ange anledning. 

  

Med vänliga hälsningar Emilia och Linnéa 

  

Emilia Hildingsson 

Telefonnummer: 070-9x xx xxx 

Mail: eh222ch@student.lnu.se 

  

Linnéa Berggren 

Telefonnummer: 076- 1x xx xxx 

Mail: lb222wg@student.lnu.se 

  

Handledare: Tor Ahlbäck 

Mail: tor.ahlback@lnu.se 
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