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1. Sammanfattning 

 

Digitaliseringen av förskolan är ett faktum och läroplanen för förskolan är under förändring. Denna 

förändring kräver ökad kompetensutveckling för förskollärare eftersom ansvaret vilar hos dem att 

förse de stora barngrupperna med kunskap som de har rätt till. Ett sätt för huvudmannen att förse 

förskollärarna med kompetensutveckling är via IKT-grupper. 

Syftet med grupperna är att deltagarna ska inspireras och ta del av varandras arbete med digitala 

verktyg i förskolan. Syftet med vår undersökning är att belysa hur förskolläraren tar del av 

information om hur lärplattan kan användas som ett verktyg i verksamheten. Samtidigt syftar vår 

undersökning till att undersöka hur förskolläraren tillämpar lärplattan tillsammans med 

förskolebarn i den planerade aktiviteten. Studien grundas på observationer av planerade aktiviteter 

samt intervjuer med förskollärare från fyra förskolor i två kommuner i Mellansverige. 

Vårt resultat visar att förskollärare använder lärplattor i kombination med andra digitala verktyg för 

att engagera och göra fler barn delaktiga i de gemensamma lärprocesserna. Vidare visar vår 

forskning en indikation på att sociala medier är förskollärares primära inspirationskälla till 

utvecklandet av IKT-undervisningen och lärmiljön i förskolan. 
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2. Förord 

I första hand vill vi tacka de deltagande förskollärarna och deras kollegor som täckt upp och gjort 

det möjligt för oss att hålla intervjuer. Vi vill även tacka de medverkande barnen som med glädje 

har deltagit i aktiviteter trots att nya ansikten smugit runt i bakgrunden. Vidare vill vi tacka vår 

handledare Farzaneh Moinian för det engagemang och tålamod hon har haft med oss både under 

medgång och under studiens något förvirrade faser. Ett slutgiltigt tack vill vi rikta till våra familjer 

som under studiens gång under både tidiga morgnar och sena kvällar fått uppleva olika former av 

känslouttryck över arbetet med den här studien. Vi är er alla evigt tacksamma för det stöd Ni har 

givit oss.  
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3. Inledning 

Dagens samhälle är under ständig digitalisering och det är viktigt att förskolan hänger med i 

samhällsutvecklingen. Som blivande förskollärare blir det vårt ansvar att se till att förskolans 

verksamhet planeras och struktureras efter barnens behov. Med den ökade digitaliseringen av 

förskolan och barngruppernas växande storlek finner vi det intressant att undersöka hur 

förskollärare använder lärplattan som primärt redskap i undervisningen. Det vi saknat inom tidigare 

forskning är förskollärares erfarenheter av hur verktyget kan användas i lärmiljön för att engagera 

fler barn på samma gång.  

Vi har mött olika typer av förhållningssätt till digitala verktyg i förskolan samt en del olika 

ledarskap från huvudmän. Vi har sett exempel på hur pedagoger lämnat lärplattan helt i enskilda 

barns händer för att få “en lugn stund” i barngruppen. Våra erfarenheter har fått oss att undra hur vi 

kan arbeta med lärplattan som ett redskap för att stärka fler barns deltagande i undervisningen. 

Vi har i vår studie observerat hur förskollärarna genomfört en varsin planerad aktivitet med 

lärplattan. Efter aktiviteten har vi haft en uppföljande intervju med de observerade förskollärarna 

för att ta del av deras tankar och erfarenheter kring arbetet med lärplattan. 

Hur förskolläraren använder sig av lärplattan i verksamheten tror vi beror på vilka möjligheter till 

kompetensutveckling de får inom ämnet, därför berör vår studie även hur förskollärare inspireras 

och tar del av de senaste rönen inom digital teknik i förskolan. 

 

3.1 Arbetsfördelning 

Under studiens inledande fas delade vi upp metod och teoridel, Camilla ansvarade för teoridelen 

och Stina för metoddelen. Under insamlandet av materialet delade vi upp arbetet. Vi observerade 

två aktiviteter var och höll i två intervjuer vardera. Intervjuerna och observationerna 

transkriberades på varsitt håll. Vidare under textens framväxt har vi arbetat gemensamt. 

Tillsammans har vi strukturerat om texten, även det som vi i början delade upp för att texten ska bli 

sammanhållande.  
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4. Bakgrund   

 

I det designorienterade perspektivet utgår förskolläraren från att barn är medskapare och deltagare i 

gemensamma lärprocesser. I läroplanen för förskolan (1998/2016, s. 6) står det att förskolläraren 

ska utgå från barns erfarenhetsvärld i förskolans verksamhet och att kombinera dessa aspekter 

medför ett lustfyllt meningsskapande för barnen. Läroplanen för förskolan (1998/2016, s. 7) 

betonar även att förskollärarens ansvar är att inspirera och undervisa barnen genom många olika 

verktyg, däribland IKT och multimedia. Vidare kan vi läsa i läroplanen för förskolan (1998/ 2016, 

s. 9) att verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet. 

Digital kompetens är en av åtta nyckelkompetenser som ska ligga till grund för barns livslånga 

lärande (Europaparlamentet, 2005). Digital teknik uteblir än idag i förskolans läroplan (1998/2016), 

men skolverket har fått i uppdrag att arbeta fram en förändrad läroplan med digital teknik som 

genomgående fokus (Skolverket, 2016, s. 8). Syftet till detta är att stärka barns digitala kompetens 

och medvetenhet. Omarbetningen av läroplanen för förskolan kommer innebära ett ökat ansvar för 

förskollärare i utvecklingen av digitala lärmiljöer. De digitala lärmiljöerna som är relativt nya i den 

form de är idag medför att man i förskolan måste komplettera för att matcha dagens digitala 

samhälle. Nya inköp till förskolan i form av digital teknik medför en förändrad syn på lärande och 

det krävs därmed att förskolans ledarskap förändras i takt med den digitala utvecklingen (Petersen, 

2016, s. 110).  

I sociala medierna har en mängd olika intressegrupper startats av pedagoger i förskolan. Syftet med 

grupperna är att inspirera och komma med tips till varandra för att vidareutveckla det digitala 

användandet i förskolorna. Grupperna kan ha uppkommit då pedagoger känt att de saknar 

tillräckliga kunskaper inom området och att de inte får tillgång till fortbildning tillräckligt snabbt 

och ofta via arbetsgivaren. Skollagen (SFS 2010:800) är tydlig med att barnens utbildning ska vila 

på en vetenskaplig grund samt på beprövade erfarenheter. Läroplanen för förskolan (1998/2016, s. 

16) betonar att det är förskolechefens ansvar att erbjuda kontinuerliga utbildningar till 

pedagogerna. Eftersom förskolegruppernas storlek blir allt större är det av stor vikt för 

förskolläraren att kunna designa aktiviteter som engagerar och skapar gemenskap för fler barn. 

Kollaborativt lärande är enligt Chandra (2015, s. 4) ett pedagogiskt förhållningssätt till 

undervisning och lärande där man arbetar i grupp för att tillsammans lösa ett problem, utföra en 

uppgift eller skapa en produkt. Det här förhållningssättet kan vara användbart i förskolans 

verksamhet då barnen ges möjlighet att påverka designen av lärande och därmed ökar deras 

meningsskapande. Men att använda lärplattan som ett primärt redskap är för många förskolebarn 

inte något främmande. 

Statens medieråds forskning visar att yngre barn i allt större utsträckning har tillgång till och ägnar 

sig åt spelande med lärplattan i hemmen. Lärplattans tillgänglighet gör det möjligt för de yngre 

barnen att använda internet och det är anmärkningsvärt att barn i åldern 0-1 år använder internet 

idag i samma uträckning som barn i åldern 5-6 år gjorde 2010 (Statens medieråd, 2015 s. 4, 8).  

I mediedebatten om lärplattan framhäver Senior professor Lagercrantz (2013) att han oroas av 

barns ökade användning av lärplattor. I hans artikel framgår det att han är kritisk mot att barn 

spenderar för mycket tid framför skärmar och han menar att det är tiden framför skärmen som är 

orsaken till övervikt, hämmad språkutveckling samt koncentrationsproblem hos barn idag. Han 

menar att man bör undvika att exponera barn under två år för skärmar och helst undvika det helt då 

det kan vara direkt skadligt för deras emotionella och sociala utveckling. Skärmen kan aldrig lära 

barn det som lärs i kontakten med andra människor menar Lagercrantz (2013). Vidare framhåller 

Lagercrantz (2013) att det saknas vetenskapliga belägg för att kunna ge råd om hur mycket 

skärmtid som är lämplig vid en viss ålder. Därför ställer han sig kritisk till statens medieråds 
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forskning som inte tar i beaktande barnens behov av möte med människor för att utveckla den 

empatiska förmågan.  

Enligt Prensky (2001, s. 1-2) kallas den generation som inte föds in i den digitala eran för digitala 

immigranter. När förskolläraren som är en digital immigrant möter barnen som Prensky (2001, s. 1-

2) kallar för digitala infödingar sker en maktförskjutning av lärandesituationen då den digitala 

infödingen ofta är lika kunnig inom ämnet som förskolläraren (Kjällander & Moinian, 2014, s. 

133). 

Som förskollärare är man skyldig att följa styrdokumenten för förskolan men det är förskolechefens 

ansvar att förse förskollärarna med de kompetenser de behöver för att barnen ska ha möjlighet att 

utveckla lärande och delaktighet (Johansson & Sandberg 2012, s. 24).  I och med den kommande 

förändringen i läroplanen för förskolan är det ännu mer viktigt idag än tidigare att veta hur 

förskolläraren kan använda sig av digital teknik i undervisningen av barn i grupp. Avsikten med 

den här studien är att undersöka hur fyra förskollärare utformar aktiviteter med lärplattan som 

primärt redskap. 
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5. Syfte och frågeställningar 

Vårt syfte med forskningen är att undersöka hur förskolläraren tar del av information om hur 

lärplattan kan användas som verktyg i verksamheten. Samtidigt vill vi undersöka hur förskolläraren 

tillämpar lärplattan i grupp tillsammans med förskolebarn i den planerade aktiviteten. Vi ställer oss 

därför dessa frågor:  

 Hur utformar förskollärare aktiviteter med lärplattor? 

 Hur arbetar förskollärare med lärplattor i barngruppen? 

 Hur får förskollärare kunskap om hur de kan arbeta med lärplattor i barngrupp?  
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6. Tidigare forskning 

En vanligt förekommande resurs som finns i förskolorna är lärplattor. Lärplattornas 

variationsmöjligheter mellan olika teckensystem är många. De har en multimodal design och kan 

kombinera en mängd olika tecken vilket ger en annan dimension av de visuella, ljudliga och 

sensoriska upplevelserna. Den multimodala designen gör att lärplattornas användningsområden 

varierar beroende på användaren och dennes syften (Elm Fristorp & Lindstrand, 2012, s. 70). En 

lärplatta kan transformeras till en bok för den lässugna eller en kassapparat för den som vill leka 

affär. I följande del av arbetet bearbetar vi tidigare forskning och den teoretiska inramningen som 

har legat till grund för vår studie. 

 

6.1Lärplattan i förskolan 

Kjällanders (2011/2012, s. 4) forskning ”Appknapp- Peka, lek och lär i förskolan” visar att barn, 

oavsett deras verbala färdigheter, kommunicerar lösningar på uppkomna problem vid lärplattan 

som de gemensamt arbetar med. Barn som ännu inte äger den verbala kommunikativa förmågan 

kommunicerar med varandra med hjälp av tecken och gester (Kjällander, 2011/2012, s. 2, 4).  

Vidare visar Kjällanders forskningsprojekt att det är aktiviteter med 3-5 barn/lärplatta som gynnar 

processen mellan barnen då de får utrymme till att kommunicera fram lösningar på problem.  

Kjällander & Moinians (2014, s. 133) forskning ”digital tablets and applications in preschool- 

preschoolers´creative transformation of didactic design” visar att relationen mellan vuxna och 

barn kan med hjälp av en lärplatta förvandlas till horisontell då barnen många gånger är mer 

kompetenta än förskolläraren inom ämnet. Förskolläraren och barnen utforskar den digitala 

literacyn och lär av varandras erfarenheter vilket gör dem till didaktiska designers, det vill säga 

medskapare av sitt eget lärande. Kjällander & Moinian (2014, s. 11) lyfter fram att de som har en 

kritisk inställning till lärplattans närvarande i förskolan är bottnad i oro för barnens kreativa och 

sociala förmågor. De menar att det finns en oro att dessa förmågor inte ska utvecklas på samma sätt 

hos barnen då den spontana sociala leken inte uppstår lika naturligt vid lärplattan. Men Kjällander 

& Moinian (2014, s. 13) visar också att barnens sociala förmågor tränas i mötet mellan barngrupp, 

lärplatta, och förskollärare. Vidare visar deras forskning även att lärplattan är ett verktyg för 

meningsskapande och en möjlighet för integration mellan barn och barn-pedagog (Kjällander & 

Moinian, 2014, s. 12).  

Kjällander (2016, s. 13-14) skriver i sitt forskningsprojekt ”Plattan i mattan” om hur ”app-gap” 

påverkar förskolebarnens förutsättningar för lärande. Med ”app-gap” menar Kjällander den skillnad 

som uppstår mellan barn när vårdnadshavare saknar ekonomiska möjligheter och kunskaper att 

köpa de ”pedagogiska” apparna. Kjällander problematiserar och belyser de kunskapsklyftor som 

förstärks genom de ekonomiska och kunskapsmässiga skillnaderna från hemmen.  

Sandvik, Smørdal & Østeruds (2012, s. 210) forskning ”Exploring iPads in Practitioners’ 

Repertoires for Language Learning and Literacy Practices in Kindergarten” framhåller att för att 

uppnå ett lärande med hjälp av lärplattan krävs det att pedagogen är närvarande och 

medupptäckande i det barnen arbetar med och kan ge dem stöttande feedback. Vidare visar 

forskningen att eftersom lärplattan är mobil har andra användningsområden utvecklats, det vill säga 

nya fördelar för miljön i förskolan. De nya användningsmöjligheterna har tillfört att fler delar av 

förskolans miljö kan nyttjas som pedagogisk lärmiljö (Sandvik m.fl. 2012, s. 204). Förutom att 

lärmiljön enkelt kan förändras tack vare lärplattans mobilitet visar forskningen att lärplattan även 
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kan leda till nya kamratkonstellationer (Sandvik m.fl. 2012, s. 208). De nya kamrat-

konstellationerna blir hjälpta av att lärplattan kan underlätta barnens kommunikation via olika 

appar. De kan kommunicera med varandra via lärplattan oavsett verbala hinder (Sandvik, m.fl. 

2012, s. 208-209).  

Bergman och Fors (2015, s. 18) studie ”Lärplattor och appar i förskolan har kommit för att stanna 

men för vaddå?” visar att när barn förklarar för varandra och hjälps åt att lösa problem som kan 

uppstå vid lärplattan stärker det barnens delaktighet och lustfyllda gemensamma meningsskapande.  

Forslings (2011, s. 83) artikel ”Digital kompetens i förskolan” framhåller att risken finns att 

digitala verktyg i förskolan används som lekmaterial och att lärandet blir åsidosatt om inte 

förskolläraren är kompetent och vet hur verktyget kan användas. 

6.2 Multimodalitet 

Hvit Lindstrand (2015) förklarar i sin avhandling ”Små barns tecken och meningsskapande i 

förskolan” multimodalitet: “att vara och bli till i världen genom att relatera till andra och andra ting 

genom en mängd olika resurser och teckensystem” (s. 39). Multimodalitet är tätt sammankopplat 

med meningsskapande, det meningsskapande som ligger till grund för hur vi förstår världen (Hvit 

Lindstrand 2015, s.15). Kombinationen mellan bland annat gester, ord och symboler är en del av 

den multimodala kommunikation som kan uppstå i sociala situationer (Hvit Lindström, 2015, s. 

22). Hvit Lindstrand (2015, s. 39) menar att de teckensystem som används inte bara behöver vara 

auditiva, eller kroppsliga utan dessa teckensystem kan även uppträda i materiella resurser. 

Elm Fristorp och Lindstrand (2012, s. 65-66) beskriver i sin bok ”Design för lärande i förskolan” 

hur människan skapar tecken och symboler som går att tolka på olika sätt beroende på vilken kultur 

vi växer upp i. Med kultur menas olika familjekulturer, förskolekulturer eller annan form av 

institutionell inramning. Vidare framför det att inramning genererar olika kommunikationssätt, 

traditioner samt erfarenhetsutbyten grundat på institutionens normer. När människor möts dagligen 

utvecklas teckensystem som bidrar till förståelse mellan individer i den specifika gruppen. Den 

sociala inramningen kan ses som ett forum för socialt samspel mellan människor där en viss 

teckenförståelse utvecklats (Elm Fristorp & Lindstrand, 2012, s. 97). Att reproducera och 

sammankoppla dessa tecken i olika variationer och sedan kunna tolka andra människors svar är vad 

meningsskapande kommunikation innebär (Elm Fristorp & Lindstrand, 2012, s. 40). Elm Fristorp 

och Lindstrand (2012, s. 43) menar att det är viktigt för den vuxne att se till barnets samtliga 

kommunikationsverktyg och inte bara till det verbala då den vuxne annars berövar det lilla barnets 

möjligheter till att göra sig förstådd med omvärlden. 

Kress (2010, s. 62) beskriver vikten av den multimodala kommunikationen i ”Multimodality: a 

social semiotic approach to contemporary comunication” och han framhåller att det är av stor vikt 

att kunna förstå och reproducera de tecken som andra människor signalerar till oss. Det kan vara 

avgörande för människors känsla av meningsskapande och delaktighet i gruppen att kunna koda av 

de multimodala handlingarna som andra människor signalerar till oss. Människan är ett flockdjur 

och behöver få känna att hon tillhör en grupp. Utan förståelse för kommunikationen finns inget 

samförstånd mellan människor och därför heller inget meningsskapande. Meningsskapande är 

således en viktig del till människans utveckling. 

 Kress & Selander (2010, s. 26) skriver i ”Design för lärande- ett mutimodalt perspektiv” att 

multimodalitet tar sin utgångspunkt i de olika resurser som finns att tillämpa för att tolka världen, 

resurserna kan hjälpa människor till meningsskapande. Exempel på olika typer av tecken som kan 
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tillämpas i tolkningen av världen menar Kress & Selander (2010, s. 27) är föremål, gester, ord, 

symboler och bilder.  

6.3 Kollaborativt lärande 

Kollaborativt lärande är ett begrepp som vi finner relevant för vår studie och som kommer att 

benämnas vidare i texten. Därför finner vi det relevant att förklara begreppet trots att det inte är 

grundat ifrån det designteoretiska perspektivet.  

Chandra (2015) diskuterar begreppet ”kollaborativt lärande” i sin artikel ”Collaborative learning 

for educational achievement”. Till skillnad från kooperativt lärande där man delar upp saker inom 

ett projekt innebär kollaborativt lärande en horisontell relation i gruppen där interaktion är av 

största betydelse och man ”gör” lärandesituationen tillsammans (Chandra, 2015, s. 4). Det som är 

värt att betonas i begreppet kollaborativt lärande är att deltagarna i processen bör vara jämlikar och 

indelade i mindre grupper (Chandra, 2015, s.4). Aktiviteter där barnen är aktiva, kommunicerar 

meningsskapande kontextualitet samt är engagerade genererar enligt Chandra (2015, s. 4) ett 

djupare lärande och en ökad självkänsla bland deltagarna.  

Forsling (2011, s. 79) är enig med Chandra (2015) och menar att användandet av lärplatta i grupp 

stärker barns kommunikativa kunskaper, vilket i sin tur ökar barnens sociala kompetenser. En stor 

fördel med att sammanställa grupper för kollaborativt lärande menar Chandra (2015, s. 5) kan vara 

att deltagarna övas i att samarbeta med en mängd varierande personligheter.  

Med det kollaborativa lärandet kommer även andra fördelar. En av dessa är att lärandet kan bli 

bredare och mer komplett då individerna möts på lika villkor och diskuterar och analyserar 

gemensamt. Svaren som deltagarna diskuterar fram kan bli olika beroende på kulturella skillnader i 

olika grupper (Chandra, 2015, s. 5). Det är i samspelet mellan olikheterna en förståelse kan 

utvecklas mellan kunskap, färdighet och attityd (Chandra, 2015, s. 5). De medverkande kan välja 

hur aktiva de vill vara i diskussionerna men eftersom de hör andras tankar och idéer går de ändå ur 

processen som vinnare av ny kunskap. Vidare menar Chandra att det inte får vara för stora 

sammansatta grupper då det i dessa fall blir mer lyssnande än faktisk diskussion och utbyte av 

idéer. 

Enligt Bergman & Fors (2015, s. 15, 18) stimuleras det individuella tänkandet samt den 

emotionella utvecklingen när barn lär av varandra, barnen bildar en gemenskap i gruppen där de 

samtalar och tillsammans försöker lösa de olika problem de möter. När människor av likasinnade 

möts i grupp för att diskutera och ta del av varandras tidigare erfarenheter kallas det för 

kollaborativt lärande. Deltagaren kan välja att delta aktivt genom kommunikation eller observation 

(Chandra, 2015, s.4). Ett sätt för förskollärare att ta del av ny kunskap inom digital teknik är genom 

denna form av möten ordnade av huvudmän. När huvudmännen samordnar möten där förskollärare 

kan utvecklas gemensamt utgår det från en form av distribuerat ledarskap och det beskriver vi 

under kommande rubrik. 

6.4 Distribuerat ledarskap 

IKT är inte längre en nyhet inom förskolans värld men den ökade digitaliseringen av verksamheten 

ställer nya krav på hur undervisningen ska designas och därmed blir det även andra krav på 

huvudmännens ansvar att fortbilda sina anställda inom ämnet (Petersen, 2016, s. 109). Idag föds 

många in i den digitala världen. Enligt Prensky (2001, s. 1-2) kan man kalla barn som fötts in i den 

digitala världen för digitala infödingar och vi som har fått lära oss den digitala tekniken som vuxna 

kan kallas för digitala immigranter. Därför är det viktigt med ett distribuerat ledarskap som tillåter 
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kompetensutveckling inom området. Det är inte bara kravet på kompetensutveckling som har ökat 

utan även mängden digitala redskap i verksamheten som behöver möta de behov som speglar 

samhället (Petersen 2016, s. 109).  

Den distribuerade ledarskapsmodellen bygger på att ledningen ger människor med olika yrkestitlar 

möjlighet att mötas i diskussionsgrupper, exempelvis rektorer och förskollärare. När 

yrkesgrupperna möts och samverkar för att komma på nya idéer och inspirera varandra utifrån sin 

kompetens och tidigare erfarenheter, mer än från vilken yrkestitel de innehar, skapas 

förutsättningar för ett kollaborativt lärande (Petersen, 2016, s. 111). När huvudmännen förser sina 

anställda med digitala verktyg och kompetensutveckling arbetar de utifrån en ledarskapsmodell 

som kallas för distribuerat ledarskap. IKT- ledarskapet i förskolan främjas enligt Petersen (2016, s. 

111) av tre grundläggande funktioner vid dessa kollaborativa processer. Den första funktionen vid 

dessa möten är att forma visioner och mål vilket kan tydliggöra hur pedagogerna ska använda 

digitala verktyg i undervisningen och hur det kan stimulera till lärande för barnen.  Den andra 

funktionen innebär att utveckla pedagogernas kompetens inom både teknik och pedagogik med 

jämna mellanrum. Den tredje funktionen innefattar organisering av verksamheten där det med hjälp 

av teknik gör det möjligt att designa en bättre lärandekultur (Petersen, 2016, s. 111). 

 

6.5 Sammanfattning av tidigare forskning 

I ovanstående del har vi tagit upp de delar av tidigare forskning som har lett oss fram till vår 

fortsatta studie. De aspekter som i texten ovan behandlas är det som kan verka för en gynnande 

kollaborativ lärsituation i förskolans miljö. I och med lärplattans intågande i förskolans kontext har 

förutsättningarna för lärmiljön förändrats till det positiva då större delar av förskolans miljö kan 

användas i olika typer av lärsituationer. Då lärplattan är ett multimodalt och mobilt verktyg har 

användandet av den bidragit med en ökad gemenskap mellan barn på förskolan. Denna ökade 

gemenskap beror till stor del på att barnen har funnit nya vägar till kommunikation mellan 

varandra. 

Lärplattan är ett redskap som främjar den multimodala kommunikationen mellan människor om rätt 

förutsättningar skapas. Dessa förutsättningar kan variera mellan förskolor men i regel bör 

grupperna inte vara för stora då språkande meningsutbyte lätt kan förändras till lyssnande och 

turtagande. Lärplattan har även bidragit till att meningsskapande lärsituationer mellan barn och 

vuxna förekommer mer frekvent i dagens förskolor. Det kan bero på de nya horisontella 

relationerna som vuxit fram då lärplattan många gånger kan vara ett mer naturligt redskap för barn 

idag än för en del av pedagogerna i förskolan.  I dagens digitalisering av förskolan och dess 

styrdokument finns en medvetenhet om att förskollärare bär ansvaret för hur lärplattan används. 

Det som vi i följande text kommer att bearbeta är hur fyra förskollärare utformar aktiviteter med 

lärplattan som redskap samt hur de tar del av ny kunskap inom ämnet. 
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7. Teoretisk ram 

En teori är en modell av verkligheten och den kan man använda sig av för att besvara vissa frågor, 

olika teorier passar bra till olika frågor. Ett teoretiskt perspektiv är enligt Kress och Selander (2010, 

s. 7) en intellektuell ram för hur vi kan handla i världen. Elm Fristorp och Lindstrand (2012, s. 20) 

beskriver att en teori sammanfattar erfarenheter av praktisk grundad kunskap samt att den vid 

behov revideras efter att nya kunskaper kommit fram. I dagens digitala samhälle sker förändringar 

snabbt och vi behöver komplettera med nya perspektiv och teorier för att möta dessa förändringar. 

Med tanke på att vi vill studera hur förskollärarna designar för lärande mellan barn i grupper med 

lärplattan som redskap samt hur lärmiljön ser ut kring lärplattan har vi valt didaktisk design som 

teori. Enligt Kjällander (2016, s. 10) har perspektivet utvecklats för att förstå lärande i det digitala 

gränssnittet, området där människa och maskin möts. För att förstå didaktisk design måste vi se till 

tidigare teorier som varit betydelsefulla för utvecklingen av didaktisk design. 

7.1  Multimodal teori 

Multimodal teori utgår från socialsemiotiken. Tecken är centrala inom socialsemiotiken och Kress 

(2010, s. 62) menar att tecken görs eller konstrueras av en teckenskapare men att det krävs en 

förstående mottagare för att det ska bli en meningsskapande kommunikation. Med en 

socialsemiotisk utgångspunkt för kommunikation mellan människor ligger fokus på hur människor 

med hjälp av semiotiska resurser: talat och skrivet språk, gester, färg och ljud kommunicerar med 

varandra och deltar i skapandet av den sociala världen (Kress, 2010, s. 77). 

Socialsemiotik innebär således att människan använder olika tecken för att kommunicera med 

andra. Kommunikationen mellan människor är i denna teori betydelsefull för inlärningen då vi 

deltar i och skapar en gemensam social värld med hjälp av teckenskapande (Elm Fristorp & 

Lindstrand, 2012, s. 38). I kommunikationen växer en gemenskap och därmed meningsskapande 

fram för deltagarna i lärsituationen (Elm Fristorp & Lindstrand, 2012, s. 38).  

Didaktisk design tar utgångspunkt från att alla människor är multimodala i sin kommunikation med 

varandra och dess omgivning. Man menar att när människor kommunicerar gör de alltid det i flera 

teckensystem samtidigt (Leijon & Lindstrand, 2012, s. 175). Det finns en mängd olika sätt att 

kommunicera med och några av dessa är tecken, blickar, gester och symboler. När man kombinerar 

dessa multimodala kommunikationssätt kallas det för teckensystem. Människan är multimodal i sin 

avkodning av miljöer och individer, detta betyder att olika teckensystem kan betyda olika saker 

beroende på bakgrund och kultur (Elm Fristorp & Lindstrand, 2012, s. 65-66). Därför medför ett 

multimodalt förhållningssätt till lärande att gynnande lärsituationer kan se olika ut för olika 

individer, då behöver designen i lärandet varieras. 

7.2 Designteoretiskt perspektiv 

Design teoretiskt perspektiv som är den teori som vi utgår ifrån har sin utgångspunkt i multimodal 

teori och är inte tänkt att ersätta någon av de tidigare teorierna (Kress & Sellander, 2010, s. 8). 

Inom det designteoretiska perspektivet förekommer begrepp som används synnonymt med 

varandra. Kress & Sellander (2010, s. 24 ) talar om ”didaktisk design” vilket är ett begrepp för hur 

man formar sociala processer och hur man skapar förutsättningar för lärandet samt hur barnen 

återskapar information i sitt eget meningsskapande. Kjällander (2011, s. 57-58) benämner 

”didaktisk design” med begreppet ”design i lärande”. Vidare förtydligar Kjällander att digitalt 

lärande inte kan utgå ifrån teorier som bygger på analoga miljöer, därför har det designteoretiska 

perspektivet på lärandet utvecklats för att möta samhällets förändringar. Inom det designteoretiska 
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perspektivet finns de två begreppen ”Design för lärande” och ”Design i lärande” vidare följer en 

beskrivning av vad som skiljer dem åt. 

7.2.1 Design för lärande 

Lärmiljöerna i förskolan kan med hjälp av digitala verktyg såsom lärplatta, projektor och 

activeboard, förändras till att passa förskollärarens syfte samt möta barnen i deras intressen. Barnen 

görs i det här begreppet till deltagare i aktiviteter där de är medskapare av den kunskap som där 

växer fram. Kress och Selander (2010, s. 24) menar att didaktisk design är ett begrepp för hur 

läraren formar sociala processer och hur denne skapar förutsättningar för lärande. Deltagare i 

processen ges via lärsituationens design möjligheter till meningsskapande då de själva kan välja 

nivå av deltagande (Kress & Selander, 2010, s. 24). Därför kan designbegreppet användas som ett 

analytiskt redskap som kan hjälpa förskolläraren att komma närmare barnens meningsskapande. I 

de sociala processer som läraren har skapat förutsättning för behövs stöttning och vägledning för 

barnen, då är design för lärande ett bra verktyg att tillämpa (Elm Fristorp & Lindstrand, 2012, s. 

37). Med design för lärande som redskap kan vi synliggöra de förutsättningar för lärande som 

uppstår i relation till miljö och situation (Leijon & Lindstrand, 2012, s. 171).  

Men didaktisk design är inte bara ett redskap för hur läraren kan synliggöra lärande potentialen 

utan betoning ligger även på att individen reproducerar eller re-designar den information som 

denne bearbetat (Kress, 2010, s.24). Alltså vilar ett ansvar på barnet som själv ska ta tillvara och 

bearbeta den kunskap som vuxit fram i den sociala process som barnet deltagit i. Begreppet 

didaktisk design innefattar alla de möjligheter till lärande som arrangerats i olika sammanhang och 

vilka möjligheter till reproduktion/re-design av kunskap som barnen ges (Kress & Selander, 2010, 

s. 24). Exempel på sådana arrangemang kan enligt Kress & Selander (2010, s. 24) vara 

lagstiftningar, styrdokument, skolbyggnader, läromedel och andra hjälpmedel som är tänkta att 

underlätta lärandet. Dessa olika arrangemang skapar olika förutsättningar och kräver således olika 

didaktiska designer. Det betyder att förskolläraren är fri att designa sin undervisning passande sin 

barngrupp men är begränsad av sin förskolas förutsättningar i form av miljö, resurser, verktyg och 

material samt arbetslag och ledning. Ett redskap som hjälper läraren i designen av undervisningen 

kan enligt Sofkova Hashemi & Spante (2016, s. 125) vara att arbeta gränsöverskridande mellan 

ämnena och ha digital teknik som fokus, d.v.s. att integrera den digitala tekniken i undervisningen.  

7.2.2 Design i lärande 

Det enskilda barnets lärande uppmärksammas i begreppet ”design i lärande”. Skillnaden är alltså 

med betoningen på individens lärandeprocess och inte på gruppens. Barnets deltagande kan i det 

här perspektivet ses som en lärandeprocess i sig och de utsatta målen som förskolläraren planerat 

för ses inte som relevanta för barnets individuella lärandeprocess (Kress & Selander, 2010, s. 25). 

Lärandet kan uppmärksammas i det som barnet i den planerade situationen väljer eller väljer bort. 

De val som barnet gör tolkas i begreppet ”design i lärande” av förskolläraren som kan få en 

uppfattning av vilken lärandeprocess barnet befinner sig. Barnet behöver således inte visa sin 

kunskap i lärandesituationen utan det kan komma att visas vid ett senare tillfälle genom andra 

uttrycksformer. 

Det som Kress och Selander (2010, s. 25) menar är intressant med ”design i lärande” är 

förskollärares möjligheter att se till individens förmåga att transformera information och omvandla 

till sin egen. Vidare menar Kress & Selander (2010, s. 25) att begreppet ändrar bilden på vad som 

räknas som tecken på lärande. Sofkova Hashemi & Spante (2016, s. 125) är eniga med Kress & 

Selander (2010) men tillägger även att det krävs mer flexibilitet från lärarens håll att finna 
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varierade undervisningsformer. Dessa undervisningsformer menar Sofkova Hashemi & Spante 

(2016, s. 125) kan vara digitala arenor designade för ökad delaktighet och meningsskapande för 

barnet. Utmaningen när många olika individer möts i en institutionell ram kan vara att 

förutsättningarna ser olika ut för de enskilda individerna. Förskollärare och barn samlas under 

samma tak med olika digitala erfarenheter. Utmaningen för förskolläraren är att designa en miljö 

som lockar till meningsskapande kommunikation och transformering av kunskap mellan 

individerna. En väg att gå kan enligt Lantz-Andersson och Säljö (2014, s. 14-15) vara att göra 

lärplattan till en naturlig del i förskolans miljö både för lärare och för barn. Med lärplattan som 

verktyg för design i lärande kan förskolläraren möta barnen i dess intressen och behov.  

Sammanfattningsvis innebär design i lärande att det som kan tolkas som tecken på lärande inte 

längre behöver gestaltas i ett aktivt barn, det räcker med barnets observerande deltagande (Kress & 

Selander 2010, s. 25).   
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8. Metodavsnitt 

I det här avsnittet beskriver vi vårt tillvägagångssätt, vilka förutsättningar vi haft och vilka metoder 

vi använt oss av samt de etiska ställningstaganden som vi gjort i studien. 

8.1 Sökmetod 

Backman (2016, s. 162) tillkännager tre allmänt vidtagna sökmetoder för litteraturinsamling: 

konsultation, manuell sökning och datorbaserad sökning. Backman (2016, s. 162) menar att de 

manuella teknikerna utom att slå med händer i konkreta böcker kan göras via datorn. Vid 

konsultation med vår handledare har vi fått tips och idéer om vilka böcker, avhandlingar och 

artiklar som kan gynna vår studie. Dessa tips och idéer har vi använt som en ingång till fortsatt 

sökande, både manuellt och via dator. De olika artiklar vi har byggt vår studie på har vi fått fram 

via sökningar i universitetsbibliotekets sökmotor. Precis som Backman (2016, s. 164) nämner är en 

vanlig sökmetod att undersöka artiklar som är publicerade i tidskrifter och med hjälp av dess 

litteraturlista finna mer relevant litteratur. Ovanstående är alla metoder som vi använt oss av i våra 

sökningar. Backman (2016, 164) nämner att böcker har en längre produktionstid, på grund av det är 

den senast producerade boken inte lika aktuell som en artikel som tar kortare tid att producera. Då 

digital teknik i förskolan med kollaborativt lärande som fokus är en relativt ny och snäv 

forskningsgren gav artiklarna oss den nyaste forskningen inom ämnet.   

8.2 Urval 

Vi har valt att hålla fyra individuella samtalsintervjuer med förskollärare som arbetar på olika 

förskolor med lärplattan i verksamheten. I studien ville vi ha förskollärare som arbetade olika 

mycket med lärplattan i barngrupp, för att kunna se skillnader och likheter dem emellan. 

Förskolorna vi valde ligger i två kommuner i Mellansverige till dessa skickade vi förfrågan om att 

medverka i observation och intervju rörande lärplattan i verksamheten.  Alla fyra förskolor ville 

medverka och när vi fick det bekräftat bokade vi tid för observation och intervju med var och en av 

förskollärarna. När vi kom till en av de valda förskolorna visade det sig att pedagogerna hade fått 

fortbildning inom ämnet och börjat integrera lärplattorna och andra digitala verktyg i verksamheten 

mer än tidigare. Detta medförde att i genomförandet var det 3 förskolor som kontinuerligt använde 

lärplattorna med barnen i sin verksamhet. 

Till de fyra förskolorna har vi vaga tidigare relationer på olika vis. Det finns givetvis både positiva 

och negativa aspekter med det. Det positiva kan vara att barnen och pedagogerna känner oss vilket 

kan bidra till en mer avslappnad och därmed mer rättvisande observation. Det är även lättare att få 

tillträde till forskningsarenan när man redan har en etablerad relation till förskolan. Det ser vi som 

positivt då vi slipper förhandla med det som Bryman (2010, s. 144) kallar för ”grindvakter”. 

Grindvakterna är de personer som forskaren måste komma överens med för att få bedriva forskning 

på deras arenor.  De negativa aspekterna skulle kunna vara att vi har relationer med förskolorna och 

att vi möjligen skulle kunna falla tillbaka i vår yrkesroll och då glömma bort att observera. Då vi 

valt att belysa dessa aspekter och därmed förtydligat vår medvetenhet om de faror som existerar när 

man har en relation vill vi förtydliga: att vi har en relation till förskolorna kommer inte att hamna i 

vägen för vårt forskningsetiska perspektiv. Vi kommer under hela studiens gång hålla våra ögon 

öppna och inte låta vår forskning färgas av våra relationer till dessa förskolor. 
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8.3 Avgränsningar 

I vår studie har vi valt att fokusera på hur förskolläraren utformar sin undervisning med lärplattan i 

barngrupp. Vidare vill vi även i intervju undersöka hur förskollärare får kunskap om hur de kan 

arbeta med lärplattor i barngrupp. Eftersom vi har lärplattan i fokus i vår studie utgår vi från det 

designteoretiska perspektivet på inrådan från vår handledare. Efter vårt första handledningstillfälle 

gjorde vi valet att begränsa mängden observationer och intervjuer från sex till fyra. Vi har således 

haft fyra intervjuer som varierat mellan 20 och 30 minuter i tid. De fyra observationerna har 

varierat mellan 15 och 25 minuter. De medverkande förskollärarna arbetar på fyra förskolor i två 

kommuner i Mellansverige.  

8.4 En kvalitativ studie 

Vår studie syftar inte till att mäta frekvensen av användandet av lärplattor i förskolan utan den 

syftar till att få en förståelse för hur förskollärare designar undervisningen samt vilka 

förutsättningar som finns för kollaborativa aktiviteter i förskolans kontext. Utifrån vårt syfte kan vi 

konstatera att vår studie är en emotionalistisk studie. En emotionalistisk studie syftar till att fånga 

en persons inre verklighet samt få en djupare förståelse för de val som denne gör (Bryman, 2011, s. 

341). Enligt Bryman (2011, s. 341) kan man klassa forskning som är inom ramen för emotionalism 

under den kvalitativa forskningsgrenen. Eftersom förskollärarna observeras i en för dem naturlig 

situation och vårt fokus kommer vara på lärandeprocessen och relationen mellan förskolläraren, 

barnen, lärplattan och miljön kan vi även kategorisera vår studie inom ramen för naturalism. 

Naturalism kännetecknas enligt Bryman (2011, s. 341) för forskarens intresse för subjektet och hur 

denne ser på och skapar sin verklighet utifrån dennes tidigare erfarenheter. Backman (2016, s. 60) 

beskriver naturalism på liknande sätt som Bryman (2011) men tillägger att naturalistisk forskning 

sker när forskaren studerar subjektet i dess naturliga miljö, något som vi i vår studie ämnar göra. 

En kvalitativ intervju är en intervju där forskarens intresse ligger på informantens egna 

uppfattningar och synsätt (Bryman, 2011, s. 413). Då vår observationsstudie ska kompletteras med 

direkt följande intervju med öppna frågor som genererar beskrivande och förklarande svar utifrån 

informantens tänkande kan vi ytterligare argumentera för att vår studie kan klassas som en 

kvalitativ studie.  

8.5 Observation och samtalsintervju som metod 

Eftersom vi vill undersöka hur förskolläraren designar sitt arbete med lärplattan som ett redskap för 

det kollaborativa lärandet anser vi att en mindre etnografisk studie i kombination med kvalitativ 

samtalsintervju är den bäst lämpade metoden. När intervjun syftar till att fånga den intervjuades 

tankar om sin verklighet kategoriseras den inom kvalitativ forskning (Esaiasson, Gilljam, 

Oscarsson, Towns & Wängnerud, 2017, s. 40). I en kvalitativ intervju där den intervjuade är utvald 

för att den personen är den som den är och innehar information om en specifik händelse som 

forskaren vill få fram kallas det för en informantundersökning (Esaiasson m.fl. 2017, s. 227-228). 

De intervjuade kallas därför i vår undersökning för informanter alternativt förskollärare. 

Innan samtalsintervjun observerade vi förskolläraren när denne arbetade med lärplattan som 

verktyg med barngruppen. Det vi valde att observera var hur förskolläraren utformade sin 

undervisning i de planerade aktiviteterna med barngrupp. Observation som metod med 

ljudupptagning i kombination med stöttande anteckningar är tänkt att ge oss en kompletterande bild 

till den efterföljande intervjun. I och med att vi kombinerar observation med intervju behöver vi 

inte bara förlita oss på det som informanten väljer att berätta för oss. Enligt Esaiasson m.fl. (2017, 

s. 313) kan man se direktobservation som ett mer rättvisande redskap då forskaren är intresserad av 
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att studera en specifik företeelse eller handling som kan vara svåra att beskriva för någon som inte 

är insatt i ämnet.  

I den efterföljande intervjun samtalade vi med informanten om den observerade aktiviteten samt 

lärplattans varande i förskolans miljö, på så vis kombinerar vi de båda metoderna. Enligt Esaiasson 

m.fl. (2017, s. 214) är det i situationer där människor gör vardagliga saker extra bra med 

observation som metod då man kan få syn på de detaljer som informanterna i intervjun inte tänker 

på att berätta om. För många förskollärare är arbetet med lärplattan i barngrupp ett vardagligt 

fenomen och därför tror vi att det är lämpligt att kombinera observation med intervju för att få 

möjlighet att fråga informanten om dess val och didaktiska tankar. 

Att observera någonting betyder att man iakttar en händelse uppmärksamt men det som forskaren 

har i fokus under observationen är vad deltagarna gör och inte de ord som den säger (Esaiasson 

m.fl. 2017, s. 314). Därför kommer vi att fokusera på förskollärarens görande samt 

kommunikationen mellan barnen, förskolläraren och lärplattan under observationen. Bryman 

(2011, s. 93) menar att det är bra med ett observationsinstrument för att inte tappa fokus på vad 

som ska observeras under observationstillfället, därför har vi med våra problemställningar i 

tankarna framtagit en enklare variant av en sådan och genom den undvika insamlande av icke 

relevant data i våra observationer. Vår tolkning av ett enklare observationsinstrument är ett A4:a 

ark som med hjälp av en horisontell och en vertikal linje delar pappret i fjärdedelar. I första rutan 

antecknas barns kroppspråk, i andra rutan till höger antecknas förskollärares kroppsspråk. I den 

tredje rutan som är placerad under den första antecknas design för lärande (aktivitetens upplägg ). I 

den fjärde rutan som ligger under den andra men bredvid den tredje antecknas Design i lärande 

(olika individuella anpassningar).   

Samtalsintervju anser vi vara den mest användbara metoden att komplettera till observationen då 

vårt syfte är att få en förståelse för informanternas reflektioner och val. Vi har valt att ställa öppna 

frågor där informanterna får beskriva olika situationer och tankar efter bästa förmåga. Enligt 

Esaiasson m.fl. (2017, s. 256) finns det användningsområden som lämpar sig bra för 

samtalsintervju som metod, ett av dem är när man som forskare vill skaffa sig inblick i hur 

människor uppfattar sin värld. I vårt fall handlar det om att vi vill förstå förskollärarens val i 

planering för den digitala verksamheten utifrån dennes eget berättande.  

I en samtalsintervju är det mindre viktigt att ställa samma frågor till alla deltagande informanter 

(Esaiasson m.fl. 2017, s. 228) men vi har valt att följa en intervjumall för att strukturera och leda 

samtalet inom det önskade ämnet. Intervjumallen bestod av öppna frågor som vi strukturerat efter 

vår problemställning och syfte. Intervjumallen kan fungera som en vägledning genom intervjun 

men eftersom våra intervjuer är kvalitativa är det enligt Bryman (2011, s. 413) okej att avvika från 

intervjumallen och på så sätt få en mer följsam och anpassad intervju efter respondenten och det 

som denne berättar. Enligt Esaiasson m.fl. (2017, s. 251) är det i en samtalsintervju som man kan få 

en nyanserad innebörd i vad informanten tänker och hur det kan te sig i verkligheten. Vidare menar 

Esaiasson m.fl. (2017, s. 251) att om man frågar flera personer samma frågor kan man i svaren se 

mönster som kan användas för att förstå olika fenomen. I vår forskning handlar det om att skönja 

ett mönster i förskollärarens design för lärande samt var de finner nya kunskaper som inspirerar 

dem att utveckla sin digitala lärmiljö. 

8.6 Genomförande 

1-1/2 vecka innan det inbokade besöket lämnade vi ut medgivande och informationsbrev till 

avdelningarna där observationen skulle ske. I brevet informerade vi om att studien skulle handla 

om lärplattan i förskolan och att vi under observationstillfället skulle komma att ha ljudupptagning 
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men att materialet skulle behandlas konfidentiellt. De medverkande avdelningarna hade olika 

åldersindelningar. Två av dem hade homogena 5-årsavdelningar, en hade åldrarna 3-4 år och det 

sista åldersspannet 3-5 år. Att det blev dessa avdelningar berodde på att förskollärarna var 

intresserade av att delta i studien och inte på barnens ålder. När vi var på plats för observationerna 

presenterade vi oss för barnen och förklarade varför vi var där och berättade att medverkandet i 

aktiviteten var frivilligt. Förskollärarna och vårdnadshavarna hade redan innan aktiviteten förberett 

och förklarat för barnen att vi skulle komma. Eftersom vi var bekanta med barnen sedan tidigare 

var det inte konstigt för dem att vi var med och observerade deras aktiviteter. De barn som inte 

skulle eller ville delta i studien befann sig i ett annat rum under observationstillfället. Eftersom vi 

hade bett förskolläraren planera en aktivitet med lärplattan med barnen men inte gett någon specifik 

instruktion genererade det att vi fick fyra olika observationer. I den första observationen deltog 10 

stycken fyraåringar i en aktivitet där förskolläraren filmade barnen genom appen ”Boomerang”. I 

den andra aktiviteten fick vi se hur förskolläraren använde analoga ”rimkort” som introduktion till 

en för barnen ny app. Appen är en kombination av bilder, ljud och problemlösning. Deltagande i 

denna aktivitet var 6 stycken barn som till hösten skulle börja förskoleklass. I den tredje 

observationen deltog 10 stycken femåringar i en aktivitet med matematikuppdrag. Uppdragen fick 

de genom att använda lärplattan och scanna QR-koder. I den fjärde observationen medverkade 4 

barn som skulle börja förskolan till hösten i en skapande aktivitet med lärplattan, målarfärg, papper 

och kritor. Aktiviteterna observerades i direktobservationer utan direkt medverkande från den 

observerande. Vi har utgått från vårt observationsinstrument när vi observerade aktiviteterna (se 

bilaga 4). 

Vid möte med förskolläraren direkt innan observationstillfälle 3 meddelades att alla 

vårdnadshavare inte fyllt i medgivandet för ljudupptagning. Därför bad förskolläraren observatören 

att avstå från ljudupptagning vilket gjordes. Observationen från observationstillfälle 3 

dokumenterades endast med hjälp av papper och penna. Frånvaron av ljudupptagning kan medföra 

en saknad av fullständig observation men, vi har beskrivit observationen så utförligt vi har kunnat 

utifrån de förutsättningar vi har. 

8.7 Studiens giltighet 

Validiteten av vår studie styrks av valet av medverkande förskolor och informanter. Vårt val 

bygger på att förskolorna arbetar med lärplattan i den dagliga verksamheten men det som skiljer 

dem åt är metoderna. Tre av informanterna är IKT-ansvariga och går fortlöpande utbildningar inom 

området och en av deltagande informanter är inte IKT-ansvarig. Detta hjälper vårt syfte på det sätt 

att vi får en möjlighet att se skillnader i olika verksamheter samt en inblick i om förskollärarens 

intresse för IKT påverkar sättet som förskolläraren strukturerar verksamheten för barnen. 

Reliabiliteten i vår studie styrks av metod-delen där vi detaljerat beskriver studiens genomförande 

och de val vi gjort. 

8.8 Etiska överväganden 

När man gör observationer med barn kan det vara svårt att veta vad som ska observeras då barn 

ofta är mycket spontana. Därför anser vi att vårt observationsinstrument (se bilaga 4) har hjälpt oss 

att anteckna det som vi ansett vara relevant för vår studie. Vid studier som rör barn är det extra 

noga att följa vetenskapsrådets (2010) fyra forskningsetiska principer.  

Informationskravet (Vetenskapsrådet, 2010, s.8) innebär att informanter, barn och vårdnadshavare 

har delgivits information som rör studiens syfte och hur den ska genomföras, den informationen 

framgick på medgivandeblanketten (se bilaga 2). Medgivandeblanketten delades ut till 
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förskollärarna som i sin tur gav dem till de vårdnadshavare som hade barn delaktiga i studien. I 

medgivandeblanketten beskrivs att vi avser att studera hur förskolläraren använder lärplattan i 

verksamheten. 

Samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 2010, s. 9) innebär att man som forskare måste ha den 

deltagandes godkännande innan man påbörjar en studie av personen i fråga. Eftersom deltagarna i 

vår studie är under 15 år behövde vi ha vårdnadshavarnas godkännande, detta fick vi genom att 

vårdnadshavarna fick fylla i ett medgivande till barnens medverkande i studien. På medgivande 

blanketten fanns det även möjlighet för barnen att skriva under vilket några av dem gjorde. Innan vi 

påbörjade vår datainsamling informerade vi samtliga deltagare om att medverkandet var frivilligt 

både under och efter datainsamlingen slutförts. De medverkande, både barn och informanter kunde 

när de ville meddela att de inte ville delta i studien. Innan observationerna gavs vårdnadshavarna 

ett informationsbrev och i det fanns våra kontaktuppgifter och vilken institution vi kom från (se 

bilaga 3). Dessa uppgifter fanns med om vårdnadshavarna hade några frågor eller i annat fall ville 

kontakta oss.  

Konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet 2010, s. 12) innebär att personuppgifterna på barn och 

informanter kommer att behandlas konfidentiellt. Vi kommer inte ge ut vare sig kommun, förskola, 

namn på vuxna eller barn eller på annat sätt beskriva förskolan, personal eller barn på ett sätt som 

gör det möjligt att identifiera de medverkande i studien. Vi har valt att inte namnge de 

medverkande förskollärarna och har därför gett dem benämning förskollärare följt av en siffra. 

Varför vi gjort det i presentationen av resultat samt i analysen beror på att vi vill vidhålla vårt 

utlovade konfidentialitet.  

Nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2010, s. 14) materialet till denna studie, kommer inte att nyttjas 

i någon annan studie eller undersökning och det har vi meddelat samtliga vårdnadshavare och 

informanter om.  

8.9 Reflektion över metoden 

Resultatet i vår studie har framkommit via direktobservationer av barn och förskollärare i planerad 

aktivitet med lärplattan. Vidare har vi haft uppföljande samtalsintervjuer med förskollärarna. Vi 

anser att både val av metod och deltagare har varit gynnande för vår studie. Vidare anser vi att 

kombinationen av direktobservation och uppföljande samtalsintervju har bidragit till en ökad 

förståelse för förskollärarnas utformande av aktiviteter med lärplattan, och därmed hjälpt oss svara 

på våra frågeställningar. De medverkande förskollärarna tog av sin arbetstid och gjorde det därför 

möjligt för oss att genomföra intervjuerna. Som förberedelse för intervjuerna samtalade vi om 

innehållet i intervjuerna och vad vi ville fråga om. Eftersom att vi hade samtalsintervju som metod 

medförde det att svaret på intervjufrågorna kunde nås på olika vis. Det innebär att vi inte har ställt 

exakt samma frågor till informanterna utan anpassat oss efter informanterna. Betonas bör att vi 

hade en intervjumall att gå efter vilket i intervjuandets stund var bra då vi i samtalet med hjälp av 

intervjumallen kunde följde en ”röd tråd”. När man håller i en samtalsintervju kan det få 

informanten att känna en trygghet och därför vilja öppna upp sina tankar vilket vi anser att 

informanterna i den här studien gjorde. Att det faktiskt är en sanning som de förmedlar kan vi inte 

helt säkert veta men då vi innan intervjuerna observerat informanterna i aktivitet med lärplattan kan 

vi ändå få en uppfattning av verkligheten. Därför har kombinationen av de ovanstående metoderna 

haft betydelse för vår studie.  
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8.10 Materialbearbetning 

Efter avslutade intervjuer och observationer har vi transkriberat vårt material för att lättare kunna 

bearbeta det. Det transkriberade materialet har sedan bearbetats av oss med utgångspunkt från ett 

designorienterat perspektiv. Under bearbetningen av materialet har vi kunnat se hur olika 

gemensamma teman vuxit fram. Det föll sig därför naturligt att presentera vår analys tematiskt.  
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9. Resultat 

I kommande text kommer vi att presentera resultatet av valda delar av observationerna och 

intervjuerna från de fyra förskolor som vi besökt.  

9.1 Intervju av förskollärare 1 

Förskolan är en kommunal förskola placerad en liten bit utanför en medelstor stad. Förskolläraren 

berättar att hen arbetat som förskollärare i 11 år, men endast tre år på den här förskolan. I intervjun 

framkommer det att det på förskolan finns fyra avdelningar där det är barn mellan 1-5 år på varje 

avdelning. Informanten berättar att det på varje avdelning har en lärplatta som är till för barnen och 

en till förskollärarna. Förskolläraren berättar att barnens lärplatta är placerad på en hylla där 

pedagogerna har sina viktiga papper och pärmar. Informanten menar att placeringen beror på att 

pedagogerna saknar kunskap om hur de ska förhålla sig till lärplattan. Barnen får fråga efter 

lärplattan om de vill ha den. Vid intervjun framkommer det att veckan innan observationen fick 

varje avdelning en egen projektor, men projektorerna hade inte placerats upp i taket och användes 

inte ännu. Det framkommer även i intervjun att förskolläraren inte tar del av någon IKT utbildning 

och inte heller läser om den senaste forskningen som rör ämnet. Informanten berättar att de i 

arbetslaget söker inspiration på sociala medier om hur de kan använda lärplattan i verksamheten. 

Vidare berättar informanten att det finns tillfällen vid lärplattan då barnen kan mer än hen. När vi 

frågar om innehållet i barnens lärplatta svarar förskolläraren att barnen inte har någon påverkan på 

innehållet och att man borde involvera barnen mer. Samtidigt nämner hen att det bör finnas en 

tanke med innehållet i lärplattan och att den inte ska vara en spelmaskin. Informanten berättar även 

att eftersom lärplattan är placerad på en hylla krävs det av barnen att de ber om att få använda den. 

Informanten menar att de mindre barnen som har svårare för att be om att använda lärplattan inte 

ges samma möjligheter att använda lärplattan som de övriga barnen som är mer verbala.   

 

9.1.1 Observation av förskola 1 

Aktiviteten med de tio barnen börjar med en fruktstund. Närvarande är en förskollärare och en 

barnskötare, de sitter i en cirkel runt en röd matta och pratar om vad de har gjort tidigare i veckan. 

De berättar att de har tittat på bilder som förskollärarna skrivit ut på saker som barnen uttryckt att 

de är intresserade av. Sedan fick de rösta på den bilden som de var lite mer intresserade av att 

fortsätta arbeta med. Inga digitala aktiviteter nämns. När de ätit upp frukten berättar förskolläraren 

för barnen att de ska få göra små filmer med lärplattan på ett roligt och klurigt sätt. Appen de ska få 

använda sig av heter Boomerang. Det innebär att man gör en rörelse framför kameran på lärplattan 

och filmar det, vilket sedan visas i en filmsekvens om och om igen. De börjar med att alla barnen 

får lägga sig på rygg och titta upp i taket där förskolläraren står och filmar barnen uppifrån. Hon 

ber dem göra en rörelse och alla barnen tar upp fötterna mot kameran. När barnen får se filmen ler 

och skrattar dem tillsammans. Efter den gemensamma filmsekvensen får barnen hämta en varsin 

sak som de kan göra en rörelse med. Förskolläraren filmar sedan barnen en i taget för att därefter 

visa upp varje film med en rörelse för alla barnen. Barnen observerar filmerna av de enskilda 

barnen i tur och ordning, några av dem skrattar. Filmningen och filmvisningen av enskilda barn 

fortsätter till alla som vill fått deltagit i en rörelsefilm. Ett av barnen tittar ner och förskolläraren 

frågar om barnet inte vill bli filmat, barnet svarar med att ruska på huvudet. Efter aktiviteten får 

barnen gå ut i rummet bredvid för att rita något som kan röra på sig. Förskolläraren stannar kvar för 

en efterföljande intervju. 
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9.2 Intervju med förskollärare 2 

Förskolan som informanten arbetar på ligger i en kommun i Mellansverige. Informanten som har 

20 års erfarenhet av förskolläraryrket berättar att hens arbetsplats är kommunal och uppdelad på 

fyra avdelningar. I intervjun framkommer att det går 23 barn på informantens avdelning och att de 

delar på två lärplattor. Den ena lärplattan är placerad på en speciell plats och barnen kan när de vill 

välja att använda den, om den är ledig. Vid stationen för lärplattan kan man sitta två och två, vill 

man kan man vara fler men då får barnen flytta på lärplattan. Förskolläraren berättar att tiden som 

barnen får använda lärplattan är begränsad och barnen sätter själva en timer på 10 minuter. När 

klockan ringer är det dags att låta nästa barn få arbeta med lärplattan, oavsett vad barnet arbetar 

med för tillfället. I intervjun framkommer det att pedagogerna har tillgång till en varsin lärplatta. 

Informanten berättar att det inte är vanligt i en kommunal förskola med många lärplattor men att 

eftersom de brinner för IKT på avdelningen har de valt att ta in VFU-studenter. Pengarna de får i 

ersättning för arbetet med studenterna har de tagit för att investera i olika IKT- verktyg till 

avdelningen. Förutom lärplattorna finns en Apple-TV, en projektor och en activeboard, förutom 

dessa har pedagogerna beställt ytterligare en Apple-TV. Kombinationen mellan IKT- produkterna 

menar förskolläraren gynnar gruppaktiviteterna då fler barn kan se vad som händer och de kan ta 

del av varandras erfarenheter. I intervjun berättar förskolläraren att de använder de olika IKT- 

produkterna i samlingar, sagostunder och styrda aktiviteter. De projicerar: bilder från boken de 

läser på sagostunden för att alla barn ska kunna se bilden, visar små filmer samt spelar spel 

tillsammans. Barnen ges även möjlighet att använda lärplattan med eller utan pedagog till att söka 

information på internet, dokumentera och arbeta med olika appar. Informanten menar att hen alltid 

är nära och hör på konversationen mellan barnen om hon behöver stödja dem i sitt användande av 

lärplattan. Informanten berättar att hen flera gånger upplevt att barnen visat en önskan om att bli 

lämnad ifred om hen för öppet visat sig intresserad av barnens ”görande” vid lärplattan och att hen 

därför gärna håller sig i bakgrunden. Vidare berättar informanten att de även anpassar lärmiljön 

efter barnens intressen, lekar och sinnesstämningar. Förskolläraren berättar att hen är IKT- ansvarig 

vilket innebär ett deltagande på IKT- utbildningar som kommunen samordnar ungefär en gång i 

månaden. Informanten berättar att ansvaret är att inspirera och möta pedagoger där de befinner sig 

med sin IKT- kunskap, hen vill på så vis överbygga kunskapsklyftorna som finns mellan 

pedagogerna på förskolan. Det framkommer även att förskolläraren lägger mycket fritid på att 

inspireras och ta del av kunskap via sociala medier. På frågan angående vad de fyller lärplattan 

med svarar informanten att de utgår från läroplanen samt barnens intressen men att barnen inte 

själva kan ladda hem appar.  

9.2.1 Observation av förskola 2 

Studien har ägt rum på avdelningen för de största barnen. Barnen som deltog skulle börja 

förskoleklass till hösten. Förskolläraren hade valt ut 6 barn som skulle delta, två flickor och fyra 

pojkar. En av flickorna var vid observationstillfället sjuk vilket gjorde att det endast var fem 

deltagande barn. Barnen satt i en halvring på golvet framför Appel-TV:n som streamade det som 

skedde på lärplattan på en storbild på väggen. Förskolläraren satt mitt framför storbilden och 

barnen satt tre stycken på ena sidan och två på andra sidan av förskolläraren. Alla satt så de kunde 

se storbilden och lärplattan tydligt.  

Aktivitet 1: Förskolläraren placerade kort likt memorykort med bildsidan upp runt lärplattan som 

låg på mattan framför dem. Sedan bad förskolläraren med ett uppmuntrande röstläge och med 

blicken på barnet att starta appen med bilder. Första aktiviteten gick ut på att barnen skulle hitta de 

bildkort som rimmade med den bild som projicerades på storbilden. Barnen fick bestämma om de 

skulle göra i tur och ordning eller om den som kunde skulle räcka upp handen, de valde den första 
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varianten. Förskolläraren var tydlig med att om någon kände att det var svårt så fick man be en 

kompis som räckte upp handen om hjälp. Barnen gjorde lugnt och stilla i tur och ordning och någon 

bad om hjälp av en kompis, det märktes att de kände igen aktiviteten.  

Aktivitet 2: Aktiviteten gestaltade sig på samma sätt som den första med skillnaden att den appen, 

Bornholmslek, projicerades på storbild framför barnen. Förskolläraren berättar att även den här 

aktiviteten handlar om rimord. På väggen ser man ett landskap, ett hus, en mus och några andra 

små detaljer. Det gäller för barnen att ta reda på vilka saker som bildar par. Appen läser upp ”en 

mus” och barnen ska hitta vad som rimmar på det.  

Appen säger: Hjälp mig hitta rimorden, en mus i ett..?  

Barnen svarar: Hus!   

Förskolläraren (visar med handen över lärplattan): då får ni flytta musen till huset. 

Ett av barnen för med fingret in musen i huset och då piper musen till. Rösten från appen säger: En 

mus i ett hus. 

Barnen skrattar tillsammans!  

Tillsammans skojar det om vad de olika sakerna på skärmen rimmar på. Istället för att sitta 

tillbakalutad och vänta på sin tur som i aktiviteten ovan sitter alla nu framåtlutade och redo för att 

spela på lärplattan. Det uppmärksammades även att desto längre tid de satt och arbetade med appen 

desto mer började de hjälpas åt, deras kroppsspråk intensifierades när de gestikulerade och pekade 

på de olika rim-alternativen. Fenomenet fortsatte genom hela aktiviteten.  

Barnen fortsatte med Bornholmslek även efter att den planerade aktiviteten avslutats fast då som ett 

val de gjort med aktivitetskorten.  

9.3 Intervju av förskollärare 3 

Den här förskolan är en privatägd förskola som är placerad lite utanför en medelstor stad. 

Förskolläraren berättar i intervjun att den har fyra avdelningar varav två är med 1-3 åringar och de 

andra två med barn 3-5 år. På förskolan finns en lärplatta till varje avdelning och en projektor som 

kan rullas in. Projektorn delas mellan avdelningarna. Förskolläraren berättar att hen blev 

färdigutbildad förskollärare för cirka 1,5 år sedan men har arbetat på den här förskolan i cirka 1 år. 

Nyligen blev hen tilldelad ett IKT-ansvar för hela förskolan där hen ska inspirera de övriga 

pedagogerna. Vidare i intervjun berättar förskolläraren att hen läser den senaste forskningen inom 

IKT för att kunna inspirera kollegorna av det hen läser väljer förskolläraren ut det hen anser vara 

relevant till förskolan. Förskolläraren berättar att hen är väldigt intresserad och engagerad av att 

arbeta med lärplattan i verksamheten. I intervjun framkommer det att informanten tillsammans med 

en annan förskollärare skapat youtube filmer med matematikuppdrag som de sedan kopplat till QR-

koder. De har blivit inspirerade av sociala medier och barnen får använda lärplattan både inne och 

ute med bland annat QR-koder, kamerafunktionen och Google. Förskolläraren berättar vidare i 

intervjun att hen tror att alla barn lärde sig något vid aktiviteten vi observerade, oavsett om barnen 

var aktivt deltagande eller observerande. Innehållet i lärplattan beskriver förskolläraren förändras 

utifrån barnens intressen men hen framhåller att den inte är någon spelmaskin på förskolan. 

Lärplattan ligger framme på hyllan och barnen frågar pedagogerna innan de använder den.  

9.3.1. Observation av förskola 3 

Observationstillfället sker i halvgrupp med tio pojkar i femårsåldern. Det började med att alla 

barnen sitter runt en röd matta i samlingsrummet. Förskolläraren sitter med sin ryggtavla mot 
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väggen och barnen sitter mer inåt i rummet. De sitter i en cirkel runt mattan och tittar mot 

förskolläraren. Hen har tagit med sig en skattkista, en jämviktsvåg och lärplattan till samlingen. 

Förskolläraren har en positiv ton i rösten när hen börjar med att fråga barnen ”Kommer ni ihåg?” 

En del av barnen sätter sig “ordentligt” och tittar på förskolläraren. Sedan fortsätter hen med 

samma positiva aura och säger “Sitt på rumpan och händerna i knät”. Förskolläraren berättar för 

observatören att detta är en typisk aktivitet som de brukar göra innan lunch. Förskolläraren riktar 

sedan blicken mot barnen och berättar att de ska få använda sig av lärplattan och scanna QR - 

koder. 

Förskolläraren undrar vem som vill börja scanna och ber dem som vill räcka upp handen. QR - 

koderna plockade förskolläraren upp ur sin skattkista och lade på mattan. Förskolläraren väljer ett 

av barnen som sitter och har händerna i knät att komma fram. Han scannar och trycker på play 

knappen. Pojken backar sedan tillbaka och förskolläraren håller upp plattan framför sitt ansikte och 

barnen sitter/ligger stilla och tittar. Barnen är alldeles tysta när de ser filmen som innehåller ett 

matematik uppdrag. Efter filmens slut lägger förskolläraren upp ett mönster med kapplastavar och 

guldmynt på mattan som hen plockat upp ur skattkistan. Barnen lutar sig framåt och ser på vad 

förskolläraren gör. Ett av barnen får sedan komma fram och fortsätta lägga mönstret. 

Förskolläraren lägger sedan fram ett annat mönster, ett växande mönster. Förskolläraren tittar sig 

omkring för att se vilka som sitter med händerna i knät och ber ett annat barn komma fram och 

hitta en lösning på det växande mönstret. Vidare väljer förskolläraren ett annat barn som sitter med 

händerna i knät som får scanna en ny QR-kod. Det nya uppdraget går ut på att hitta en kub (en 

legobit) som förskolläraren gömt i rummet. Barnen letade tillsammans och hittade den tillslut 

bakom förskollärarens rygg. När kuben funnits avslutades aktiviteten med lite frukt och vågen 

lämnades kvar orörd. Barnen slussades sedan ut till tamburen. 

 

9.4 Intervju med förskollärare 4 

Informanten som arbetat i cirka 25 år som förskollärare berättar i intervjun att det finns fyra 

åldersindelade avdelningar på förskolan. På avdelningen där informanten arbetar går 26 stycken 

femåringar som alla delar på en lärplatta och en activeboard. Utöver den lärplattan som 

förskolläraren benämner med “barnens” finns två lärplattor till som är pedagogernas, dessa 

lärplattor brukar barnen vanligen inte ges åtkomst till berättar informanten. Förskolläraren berättar i 

intervjun att hen har tilldelats IKT-ansvar och deltar i kommunens IKT- utbildningar som sker 

ungefär en gång i månaden i små grupper. Hens roll som IKT- ansvarig berättar förskolläraren är 

att utveckla IKT- användningen på förskolan. Barnens lärplatta och activeboarden används 

dagligen som komplement till varandra och övrigt material berättar förskolläraren. Vidare 

framkommer det genom att projicera det som sker på lärplattan via activeboarden kan hen fånga 

fler barn i aktiviteterna. Det som projiceras är ofta skapande med/framför lärplattan för att inspirera 

andra barn på avdelningen, filmer och ”just dance”. Barnens lärplatta har ingen specifik placering 

på avdelningen utan är där barnen är. Förskolläraren berättar att de på avdelningen vill se lärplattan 

som ett verktyg att använda i kombination med andra material. I intervjun framkommer det att på 

de andra avdelningarna ges barnen inte samma frihet med lärplattan och informanten tror det beror 

på att pedagogerna på de andra avdelningarna ger lärplattan ett för stort egenvärde, något som de 

på hens avdelning vill undvika. Vidare berättar förskolläraren att de på avdelningen arbetar med 

lärplattan i grupp och försöker att undvika att barnen sitter med den en och en. Vidare betonar 

informanten att de skiljer på hur lärplattan används hemma och i förskolan.  Barnen får använda 

lärplattan till dokumentation, arbete med olika appar och att leta upp information. Pedagogerna har 
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inte möjlighet till minutiös närvaro när barnen arbetar med lärplattan men vill barnen ha hjälp 

stödjer pedagogerna barnen berättar informanten. Förskolläraren berättar att det är viktigt att ta in 

barns inflytande i förskolan men att det idag är förskollärarna som bestämmer vad som är relevant 

att fylla förskolans lärplatta med och då utgår de ifrån läroplanen. Vidare berättar förskolläraren 

även att hen inte behöver kunna appen utan lär tillsammans med barnen, något som förskolläraren 

ser som positivt.  

9.4.1. Observation av förskola 4  

I aktiviteten deltog två pojkar och två flickor, totalt fyra barn och en förskollärare. De barn som är 

med i den här studien går på avdelningen för de äldsta barnen. Innan aktiviteten startade hade 

förskolläraren plockat fram flytande tempera i en gemensam färgpalett, ett A2 papper och penslar. 

Förskolläraren hade även förberett lärplattan genom att koppla den till activeboarden samt öppnat 

upp en app där målning är i fokus. När barnen kom in genom dörren fick de instruktioner om att 

sätta på sig målartröjor (stora t-shirts som barnen har som skydd istället för förkläden när de målar) 

och sätta sig vid bordet. Förskolläraren pekade på en av flickorna och sa att du kan börja. Hon 

började dra fingret på lärplattan och samtidigt projicerades det hon målade på activeboarden som är 

placerad på väggen framför barnen. Förskolläraren förklarar att de får måla med fingrar eller med 

pensel med färgen som finns i paletten och att uppgiften är att måla lika som den som sitter vid 

lärplattan. De tre barn som deltog i aktiviteten försökte efterlikna det som flickan gjorde på 

lärplattan. De började måla med penslarna och pojkarna var något avvaktande medan flickorna som 

satt bredvid varandra pratade livligt om hur hon gjorde på lärplattan. Flickan som inte målade med 

lärplattan sa flera gånger att hon ville göra likadant som det som projicerades. Hon frågade flera 

gånger: ”Visst behöver det inte vara exakt samma färg som den som du använt?” Samtidigt som 

frågan ställs lägger hon huvudet på sned medan hennes hand som hon målar med far upp och gör 

en cirkel i luften som för att visa hur man tar färg ur paletten. Hon får inget tydligt svar på sin fråga 

men flickan som målar på lärplattan berättar att det inte är hon som väljer färg utan att det är appen. 

På skärmen är det nu ett virrvarr av regnbågens alla färger som blandats i snirkliga mönster nästan 

omöjligt att efterlikna. Förskolläraren ber nu flickan som sitter med lärplattan att vänta. Pojken som 

sitter mittemot flickan som arbetar med lärplattan har kommit igång med att måla. Han är ganska 

tyst och observerar vad som händer på activeboarden. Den andra pojken uppmärksammar inte vad 

som händer på activeboarden utan sneglar på den andra pojkens skapande och försöker efterlikna 

det. Förskolläraren är avvaktande och ganska tyst, sitter tillbakalutad och låter barnen 

experimentera. Efter ett tag uppmuntrar förskolläraren flickan till att undersöka hur hon kan byta 

färg i appen vilket hon gör. Pojken som har efterliknat det som projiceras på activeboarden har 

uppmärksammat att flickan som använder lärplattan har bytt färg till gult. Han manar på 

förskolläraren att fylla på med gul färg. Den andra pojken gestikulerar mot sin målning samt viftar 

med penseln och riktar blicken mot pojken bredvid. Han frågar om målningen är fin? Respons 

uteblir. Förskolläraren meddelade att det är dags för nästa barn att måla på lärplattan. Först skriver 

de ut bilden som flickan målat.  

Aktiviteten pågår på liknande sätt i ca 30 minuter och alla barn får möjlighet att prova måla på både 

papper och lärplatta. När barnen fått måla med fingret på lärplattan övergick de från att måla med 

pensel till fingret även på pappret. Den sista delen av aktiviteten bytte förskolläraren ut flytande 

tempera mot kritor. Ovanpå de kladdiga målningarna lade barnen nya A4 ark. Det sista barnet som 

fick arbeta med lärplattan skriver sitt namn med stora bokstäver men nedifrån och upp. Barnen som 

efterliknar skriver samma namn men vågrätt från vänster till höger. Sedan avslutas aktiviteten. 
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10. Analys av intervju och observation 

Resultatet av intervjuer och observationer kommer att presenteras genom fyra tematiskt uppdelade 

rubriker. De teman vi i följande del presenterar har framkommit då vi sett likheter av de svar som 

förskollärarna givit oss i intervjuerna.   

10.1 Lärplattan i verksamheten 

I intervju med förskollärarna samt i våra observationer framkommer det att på tre av fyra förskolor 

är barnen den främsta användaren av lärplattan. På tre förskolor har barnen tillgång till lärplattor 

dagligen men på den fjärde förskolan, förskola 1, förvaras lärplattan onåbar för barnen. 

Förskollärare 1 förklarar valet av placering av lärplattan med: “vi pedagoger behöver lära oss 

mera… hur vi ska använda den… det känner jag att jag behöver mera träning på”. När lärplattan är 

placerad på en plats som gör att barnen måste be pedagogerna om att använda lärplattan ställs det 

krav på barns möjligheter att kunna kommunicera sin önskan till en förstående pedagog.  

Förskollärare 1 är medveten om den makt pedagogerna har och berättar i intervjun: “De mindre 

barnen, de vet ju inte riktigt hur de ska fråga efter den… där måste vi pedagoger bli bättre på att 

visa dem”. Om pedagoger begränsar barns kommunikation till vad de säger rent verbalt innebär det 

en markant begränsning av barnens handlingsutrymme (se Elm Fristorp & Lindstrand, 2012). När 

förskolläraren väljer att placera lärplattan onåbar för barnen och inte gör sig mottaglig för andra 

former av uttryck än det verbala innebär det även en begränsning av sina egna möjligheter att förstå 

det lilla barnets önskan.  De vuxna måste se till hela barnet, vad det uttrycker både auditivt och 

kroppsligt i form av blickar, gester och tecken (se Elm Fristorp & Lindstrand 2012). 

 Observationen av förskola 1 skiljer sig även från de andra då vi i observationen ser att det är 

förskolläraren och inte barnen som använder lärplattan under aktiviteten. För att skapa 

förutsättningar för lärande vid lärplattan krävs en medverkande pedagog men även att barnen ges 

möjlighet till kommunikation och gemensam problemlösning (se Kjällander & Moinian 2014) 

något som uteblev i observation 1 

Vid intervjun med förskollärare 2 framkommer det att en av avdelningens lärplattor finns som 

valbar aktivitet och den väljs av barnen med hjälp av intressekort, tiden begränsas med en timer 

förinställd på 10 minuter. Vidare berättar förskollärare 2 att lärplattan är placerad så att barnen kan 

sitta två och två vilket ger möjlighet för barnen att samtala och lära av varandra. När barnen i 

verksamheterna möts i smågrupper som jämlikar skapas förutsättningar för kollaborativt lärande 

(se Chandra 2015). Men enligt Kjällander (2011/2012) skapas de bästa förutsättningar för 

problemlösning om det är 3-5 barn/lärplatta. Förskollärare 2 fortsätter intervjun och betonar att 

barnen får vara fler vid lärplattan om de frågar pedagogerna men eftersom lärplattans ordinarie 

placering endast tillåter två barn måste lärplattan tas från sin “vanliga” plats.  

Vid intervju med förskollärare 3 och 4 framkommer det att lärplattan är placerad där barnen är, den 

har ingen specifik plats och den flyttas runt efter behov och det finns ingen tidsbegränsning för 

barnens användande. Däremot lyfter förskollärare 3 att barnen på avdelningen sällan använder 

lärplattan utan att be pedagogerna om lov först.  Då både förskollärare 3 och 4 ser lärplattans 

mobila funktioner som en fördel i verksamheten kan det gynna nya gruppkonstellationer (se 

Sandvik m.fl. 2012).  

I intervjuerna med förskollärare 2, 3 och 4 framkommer det att förskollärarna ger barnen möjlighet 

att själva eller med en pedagog använda lärplattan till att söka information på internet, dokumentera 

och arbeta med olika appar. Men det framkommer samtidigt att barnen kan känna sig iakttagna och 

störda om en pedagog intresserar sig mycket av vad de gör vid lärplattan. I intervjun med 

förskollärare 2 berättar hen att strategin när barnen känner sig iakttagna är att hålla sig nära och 
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lyssna på barnens konversationer utan att alltför intensivt studera barnens arbete med lärplattan och 

samtidigt stötta när problem uppstår. Förskollärare 4 berättar att de på avdelningen inte har 

möjlighet att vara närvarande hela tiden då barnen använder lärplattan men att de givetvis hjälper 

barnen när det behövs. För att ett lärande ska ske med lärplattan är det betydelsefullt med en 

närvarande och stöttande pedagog (se Sandvik m.fl 2012). 

I observation av förskola två och fyra kan vi se hur man kombinerar olika material med lärplattan 

något som i intervjuerna senare framkommer görs för att skapa förutsättningar för fler barn att 

finna glädje och gemenskap i aktiviteten. Förskollärare 4 berättar att de på avdelningen inte vill ge 

lärplattan ett egenvärde utan det är först i relationen mellan lärplatta, barn, pedagog och material 

som den växer och blir ett pedagogiskt redskap. Det stimulerar barnen till nya gemensamma 

utmaningar menar informanten. Lärplattan är ett verktyg för meningsskapande hos barnen samt en 

möjlighet för integration mellan barn och barn pedagog (se Kjällander & Moinian 2014) men 

förskollärare 4 vill även lägga till materialet som en bidragande resurs till barnen 

meningsskapande. Vidare berättar förskollärare 4 i intervjun: “Man kan bygga framför skärmen 

och koppla den med activeboarden och se vad man bygger, men man kan ju också lägga i ipaden i 

bygget och få det tredimensionellt och då gå in i bygget”  

Förskollärare 4 beskriver ovan om hur lärplattan används som ett komplement till en byggprocess 

med klossar och kapplastavar som pågått på förskolan. Vidare förklara förskolläare 4 att det på 

avdelningen finns barn som inte är lika inspirerade av konstruktion och hen ville därmed locka 

dessa barn till gemenskap med de andra i gruppen. Förskolläraren kopplade då ihop lärplattan med 

activeboarden vilket gjorde att dessa barn kunde bli delaktiga i byggandet och själva välja hur de 

ville ta del av aktiviteten. Lärplattans användningsmöjligheter har tillfört att förskollärare 4 kan 

nyttja större delar av lärmiljön när hen kopplar samman digitala verktyg för att nå fler barn (se 

Sandvik m.fl. 2012). 

10.2 Lärandet vid lärplattan 

Förskollärare 2, och 4 berättar i intervjuer att de projicerar mycket via apple-Tv eller Activeboard. 

De menar att de med hjälp av projiceringen kan fånga fler barn i undervisningen och att barnen 

själva kan välja på vilket sätt de vill delta i aktiviteten. Förskollärare 3 belyser i intervjun att hen 

kan uppleva barnens engagemang som större då de tillsammans ser det som sker på lärplattan i ett 

större och tydligare format. Informanten säger i intervjun: “dom utmanar varandra, plattan är inte 

gjord för att man ska vara ensam, .. men ju större variation i aktiviteter det är desto större 

engagemang emellan barnen, interaktionen ökar ju mer de utmanas”. När barn ges möjlighet att 

mötas i grupp inspirerar de varandra att prova tillsammans (se Kjällander & Moinian 2014). I 

observation 1 när alla barn ligger på mattan och barnen blir filmade av förskolläraren med 

lärplattan är ett exempel på barns gemensamma engagemang. I lärplattan finns en app som skapar 

mönster av den rörelsen som barnen gemensamt utfört. När barnen sedan får se sitt verk brister de 

ut i ett gemensamt engagerat skratt samtidigt observerar vi barnens glädjefyllda ögon när de 

uttrycker att de vill göra mer. I den här aktiviteten behövdes ingen projicering för att barnen skulle 

känna ett engagemang och en gemenskap, de kom naturligt ändå när de fick se sin skapelse.  

I våra observationer och intervjuer med förskollärare 2 och 4 framkommer det att det finns 

aktiviteter som man med fördel väljer att projicera på storbild i förskolan. Förskollärare 2 ger i 

intervju exempel på aktiviteter som man dagligen väljer att projicera: gemensamt spelande av 

appar, bilder från böcker eller tidigare dokumentation, filmer från youtube att reflektera kring i 

gruppen. Förskollärare 4 nämner att de gärna projicerar olika typer av skapande, filmer och ”just 

dance”. Meningsskapande aktiviter gynnar barns möjligheter att ta till sig ny kunskap, för dem kan 
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den gemensamma aktiviteten bli meningsskapande tack vare att alla barn ges möjlighet att delta (se 

Kjällander & Moinian, 2014). 

Förskollärare 2 och 4 berättar i intervjun att de upplever att intresset för ämnet ökar hos merparten 

av barnen när de projicerar då de aktivt kan delta även om det inte är de själva som “gör” för 

tillfället. De menar att det sker ett gemensamt lärande när barnen sammanstrålas framför en 

storskärm och att de där lär av varandra. Förskollärare 2 berättar: “Att använda lärplattan i grupp 

kan hjälpa barnen att tillsammans leka med orden och språket, den tillför ju en annan dimension på 

lärandet”.  Även de barn som ännu saknar verbala färdigheter för en dialog med varandra i gruppen 

genom gester och tecken (se Kjällander 2011/2012). 

Andra tillfällen när barn kan lära är när de observerar vad andra gör. Vid observationstillfälle 3 fick 

barnen scanna QR-koder och bakom dessa fanns olika matematikuppgifter. Den som ville lösa 

uppgiften fick räcka upp handen och kliva fram och använda materialet till att göra ett mönster 

med. De andra barnen som medverkade i aktiviteten såg på. I intervju kommenterar förskollärare 3 

aktiviteten som observerades: “barnen lär sig alltid någonting, man kan ibland som pedagog 

reflektera över att man känner att någon inte är så delaktig eller inte är med… jag tror att de sitter 

där och observerar, jag tror att det finns saker hela tiden som du inte märker av, du lär dig hela 

tiden. Även fast du inte kan det där och då. Barn imiterar ju, de ser och lär. Vissa kanske är där.. 

vissa kanske inte är där, men nästa gång…” Barnets observerande närvaro i aktiviteten är en 

lärandeprocess som är enskild, det betyder att det räcker med barnets närvaro och att det inte 

behöver vara aktivt i aktiviteten för att lära sig någonting. Däremot kan kunskapen komma till 

uttryck i en annan situation (se Kress & Selander, 2010) vilket förskollärare 3 visat sig medveten 

om i intervjun. 

I intervju med förskollärare 2 och 4 berättar de om att även om de ibland kan apparna som de 

arbetar med och vet vad som ska hända väljer de ändå att hålla tillbaka för att stärka barnens 

självförtroende. Vid vissa tillfällen är det barnen som kan mer än pedagogerna berättar 

informanterna, då ser de det som positivt och lär tillsammans med barnen. När barnen har mer 

kunskap än pedagogerna sker en växling mellan maktpositionerna, de blir horisontella istället för 

vertikala (se Kjällander & Moinan, 2014). 

 

10.3 IKT - Utbildning 

I intervju framkommer det att förskollärare 2, 3 och 4 har tilldelats IKT-ansvar för de förskolor där 

de är verksamma. Förskollärare 2 och 4 berättar i intervju att deras huvudmän samordnar träffar för 

pedagoger med IKT-ansvar i kommunen. Huvudmän som förser sina anställda med träffar för 

utbildning tar sitt ansvar då det ligger på dem att förse sina anställa med den kunskap de behöver 

för att möta samhällets digitalisering (se Petersen, 2016). Genom träffarna ges möjlighet till 

fortbildning såsom föreläsningar och utvecklingsgrupper. I intervjuerna med förskollärare 2 och 3 

berättar de att de deltagande i utvecklingsgrupperna ges möjlighet till diskussionsforum. Utöver 

dessa utvecklingsmöjligheter framkommer det i intervju med förskollärare 2 och 3 att de själva 

söker information för att ta del av den senaste forskningen inom IKT i förskolan. Att ha ett så stort 

ansvar där mycket av informationssökningen sker på egen tid beskrivs på olika sätt från 

förskollärare 2 och 3. Förskollärare 3 söker med glädje efter den senaste forskningen och menar att 

det är hens ansvar att inspirera de andra pedagogerna med det hen tagit del av. Informanten 

uttrycker sig på följande sätt i intervjun: “Jag är så nördig på att veta” 



31 

 

Förskollärare 2 menar att det inte är hens ansvar att se till att de andra pedagogerna tar del av allt 

som hen har lärt sig via utbildningen. Informanten menar att hens ansvar vilar på att förse 

kollegerna med de material som hen fått förståelse för att de behöver. Förskollärare 2 menar att 

uppgiften som IKT-ansvarig, precis som med förskollärarrollen inte handlar om att mata kollegorna 

med information, utan möta dem där de är med det material som de visat sig behöva. Informanten 

menar att hen på det viset kan övervinna glappet mellan hens IKT-kompetens och kollegornas, 

vidare skapas en mer jämlik IKT-undervisning på förskolan. Något som förskollärare 2, 3 och 4 

nämner som en del i deras kunskapssökande mer än IKT-grupperna är de olika grupper som finns 

på sociala medier för IKT i förskolan. Förskollärare 2 och 3 menar att grupperna är en stor del av 

deras inspirationskällor i användandet av lärplattan i verksamheten och att de använder sin fritid till 

att söka inspiration. Förskollärare 2 berättar i intervju: ”…jag inspireras av bloggar, instagram och 

facebook…//… jag har en timme per vecka på jobbet, det blir mycket sökande efter jobbet och 

så…” Läroplanen för förskolan (1998/2016) betonar förskolechefens ansvar att förse pedagogerna 

med den utbildning som är relevant för förskolan. 

10.4 Innehållet i lärplattan 

Vid intervjuerna med de fyra förskollärarna framkommer att de inte tycker att lärplattan ska 

användas på samma sätt hemma som i förskolan. De menar att syftet med lärplattan på förskolan är 

annat än det som många föräldrar har med den hemma. I intervju med förskollärare 4 framkommer 

det att barnen på förskolan har liten möjlighet att sitta ensam med lärplattan. Informanten fortsätter 

berätta att många barn har svårt att ta till sig lärplattan som ett gemensamt redskap för alla barnen 

på förskolan. Förskollärare 4 uttrycker: ”Det jag också tror att vi måste hjälpa dem med är att 

ipaden inte bara är deras utan att ipaden är något gemensamt som vi jobbar tillsammans med. 

 Hemma har de egna ipads som de sitter med själva, de är deras och den sitter bara dom med, att 

man helt enkelt får röra den tillsammans här på förskolan”  

Förkollärare 2, 3 och 4 menar i intervjuerna att de är medvetna om vilka appar de fyller barnens 

lärplattor med. Innehållet i lärplattan samt tillgången av IKT produkter i förskolan är en ekonomisk 

fråga. Förskollärare 3 berättar i intervjun att de precis tilldelats pengar av huvudman för att kunna 

köpa appar, innan har de enbart kunna ladda ner gratis appar. I intervjuerna framkommer det att 

förskollärare 2 och 4 inte vill presentera appar i förskolan som de inte känner till innehållet i. 

Förskollärare 4: “Jag skulle inte kunna sätta fram någonting i förskolan som jag inte vet vad det är. 

Men jag behöver inte kunna den. Jag lär mig med barnen “.  

I intervju med förskollärare 2 och 4 framkommer att det är viktigt för förskollärarna att veta vilket 

material de presenterar för barnen. De vill ha kontroll över nedladdningen av appar men barnens 

inflytande ses ändå som viktigt. Förskollärare 4: “..barns inflytande är extremt viktigt. Idag är det 

vi pedagoger som laddar hem appar och tycker kring dem men det är nästa steg, att barnen ska få 

komma till tals“ Förskollärare 2 uttrycker sig angående barns möjligheter att påverka lärplattans 

innehåll: “de kan önska nya appar men pedagogen tar ställning till om de passar i förskolan” 

Förskollärare 2 och 4 betonar i intervju att de appar som laddas in i barnens lärplattor ska fylla ett 

pedagogiskt syfte och förankras i läroplanen. Förskollärare 4 menar även att barnen kan få “spela” 

med lärplattan för att det är kul. Verksamheten ska formas för att skapa ett lustfyllt lärande för 

barnen (Lpfö, 1998/2016)  
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11. Diskussion  

Vårt syfte med undersökningen har varit att få en inblick i hur förskolläraren tillämpar lärplattan i 

grupp tillsammans med förskolebarn i den planerade aktiviteten. Samtidigt har vi velat undersöka 

hur förskollärare tar del av information om hur lärplattan kan användas som verktyg i 

verksamheten. Under kommande del har vi som ambition att svara på våra frågeställningar:  

 

Hur utformar förskollärare aktiviteter med lärplattor? 
Hur arbetar förskollärare med lärplattor i barngruppen? 

Hur får förskollärare kunskap om hur de kan arbeta med lärplattor i barngrupp? 

 

Vi kommer använda det designteoretiska perspektivet när vi diskuterar analysen av vårt resultat. 

Begreppen vi använder är ”design för lärande” när vi talar om hur förskolläraren planerar för 

aktiviteter med lärplattan i barngrupp. ”Design i lärande” är begreppet som kommer att användas 

när vi talar om det enskilda barnets lärande. När vi diskuterar lärande som sker mellan barn, barn - 

förskollärare, förskollärare - huvudmän kommer det benämnas med begreppet ”kollaborativt 

lärande”.  

Vilken möjlighet förskollärarna har att utforma lärplattans innehåll beror på förskolans ekonomiska 

situation. Förskollärare 3 berättar i intervju att förskolan precis erhållit en budget för inköp av 

appar. Förskolan har tidigare fått nöja sig med enbart “gratis appar”. Långt ifrån alla hem har de 

kunskaper eller de ekonomiska förutsättningar som behövs för att köpa pedagogiskt framtagna 

appar. Den ekonomiska och kunskapsmässiga skillnaden kallas av Kjällander (2016, s. 13-14) för 

“app-gap”. I läroplanen för förskolan (1998/2016 s. 5) står det att oberoende var utbildning sker 

ska den vara likvärdig därför är det huvudmannens skyldighet att se till att förskolan har de 

ekonomiska möjligheterna som behövs för att leverera en likvärdig utbildning inom digital teknik.  

I observationen av de olika förskolorna ser vi skillnader i vilka förutsättningar det finns för att 

använda digitala verktyg. Förskollärare 2 och 4 har möjlighet att projicera på storskärm dagligen 

medan det framkommer i intervju att förskollärare 3 måste rulla in en projektor som avdelningen 

delar med fyra andra avdelningar.  De förutsättningar förskollärarna har att designa lärsituationer 

tänkta att passa alla barn i gruppen beror på de digitala verktyg som de har. 

När förskollärare 2, 3 och 4 väljer innehåll till lärplattan utgår de i första hand från läroplanen för 

förskolan, de vill styrka appens funktioner genom den. Det betyder att det måste finnas ett klart 

syfte för de tre förskollärarna att ladda hem appen till lärplattan. Men förskollärare 4 betonar att 

lärande i förskolan ska ske på ett lustfyllt sätt och därför uppfyller även spelande och lekande med 

lärplattan ett syfte i förskolan (Lpfö 1998/2016).  

I intervjuerna med förskollärare 2, 3 och 4 framkommer det att när de väljer ut appar att fylla 

lärplattan med utgår de från barnens intressen. När de sedan utformar aktiviteter har de dessa appar 

att välja emellan. Vi gör tolkningen att man kan se barns intresse ur två perspektiv. Det första är att 

utgå från barnens intressen och att de ges inflytande i vilka appar som laddas hem till lärplattan. 

När barnen visar ett tillfälligt intresse för en viss “hype” kan förskolläraren ta det i beaktande och 

använda det i sin ”design för lärande”.  Därmed utformar förskolläraren en undervisning som 

bygger på barnens inflytande och då skapas ett lustfyllt meningsskapande för barnen vid lärplattan 

(Se Kress & Selander, 2010, s. 24). Förskollärare 2 och 4 förklarar i intervjuerna att de tar del av 

barns intressen och att barnen kan önska innehåll i lärplattan men menar att det är förskolläraren 

som i slutändan bestämmer vilka appar som ska laddas hem. Det andra sättet att se till barns 
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intressen är att bejaka vad som är bra för barnet nu och i framtiden, vilket läroplanen för förskolan 

(1998/2916 s. 7) är framtagen för att göra. Därför bör det vara fullt möjligt för en medveten 

förskollärare att designa lärandesituationer som kombinerar både barns tillfälliga intresse och dess 

framtida. Kombinationen av barns olika intressen leder till en design av lärandesituationen som är 

framtagen att gynna individens och gruppens lärande. ”Design i lärande” blir när förskolläraren 

utgår från barnens tillfälliga intressen och behov (Lantz-Andersson & Säljö, 2014, s. 14-15). 

”Design för lärande” blir det när förskolläraren anpassar lärandet efter gruppens intressen genom 

val av app samt utgår från läroplanen (Sofkova Hashemi & Spante, 2016, s. 125). Vår tolkning är 

att förskollärare 2, 3 och 4 designar för lärande när de väljer appar som utgår från läroplanen för 

förskolan. Men när ovan nämnda förskollärare utgår från barnens intressen lutar de sig mot ”design 

i lärande”. När förskolläraren funnit ett sätt att kombinera dessa olika perspektiv på barns intressen 

är det upp till denne att designa undervisningsformen så det främjar ”kollaborativt lärande” (se 

Bergman & Fors, 2015, s.13). I intervju med förskollärare 2, 3 och 4 framkommer det som vi 

tidigare nämnt att förskollärarna väljer appar som kan styrkas i läroplanen och samtidigt främjar till 

grupparbeten. Med grupparbeten menar vi de appar som bäddar för samarbete mellan barnen. 

Samarbete i problemlösningar är en del i den kollaborativa lärprocessen (se Chandra, 2015, s. 4-5). 

Vid intervju med förskollärare 3 beskriver hen att denne tror att barn alltid lär sig vid aktiviteterna, 

även om de inte är aktivt deltagande är de aktivt observerande. Informanten menar att hen tror att 

de deltagande barnen kommer kunna visa sin kunskap vid ett senare tillfälle. Vi tolkar förskollärare 

3:s uttalande som att hen designar sin undervisning så att det gynnar kunskapsprocessen 

barngruppen befinner sig i då hen under och efter gruppaktiviteten analyserar lärandesituationen.  

Genom att se till de val av deltagande som barnen gjorde kan förskollärare 3 planera för det 

enskilda barnets fortsatta kunskapsprocess. Vi tolkar förskollärare 3 uttalande till att hen är 

medveten att tecken på kunskap inte alltid är ett aktivt engagemang i aktiviteten utan att det räcker 

med barnets observerande deltagande för att denne ska kunna ta del av kunskapen (se Kress & 

Sellander, 2010). När förskolläraren analyserar det enskilda barnens val av deltagande kan hen 

komma närmare barnets meningsskapande och därmed gå vidare med designen av kommande 

aktiviteter som kan passa den kunskapsprocess barnet befinner sig i (se Elm Fristorp & Lindstrand, 

2012).  

Lärplattans förmåga att transformeras till det verktyg som är mest lämpat för stunden bidrar med att 

fånga fler barn på grund av verktygets multimodala egenskaper genom kombination av exempel 

bild och ljud. I observation 2 tolkade vi en förändring i barnens kroppsspråk från när de arbetade 

med de analoga bildkorten till när de fick arbeta med appen ”bornholmslek”.  När barnen arbetade 

med de analoga bildkorten var deras kroppshållning tillbakalutade och avvaktande på sin tur, när 

”bornholmslek” presenterades lutade de sig framåt och gav glada uttryck i form av leenden och 

skratt. Appens auditativa och bildmässiga egenskaper verkade fånga barnens intressen då vi såg att 

de skrattade ihop när de gemensamt försökte lösa problemen i appen. Vidare i observation 2 såg vi 

hur barnen med hjälp av verbala uttryck, blickar och kroppspråk hjälptes åt att kommunicera fram 

en lösning på problemet i appen, vilket är kollaborativt lärande (se Chandra, 2015 s. 4-5). När 

människor använder olika teckensystem samtidigt för att göra sig förstådda med sin omvärld 

använder är de multimodala i sin kommunikation (Kress, 2010, s. 77).  

Vid observation av samtliga aktiviteter såg vi en skillnad av glädjeuttryck. De aktiviteter med 

lärplattan som vi tolkade gav upphov till mest glädje hos barnen var de aktiviteter som utfördes 

tillsammans. Ett exempel på det är i observation 1 när förskolläraren filmar alla barn tillsammans. 

När barnen får se filmen utbrister de i ett enhetligt skrattanfall. Men sedan när de fick göra samma 

övning en och en syntes inte samma engagemang och glädje från barnen. Man kan tolka 

ovanstående beskrivning på olika sätt. Antingen var det extra roligt att se en film av det slag första 
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gången men resterande gånger blev det tjatigt eller så föredrar de att göra saker gemensamt i grupp. 

Det kan även vara lärplattans multimodala uttryck i den sociala situationen som skapar 

meningsskapande för individerna (Kress & Selander, 2010, s. 26).  Vi tolkar observation 1, när 

barnen filmades ett och ett blev det mer utsatta och uttittade av de andra än när barnen filmades 

gemensamt. Förskollärare 1 som inte är med i någon IKT- grupp och därav saknar förutsättningar 

för att designa lärandesituationer enligt den senaste forskningen uppmärksammade inte gruppens 

multimodala kommunikation som förändrades under aktiviteten. Det som skiljer observation 1 mot 

de övriga är att förskolläraren håller i lärplattan under hela aktiviteten, det kan vara en av orsakerna 

till att förskollärare 1 inte uppmärksammar barngruppens förändrade kroppsuttryck. Däremot visar 

förskollärare 1 sig medveten när hen frågar barnet som är avvaktande om han inte vill bli filmad. 

Pojken som skakar på huvudet och blickar ned skickar en multimodal signal till förskolläraren som 

uppfattar och hoppar över pojken i filmen. När förskollärare 1 utformar aktiviteten så den passar 

individens behov göra vi kopplingar till ”design i lärande”.    

Förskollärare 2 och 4 som har möjlighet att använda lärplattorna i kombination med andra digitala 

verktyg berättar i intervjuerna att de gör det för att förändra lärmiljöerna samt engagera fler barn 

samtidigt. I analys delen beskriver vi hur förskollärare 4 berättar om en aktivitet med kapplastavar. 

Hen använde lärplattan i kombination med activeboard för att få upp byggprocessen på 

storbildskärm. Förskolläraren beskriver vidare att hen gjorde det för att fånga barn som inte varit 

intresserade av konstruktionslekar och att barnen själva fick välja hur de ville delta i bygget. Tack 

vare möjligheten till storbild kunde barnen själva avgöra om de ville observera eller aktivt delta i 

skapandeprocessen. Förskollärare 4 utgick ifrån tolkningar av vad barnen visat sig intresserade av 

när hen utformade aktiviteten. Vad barnet väljer eller väljer bort kan förskolläraren analysera 

genom begreppet ”design i lärande” och därmed få en uppfattning i vilken lärandeprocess barnet 

befinner sig i (Kress & Sellander, 2010, s. 25).  

Det som kännetecknar kollaborativt lärande är enligt Chandra (2015, s. 4) att barn ges möjlighet att 

gemensamt producera och reproducera kunskap. När vi granskat våra observationer har vi sett 

tecken på hur kollaborativt lärande kan se ut i förskolans aktiviteter. Vi har valt att lyfta 

observation 4 då det visar hur kollaborativt lärande kan se ut. När barnen målade både digitalt på 

lärplattan och analogt med färg var det en aktivitet som främjade det kollaborativa lärandet 

eftersom barnen fick möjlighet att observera och kommunicera med varandra om hur de skulle 

utveckla sitt eget skapande. Vidare var förskollärare 4 medverkande i aktiviteten men inte styrande, 

hen fanns som en stöttepelare och gav guidning när det behövdes. Det är med den typen av 

ledarskap som det kollaborativa lärandet mellan barnen frodas och utvecklas till en gemensam 

kunskap då barnen får en möjlighet att finna egna lösningar (se Kress & Selander, 2010).  När vi 

analyserar aktiviteten genom ”design för lärande” kan vi se att förskollärare 4 använder sig av 

miljöns förutsättningar i form av lärplatta och activeboard i kombination med flytande tempera och 

papper att måla på. När målarappen projiceras på activeboarden kan de barn som inte använder 

lärplattan ta del av vad som händer, inspireras samt föra dialog med varandra kring det och därmed 

har förskollärare 4 designat en lärsituation som gynnar det kollaborativa lärandet mellan barnen. 

Förskollärare 4 har även designat en aktivitet där barnen kan välja grad av deltagande vilket vi gör 

kopplingen till ”design i lärande” (se Kress & Selander, s. 25).  

De verktyg förskollärarna har tillgång till, förskollärarnas utbildning inom IKT samt deras 

personliga engagemang inom ämnet genererar olika förutsättningar för barnens utbildning med 

digital teknik. Förskollärare 1 berättar i intervjun att hen inte getts tillgång till utbildning inom IKT 

i verksamheten. Vidare i intervjun framkommer det att hen inte på egna initiativ tar del av 

forskningen inom ämnet. Däremot berättar förskollärare 1 om att arbetslaget inspireras av sociala 

medier när de utformar aktiviteter med lärplattan. Huvudmännens satsningar i arbetet med att 
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digitalisera förskolans lärmiljö kan gynnas i utvecklingsgrupper om likasinnade. Förskollärare 2, 3 

och 4 berättar i intervju om IKT grupper och beskriver att deras syfte är att fungera som en ramp 

mellan pedagoger. I grupperna skapas förutsättningar för att dela olika förskole-kulturella 

skillnader och likheter (Sofkova Hashemi & Spante, 2016, s.127) och därmed inspireras av 

varandra. I mötet mellan jämlikar i dessa IKT grupper uppstår ett meningsskapande som kan 

reproducera ny kunskap för förskollärarna inom digital teknik i förskolan. Som vi tidigare nämnt är 

gruppsammansättningar av jämlikar grundförutsättningen till hur det kollaborativa lärandet sker (se 

Kress & Selander, 2010). Vi kan se kopplingar till ”design för lärande” när förskollärarna berättar 

om hur huvudmännen skapar förutsättningar för IKT- gruppernas möten. Genom den 

meningspotential förskollärarna får i IKT- grupperna är det tänkt att man ska övervinna det 

kunskapsglapp som idag finns mellan förskolepersonal landet. Medlemmarna i dessa grupper är 

tänkta att fungera som pionjärer. De ska sprida “sin” kunskap genom sitt engagemang, inspirera 

och stimulera kollegorna till djupare kunskap i användandet med digitala verktyg i förskolan (se 

Petersen, 2016). 

Det är förskolechefens ansvar att förse sina anställda med den utbildning som är relevant för 

förskolan (Lpfö 1998/2016). Men förutsättningarna för förskollärares designande för lärande beror 

på huvudmannens ledarskap. När huvudmannen är tillåtande och tillgodoser personalens behov av 

fortbildning och inspiration kan således en djupare förståelse för IKT integreras i förskolan hos 

pedagogerna. Vi har i intervju med förskollärare 2,3 och 4 tagit del av hur de får fortlöpande 

utbildning av huvudman via IKT- grupper. Förskollärare 1 ges inte samma möjligheter till 

utbildning inom ämnet och vi har observerat skillnad i hur aktiviteterna utformats. De förskollärare 

som gett barnen möjlighet att själva använda lärplattan i aktiviteterna har varit de förskollärare som 

haft IKT- ansvaret på förskolan. Förskollärare 2 och 4 har med lärplattan i kombination med 

activeboard förändrat lärmiljön för att engagera fler barn i aktiviteten. Samtidigt som de låtit 

barnen arbeta fram lösningar tillsammans har de i observationerna funnits i bakgrunden redo att 

stötta barnen vid behov. Kommunikation mellan barnen och en närvarande pedagog skapar 

förutsättningar till lärande (Kjällander & Moinian, 2014).  

Förutom huvudmannens påverkan på den digitala utbildningen för barnen har det även framkommit 

i våra intervjuer att förskollärarens intresse och personliga engagemang är en bidragande faktor till 

vilken form av undervisning barnen får. De medverkande förskollärarna berättar alla att de 

spenderar tid på sociala medier för att finna nya användningsområden för digital teknik i förskolan. 

De inspireras av andra förskollärares arbete och reproducerar varandras kunskaper inom ämnet på 

sina egna avdelningar. Reproducering av kunskap är en viktig del i ”design för lärande” således är 

det inte kunskapsmålet som är det viktiga utan själva processen (se Kress 2010).   

I observationerna och intervjuerna har det även framkommit att lärplattorna har olika placering i 

förskolorna, hos förskollärare 2 är lärplattan placerad så att barnen kan arbeta två åt gången. 

Barnen får vara fler men då måste lärplattan flyttas. I förskola 3 och 4 har lärplattan inte en fast 

plats utan finns där barnen är barn arbetar bäst fram lösningar på problem när de är 3-5 barn per 

lärplatta (se Kjällander 2011/2010) och då barnen själva kan välja hur många de ska vara ges dem 

förutsättningar för kollaborativt lärande på dessa förskolor. 

Det som förskollärare 1 tar upp är att de små barnens möjligheter till användandet av lärplattan i 

förskolan är begränsad. Det skulle kunna bero på bristen i tid eller möjlighet att tolka det lilla 

barnets icke verbala kommunikation. Barnets multimodalitet är väl utvecklat och de kan oftast göra 

sig förstådda om de har en förstående respondent (se Elm Fristorp & Lindstrand, 2012). Vidare 

berättar även förskollärare 4 att de på andra avdelningar ger lärplattan ett högt egenvärde och är 

rädda att den ska bli förstörd. Även om det finns speciellt framtagna skydd som både är vattentäta 
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och stöttåliga och tänkta att nyttjas i småbarnsgrupper har vi inte observerat några av dessa i 

förskolorna som vi har besökt. Visserligen har vi besökt avdelningar med barn i åldern 3-5 år och 

det kan vara en orsak till frånvaron av dessa skydd en annan orsak skulle kunna vara att det saknar 

ekonomiska förutsättningar till inköp av skydden.  
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12. Slutsats 

 
Vi har i våra intervjuer tagit del av fyra förskollärares erfarenheter kring användandet av lärplattan 

i förskolan. Det har genom en kombination av intervju och observation framkommit att 

förskollärarna i den här studien inte har de förutsättningar som behövs för att utforma aktiviteter 

med lärplattan på det sätt Kjällander (2011/2012) presenterar som främjande för problemlösning i 

grupp. Men när förskollärarna i intervjuerna beskriver grupparbetet som viktigt i funktionen av 

användandet av digitala verktyg i förskolan drar vi direkta paralleller till att förskollärarna i den här 

undersökningen arbetar med kollaborativt lärande mellan barn i barngrupperna. 

Förskollärarna arbetar med stora barngrupper och liten tillgång till IKT- utrustning i förhållande till 

barngruppernas storlek. För att kompensera barngruppernas storlek används storbildsprojicering 

som komplement till lärplattan. Förskollärarna berättar att storbilden hjälper barnen att bli delaktiga 

i aktiviteten och att de själva får avgöra grad av deltagande. De medverkande förskollärarna har 

visat i sina aktiviteter eller i intervjuerna att de är medvetna om barns olika förutsättningar och att 

de kan i utformandet anpassa aktiviteter som möter barnet i den kunskapsprocess som individen 

befinner sig i. I utformandet av aktiviteterna med lärplattan utgår denne från läroplanen samt 

barnens intressen.  

Förskolan ska ligga till grund för barns livslånga lärande och övervinna de kunskapsglapp som 

kommer från hemmen. I förskolans styrdokument framskrivs det att barn i Sverige ska få en jämlik 

skolgång, detta innebär att oavsett vilket mål man arbetar med ska barnens utbildning vara 

likvärdig. I och med Europaparlamentets fastslående om att digital kompetens ska vara en av 

nyckelkompetenserna i barns utbildning har det nu gått många år till att en omarbetad läroplan för 

förskolan börjat skapas. Då förskollärarna ansvarar för att följa den nya läroplanen kommer nya 

krav på kompetensutveckling inom ämnet. 

Tre av fyra förskollärare som medverkat i intervjuerna är IKT ansvariga och tar del av fortlöpande 

utbildning genom huvudmännens sammansatta IKT- grupper. Även då huvudmännen förser sina 

anställda med undervisning inom IKT skiljer sig både innehållet och mängden träffar åt. Det 

hamnar i slutändan på förskollärarens personliga engagemang hur lärandet vid lärplattan utformas. 

Något som de fyra förskollärarna har gemensamt är att de söker inspiration om användandet med 

lärplattan via grupper i sociala medier. Den kunskap som delas mellan pedagogerna i grupperna 

kan likställas med de kollaborativa lär situationerna som sker via kommunens IKT-grupper. 

Skillnaden ligger i hur snabbt informationen når ut till mottagarna. Fördelen med grupperna på 

sociala medier är att förskolläraren snabbt kan finna olika former av inspiration och därmed snabbt 

utforma aktiviteter i förskolans verksamhet. Nackdelen med grupperna kan vara att det saknas 

vetenskapliga belägg för mycket som skrivs. I skollagen (SFS 2010:800) framskrivs att 

“utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet”. Den snabba kunskaps 

växlingen som sker i grupperna skulle kunna medföra en jämnare utbildningsnivå landet över då 

medlemmarna snabbt nås av informationen. Men långt ifrån alla förskollärare är aktiva i grupper på 

sociala medier. Det bidrar till att det blir ett glapp mellan de förskolor vars pedagoger låter sig 

inspireras och förkovras via de sociala medierna och de som tar avstånd. Vår studie visar att arbetet 

och kunskapen med IKT i förskolan ser olika ut i de medverkande förskolorna. Förskolebarnen har 

enligt styrdokumenten rätt till en likvärdig utbildning men förutsättningarna för IKT- undervisning 

i de medverkande förskolorna varierar.  
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13. Vidare forskning 

 

Vår studie har öppnat upp för vidare frågor om olika kunskapskällor till IKT undervisning i 

förskolan och vad det får för konsekvenser för barns utbildning. Med tanke på vår studies ringa 

storlek anser vi att det behövs djupare forskning inom ämnet. Därför skulle vi gärna forska vidare 

på sociala mediers påverkan för förskolebarns förutsättningar för en jämlik undervisning. Sociala 

mediers betydelse för förskolans förändrade lärmiljöer är ett ämne som är outforskat och därför 

skulle det vara intressant att ta del av vidare forskning inom ämnet. 
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15.1 Bilaga 1 - Intervjufrågor 

 

Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

Hur länge har du arbetat på denna förskola? 

Hur länge sen var det du gick din förskollärarutbildning? 
 

Lärande vid aktivitet 

Hur gick aktiviteten? 

Hur planerade du aktiviteten?  

Vilket syfte hade du med den? 

Tror du att barnen lärde sig något under denna aktivitet? (för att kolla om dem nämner 

någon som kan kopplas till det designteoretiska perspektivet) 

Såg du något annat lärande? 

Vad upplevde du att barnen uppskattade mest? 

Hände det något oväntat vid din aktivitet? 

 

Hur förskolläraren tillämpar lärplattan i verksamheten 

Beskriv en vanlig dag med lärplattan i verksamheten. 

Beskriv lärmiljön runt lärplattan? 

Var befinner sig pedagogerna i förhållande till lärplattan? 

Vilka har tillgång till lärplattan? 

Hur många får använda lärplattan samtidigt? (hur tänker ni när ni valt det?) 

Hur tar barnen del av varandras erfarenheter? 

När är lärplattan ett bra verktyg? 

Vad anser du att lärplattan ska användas till? 

Hur vill du använda lärplattan i förskolan? 

Vilka möjligheter har barnen att påverka innehållet i lärplattan? 

Hur styrs barnens användande av lärplattan? 

Hur planerar du aktiviteter med lärplattan för att främja lärandet mellan barnen? 

Berätta om när du upplevt att barnen kunnat mer än dig? 

Har det förändrat din syn på lärande? 

Hur håller du dig och ditt arbetslag uppdaterad kring den senaste forskningen inom IKT? 
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15.2. Bilaga 2 – Medgivande blankett 

 
Till vårdnadshavare för barn i ________________ förskola 

 

Medgivande till deltagande i en studie 

Studien, som kommer att handla om lärplattan i förskolan, kommer att utföras inom ramen för ett 

självständigt arbete. Studien utförs av Camilla Jonasson och Stina Nymoen som går sista terminen 

på förskollärarprogrammet, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid 

Uppsala universitet. 

Jag ger härmed mitt medgivande till att mitt barn medverkar i ovan nämnda studie.  

Jag har tagit del av informationen om studien. Jag är införstådd med att mitt barn kommer att 

observeras och vara med på ljudupptagning i sin skolmiljö. Jag har förklarat för mitt barn vad 

studien innebär och jag har uppfattat mitt barn har förstått detta och vill delta i studien. 

 

Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data förvaras på ett sådant sätt att 

deltagarna inte kan identifieras.  

Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt att mitt barns medverkan är 

frivillig och när som helst kan avbrytas, både av mig och av mitt barn.  

 

Barnets namn: ……………………………………………. Födelsedatum: …………………… 

 

 

1. Förälders/Vårdnadshavares namn: ……………………………………………… 

 

Adress: …………………………………………………………………………….. 

 

Telefon: ……………………………………………………………………………. 

 

 

2. Förälders/Vårdnadshavares namn: ………………………………………………. 

 

Adress: ……………………………………………………………………………… 

 

Telefon: ……………………………………………………………………………… 

 

 

....................................................................... 

Ort och datum    

 

 

....................................................................... ................................................................ 

Underskrift vårdnadshavare 1  Underskrift vårdnadshavare 2 

 

....................................................................... 

Barnets underskrift (om möjligt)  
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15.3 Bilaga 3 - Informationsbrev 

 

Till vårdnadshavare för barn i ___________ förskola 

 

Information om en studie av lärplattan i förskolan 

 

Vi är lärarstudenter som går sista terminen på förskollärarprogrammet och har påbörjat ett 

självständigt arbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala 

universitet. 

 

Studien handlar om att vi ska observera hur förskolläraren använder sig av lärplattan i förskolans 

miljö.  

 

Deltagandet i studien innebär att vi kommer samla in data genom att intervjua en 

förskollärare och observera samt använda ljudupptagning under en förmiddag på förskolan. 

Detta kommer inte påverka barnets vanliga aktiviteter.  

 

Datainsamlingen kommer att ske under mars månad. Insamlade data kommer att analyseras 

under innevarande termin. Data kommer att hanteras och förvaras på sådant sätt att ingen 

obehörig kan ta del av den, samt avskilt från personuppgifter. I redovisningar av studien 

kommer alla personuppgifter vara borttagna.  

 

Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter att 

datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår.  

 

Om ni är positiva till deltagande, prata med ert barn om detta och fråga om barnet är villigt 

att delta. Därefter undertecknar ni den medföljande blanketten om medgivande och skickar 

in den i bifogat kuvert. Om ni har ytterligare frågor angående studien går det bra att 

kontakta oss eller vår handledare innan ett beslut tas (se nedan för kontaktuppgifter).  
 

Studiens handledare: Farzaneh Moinian, Universitetslektor  

e-post: farzaneh.moinian@edu.uu.se 

 

Uppsala den 3 mars 2017 

 

Camilla Jonasson: camilla.jonasson.6227@student.uu.se 

 

 

Stina Nymoen: stina.nymoen.1879@student.uu.se 
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15.4  Bilaga 4 - Observationsinstrument 

 

 

Kroppsspråk (Barn) 

  

Kroppsspråk (Förskollärare) 

 

Design för lärande (Aktivitetens upplägg) Design i lärande (olika individuella 

anpassningar) 

 

 


