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Sammanfattning 
 

Syftet med denna studie är att undersöka användningen av lärplatta i förskolan utifrån 

pedagogers och barns beskrivningar. De frågeställningar vi utgick ifrån var hur beskriver 

pedagogerna användningen av lärplatta utifrån de didaktiska valen? Samt på vilka olika sätt 

beskriver förskolebarnen användandet av lärplattan? I studien tolkas resultatet utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv på lärande samt ur ett didaktiskt perspektiv på lärande. Begrepp vi 

utgått ifrån är artefakt, mediering och proximal utvecklingszon. Vi har även använt oss av 

de didaktiska frågorna, främst vad gäller vad, hur och varför. Metoderna vi använt är 

enkätundersökning och barnintervjuer. Resultatet kom vi fram till genom kvalitativ 

innehållsanalys med utgångspunkt i de didaktiska frågorna, vilket visade på att lärplattan 

används till störst del av pedagogerna i förskolan och då främst med dokumentation som 

syfte. Det finns intresse hos barnen och med hjälp av en vuxen kan lärplattan fungera som 

ett fullgott redskap i den pedagogiska undervisningen. 
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Förord 

Vi vill tacka den förskola och de barn på förskolan vilka hade möjlighet att ta emot och 

medverka i intervjuerna samt de pedagoger vilka svarade på enkäten. 
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gång och gett oss konstruktiv kritik för hur vi skulle komma vidare. Det har varit mycket 

lärorikt att arbeta med detta självständiga arbete. 

 

Sedan vill vi rikta ett stort tack till våra familjer vilka har stöttat oss genom denna tid med 

småbarn för att vi skulle kunna genomföra detta arbete. 
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1. Inledning 

Lärplatta, surfplatta, iPad eller paddan som den också ofta kan benämnas i förskolan är 

prylen med många namn vilken på kort tid blivit mäkta populär. Vi kommer i detta arbete 

att använda oss av benämningen lärplatta då vi anser att det är ett passande namn då den kan 

användas i många avseenden bland annat som ett digitalt verktyg för barns lärande. 

Gällhagen och Wahlström nämner att lärplatta är en handdator med många funktioner samt 

att den är enkel att använda. I förskolan är den användbar för att exempelvis dokumentera 

barnens språkutveckling då lärplattan är utrustad med högtalare och mikrofon. På lärplattan 

kan så kallade appar installeras, app är en förkortning av ett engelskt ord application vilket 

betyder programvara. Dessa laddas ner från internet och det finns en mängd appar för olika 

syften och ändamål, till exempel gällande matematik och språk (2011, s. 6–7). Nilsson och 

Larsson nämner att genom att använda sig av digitala verktyg i förskolan möjliggörs fler 

uttrycksformer för barnen och därmed ges dem också fler redskap för lärande (2014, s. 83–

84). IKT vilket står för informations- och kommunikationsteknik är uttryck för tekniska 

föremål och verktyg vilka gör möjligt att kommunicera och interagera (Åström, 2014, s. 69). 

I dagens samhälle används mer och mer teknik och IT i vårt dagliga liv, IKT blir allt 

vanligare i förskolans vardag, till exempel genom lärplattor. Vi har ett intresse för IKT och 

har valt att fördjupa oss i lärplattans användningsområde i förskolan. Då lärplatta är ett 

relativt nytt digitalt medel finns det mycket att lära och undersöka inom detta område. Trots 

att lärplattan är relativt ny har den slagit igenom stort och blivit vanligt förekommande såväl 

i förskolor som i hemmen. Det är därför intressant att få ta del av hur lärplattan används i 

förskolan, att den finns där är sedvanligt men intressant är att se hur förskolor tagit till sig 

detta nya digitala verktyg. Allt fler integrerar olika IKT-verktyg i förskolans verksamhet och 

läroplanen nämner om att kommunicera och skapa genom att ta hjälp av olika uttrycksformer 

såsom informationsteknik och multimedia (Lpfö98, 2016, s. 7). Det kan då fungera som både 

metod och innehåll när det kommer till förskolans ambition att stödja barns lärande och 

utveckling. När det kommer till hur personalen ska använda sig av lärplattan i förskolan, 

detta relativt nya pedagogiska verktyg, upplever vi att bristande kompetens kan orsaka 

problem. Då den teknologiska utvecklingen går fort fram blir det av vikt att personalen i 

förskolan kan följa med i denna takt. Varför då använda digitala verktyg i förskolan? Åström 

tar upp tre didaktiska frågor vilka kan vara till stor hjälp, nämligen varför, vad och hur när 

det handlar om att finna svar på varför vi vill använda digitala verktyg i förskolan, vad vi 

ska använda dessa till samt hur de ska användas (2014, s. 69–70). 
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2. Bakgrund 

Förskolan är en del av utbildningsväsendet tillsammans med förskoleklass, grundskola, 

fritidshem, gymnasieskola samt kommunal vuxenutbildning. I ett digitaliserat 

kunskapssamhälle blir skola och utbildning centrala då en större del av befolkningen 

dagligen vistas inom dessa verksamheter. Detta bidrar till att denna sektor blir högst central 

gällande Sveriges möjligheter till att bruka digitaliseringens potentialer 

(Digitaliseringskommissionen, 2015, s. 128). Inledningsvis presenteras nedan vad 

läroplanen för förskolan nämner om IKT samt digital kompetens, därefter följer lärplattans 

betydelse för lärandet för att sedan nämna olika åsikter kring användning av lärplatta. 

 

2.1 Läroplanen om IKT i förskolan 

Läroplanen för förskolan tar upp att förskolan utgör grunden för det livslånga lärandet och 

lägger då även grunden för att barnen längre fram ska kunna ta till sig de kunskaper vilka 

bildar den gemensamma referensramen som bör finnas hos alla individer i samhället 

(Lpfö98, rev 2016, s. 5–6). Det blir av vikt i ett samhälle med rask förändringstakt och vilket 

kännetecknas av ett stort informationsflöde att ha förmåga att söka ny kunskap, kunna 

kommunicera samt att kunna samarbeta (Lpfö98, rev 2016, s. 6). Barnen bör möta den nya 

tekniken i förskolan då det är av vikt att förskolan har förståelse för att barnen har olika 

livsmiljöer och förutsättningar (Lpfö98, rev 2016, s. 6) och att de kanske inte har tillgång till 

den tekniken i hemmet. Läroplanen för förskolan nämner att förskolan ska sträva efter att 

varje barn ska kunna se samband samt att upptäcka nya sätt på vilka de kan skapa förståelse 

för sin omvärld (Lpfö98, rev. 2016, s. 10). Digitala verktyg är nödvändiga i dagens förskola 

och i barnens lärprocesser för att alla sinnen ska kunna stimuleras, de digitala verktygen bör 

vara lika självklara som pennorna, pusslen och utklädningskläderna, IKT bör inte ses som 

ett eget ämne utan integreras i verksamhetens övriga ämnen (Nilsson & Larsson, 2014, s. 

87). 

 

Skolverket har haft regeringens uppdrag att göra en översyn om läroplanen. Syftet var att ta 

fram ett nytt förslag vilket innefattar att barnen i förskolan ska ges de förutsättningar vilka 

fordras för att utveckla lämplig digital kompetens. Detta genom att ge barnen möjlighet att 

skapa förståelse när det kommer till den digitalisering vilken finns i deras vardag. Vidare 

behöver barnen även ges möjlighet att skapa ett kritiskt förhållningssätt när det kommer till 

den digitala tekniken då de med tiden ska kunna få en förståelse för de risker samt 

möjligheter som finns men även att vara insatt i hur information kan värderas (Skolverket, 

2018, s.16).  

 

2.2 Lärande och lärplattan 

Med hjälp av tekniken kan vi få ett djupare lärande, i samverkan med pedagoger eller i 

samspel med andra barn kan lärandet runt lärplattan bli bra skriver Aglassinger m.fl. i en 

forskningsrapport. Pedagoger är ansvariga att vara närvarande och se barnens tankar skapas 

och då är lärplattan en möjlig artefakt i den utvecklingen, lärplattan blir ett meningsfullt 

verktyg (2012, s. 11). Den digitala kompetensen får sin grund först då människor får kontakt 
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med och börjar bruka sig av digital teknik, denna kompetens kommer sedan att byggas på 

och utvecklas genom livet, internet idag har blivit en självklar och integrerad del i såväl 

vuxna som barns liv (Digitaliseringskommissionen, 2015, s. 12, 23; Dunkels, 2014, s. 48). 

Digital kompetens kan definieras som förmågan att ha rätt utbildning, erfarenhet eller 

kunnighet för att kunna använda internet och den digitala tekniken i exempelvis sitt 

yrkesutövande (Digitaliseringskommissionen, 2015, s. 15–16, 40). Digitaliseringens 

påverkan på lärande kommer i grunden att påverka skola och utbildning då lärande handlar 

om överföringen av kunskaper och utveckling av färdigheter vilket sker genom information, 

kommunikation och interaktion (Digitaliseringskommissionen, 2015, s. 24). 

 

2.3 Tankar om lärplattan 

I OECD (2010) går att läsa att de flesta barn i medlemsländerna har tillgång till teknologin 

men det betyder inte alltid att de vet hur de ska hantera den. Det gamla sociokulturella 

mönstret upprepas att de som har föräldrar med hög akademisk utbildning och har den 

digitala vanan får det stöd och uppmuntran hemifrån att utveckla sitt lärande gällande 

tekniken. Medan övriga främst använder teknologin till underhållning vilket leder till att det 

blir av vikt att skolan fungerar likt en kompenserande roll i barnens utveckling och lärande 

om teknologin (Pålsson, 2014, s. 17). Filippa Mannerheim påstår i en artikel på skolverkets 

hemsida att lärplattan är ett komplement istället för en ersättning till den övriga 

undervisningen och att allt handlar om hur pedagoger använder lärplattan i verksamheten 

med barnen (2013). Lundgren Öhman nämner att det finns mycket positivt att tala om när 

det kommer till användning av IKT i förskolan, men det finns även de vilka kan tycka att 

lärplattans intåg och det enorma intresset för denna hos barnen kan upplevas som ett 

problem. Till exempel har pedagoger upplevt att det i en vanligtvis lekande barngrupp så har 

intresset för bygglek minskat medan barnen istället visat sig som fängslade av lärplattan 

(2014, s. 21). 
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3. Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med detta arbete är att undersöka användandet av lärplatta i förskolans verksamhet 

utifrån pedagogers och barns beskrivningar. 

  

Forskningsfrågor 

Hur beskriver pedagogerna användningen av lärplatta utifrån de didaktiska valen? 

På vilka olika sätt beskriver förskolebarnen användandet av lärplattan? 
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4. Forskningsläge 
 

I denna översikt ligger fokus på tidigare forskning som undersökt pedagogers användning 

av IKT och digitala verktyg samt pedagogers kompetens och uppfattning gällande IKT. 

Vidare tar vi upp forskning som handlar om barns lärande utifrån användning av lärplatta. 

  

4.1 Pedagogers användning av IKT  

Masoumis studie visar att det används en mängd olika digitala verktyg på förskolor i 

sydvästra delarna av Sverige. De vanligaste visar sig vara stationär dator, Ipad, digitalkamera 

samt digital fotoram vilka finns tillgängliga på de flesta av de studerade förskolorna. 

Därutöver var tillgången till bärbara datorer samt interaktiva whiteboards mer varierande 

(2015, s. 8). Genom pedagogernas kommentarer visar studien att IKT ses som en utfyllande 

artefakt när det kommer till att utöka pedagogernas praxis, en uppfattning om IKT som ett 

extra verktyg för att bredda pedagogernas nuvarande metoder genom att exempelvis bruka 

iPad för att introducera nya färdigheter och idéer (Masoumi, 2015, s. 9). Vidare visar studien 

på att de flesta betraktar IKT som ett verktyg för dokumentation samt som ett pedagogiskt 

föremål vilken kan berika befintliga traditioner. Det kan även ses som en kulturell artefakt 

vilken medierar (förmedlar) barns kulturella färdigheter. Slutligen upplevs IKT likt ett objekt 

för underhållande, till att hålla barnen upptagna (Masoumi, 2015, s. 13-14). 

Hernwalls studie ämnar undersöka hur pedagoger tar till sig digitala medel. Detta genom att 

fokusera på vad de ansåg finnas för möjligheter och hinder gällande användning av lärplatta 

i förskolans verksamhet. En gemensam uppfattning, som framkom i studien, var att de 

önskade mer strukturerat stöd från kommunens företrädare då de inte upplevde ha den 

erfarenhet eller kunskap gällande användningen av den tillgängliga programvaran. 

Pedagogerna kämpar med att utveckla ett nytt förhållande mellan digitala medel och 

pedagogikens ramverk, spänningen dem emellan rör dels den praktiska sidan gällande 

exempelvis hur lärplattan ska skyddas eller att kunna välja språk för en viss applikation. Dels 

gällande en uppskattning av potentialen av IKT, huruvida detta kan ses som ett hot mot den 

sanna mänskliga kommunikationen eller som ett hjälpmedel för språkutveckling. Analysen 

av påståendena angående denna osäkerhet kring hur IKT kan användas i förskolan och varför 

det bör användas kan ledas till följande orsaker. Att pedagogerna känner sig skyldiga att 

skydda barnen från hot såsom för dem nya medier, att de själva saknar personlig erfarenhet 

av användande av denna media. Vidare betonas deras avsaknad av involvering när det 

kommer till valet eller genomförandet av programvaran. Detta i sin tur leder till vikten av att 

pedagoger får utveckla den digitala kompetens vilken de behöver för att kunna stödja 

barnens demokratiska utveckling (2016, s. 18-19). 

Sheridan och Pramling Samuelsson tar upp gällande lärarnas pedagogiska uppfattning när 

det rör användningen och betydelsen av IKT i arbetet med barnen, att detta ligger inbäddat i 

deras syn på vad som utgör en lämplig barndom. Vilket tyvärr kan leda till att de uppfattar 

sina egna upplevelser från barndomen att vara bättre och att IKT då riskerar att uppfattas 

som ett hot på deras idealiserade syn på barndom. IKT har använts som verktyg inom 
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utbildning endast under en begränsad tid vilket gjort att det ännu inte helt har accepterats, 

mycket av motviljan kan bero på huruvida personalen i förskolan är nyligen utexaminerade 

eller om de har arbetat under en längre tid (2003, s. 277). Sheridan och Pramling Samuelsson 

menar att då IKT är här för att stanna kan lärare behöva hjälp med att lära sig hur de ska 

använda sig av IKT men även att de behöver uppleva de fördelar som finns gällande 

användning av detta samt få förståelse för de begränsningar vilka uppstår om de inte 

använder sig av IKT (2003, s. 278). En väldigt hög kvalitetsnivå, ur ett svenskt perspektiv, 

skulle utgöra exempel på barn som använder IKT-utrustning under merparten av dagarna 

likt ett multifunktionellt verktyg, men detta förutsätter att lärare kan integrera detta på ett 

kreativt sätt i alla de aktiviteter och det innehåll vilket traditionellt finns i förskolan (Sheridan 

och Pramling Samuelsson, 2003, s. 280–281). 

Pålsson skriver att professor i pedagogik Berner Lindström påstår att det inte råder någon 

tvekan om att skolan ska digitaliseras, frågan är hur det ska gå till. Lindström påstår att 

Sverige behöver en skola som kan hantera de möjligheter och utmaningar som uppstår när 

samhället förändras och som hjälper alla barn. Stor vikt ska tas till vad barn och ungdomar 

behöver kunna och vilken roll tekniken ska ha, samt hur undervisning och lärande ska 

organiseras och vilka krav det ska ställas på pedagogernas kompetens (2014, s. 15). Pålsson 

menar att utvecklingen går långsamt men att den ökar kraftigt vilket leder till att det finns ett 

stort behov av stöd och kompetensutveckling när det gäller lärare och den digitala 

utvecklingens pedagogiska möjligheter. Detta då datorn främst används till 

informationssökning, skrivmaskin eller att göra presentationer (2014, s. 20). 

 

4.2 Barns lärande med lärplatta 

Före uppkomsten av den nyare tekniken av lärplattor, var det för de yngre barnen svårt att 

meningsfullt samspela med teknik då de traditionella datorerna med dess tangentbord krävde 

viss nivå av motorisk utveckling likaså kognitiv utveckling när det handlar om att kunna 

tyda tangentbordets olika symboler vilket barnen kanske inte ännu förvärvat (Geist, 2014, s. 

59). Lärplattor är emellertid mer tillgängliga för de yngre barnen av flera skäl. Ett exempel 

är att de flesta av de yngre barnen på egen hand kan utforska lärplattan, då pekskärmen gör 

det enkelt för dem att utföra en rad olika val till skillnad från de traditionella datorerna där 

dessa ofta kräver att en vuxen hjälper till att ändra mellan program (Geist, 2014, s. 59). Nyare 

teknik såsom lärplattor har förändrat synen på hur yngre barn samspelar med ljud, bilder och 

idéer, studier visar nu att barn så unga som två år på ett enkelt sätt kan interagera genom 

lärplattor (Geist, 2014, s. 59). Lärplattor kan för unga barn i deras lärande erbjuda betydande 

erfarenheter vilka fungerar som komplement till traditionella utvecklingsmetoder (Geist, 

2014, s. 59). Pedagoger utforskar löpande möjligheterna med användningen av lärplattor i 

förskolans verksamhet vilket bidrar till upptäckter av nyskapande sätt för hur lärplattan kan 

tänkas användas. Nya appar tillkommer ständigt och kan visa vägen för att utmana lärande. 

Användandet av lärplatta kan hjälpa de yngre barnen att ta fram deras intellektuella samt 

skapande potential (Geist, 2014, s. 63). 

Petersen har i sin licentiatuppsats studerat hur barnen använder lärplattor i förskolan, 

framförallt intresset för vad som händer med barnens förmåga i form av deltagande. Av 
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särskilt intresse är vilka möjligheter barnen själva har att påverka användandet av 

lärplattorna (agency) samt vilket handlingsutrymme barnen får i de aktiviteterna 

(affordances) (2015, s.11). Petersen har utfört två olika delstudier, dels en gällande 

minoritetsspråk och dels en gällande hur appar underlättar eller försvårar barnens 

deltagande. Slutsatsen gällande barn, vilka inte haft tillfälle att samtala på sitt 

minoritetsspråk, är att de nu kan vara deltagande i flerspråkiga aktiviteter med hjälp av de 

affordances 1 vilka bildas vid användningen av lärplattan samt den didaktiska designen från 

lärarna (2015, s. 54,58). I Petersens delstudie vilken undersöker agency2 i förhållande till de 

relationer som bildas mellan deltagarnas interaktion och affordance av lärplattor framhåller 

resultatet vikten av att ta hänsyn till hur deltagarna interagerar med lärplattan. Lärplattans 

portabla enkelhet och illustrerade sätt i applikationerna som i sin tur bidrog till barnens 

agency. Resultatet bekräftar både barns användning av multimodala resurser och hur en 

förståelse för agency kan utökas även om användningen av multimodala tillvägagångssätt 

närmar sig det lärande ramverket (2015, s.145). 

I en artikel av Kjällander och Moinian tas det upp att lite är känt om förskolebarn och deras 

engagemang med lärplattor, därför har de gjort två projekt där det ena är forskning på barns 

interaktion med lärplattor, i den andra studien undersöks förskolornas pågående projekt med 

lärplattor. Observationer av barn där de testade nästan hundra olika spel-appar har studerats 

inom dessa två projekt. Barnens individuella bakgrund hade en mening när det kom till de 

olika apparna. I båda studierna är det uppenbart att lärplattans och dess färdiga appar kan 

erbjuda utökade möjligheter till meningsskapande för barnen, men där tidigare studier av 

statens medieråd presenterades att små barn slumpvis interagerar med det digitala 

gränssnittet vilket den nya studien visade motsatsen (2014, s. 18). De två studierna ger 

viktiga insikter i små barns engagerande med lärplattor och dess appar. Artikelns huvudorsak 

är att delvis bekräfta hur barn utmanar vuxna i spel med lärplattan och att rollerna ibland 

byts ut att det är barnet som lär den vuxna (Kjällander & Moinian, 2014, s. 28). 

Lee och Tus studie utgår från Vygotskijs teori gällande social interaktion med vägledning 

vilket i barnens kognitiva utveckling är ett centralt inslag. Det innebär att då en lärare eller 

annan kunnig interagerar med och erbjuder barnen vägledning när de är redo för detta uppstår 

ett meningsfullt lärande (Lee & Tu, 2016, s. 241). Barnen är emellertid inte passiva deltagare 

vilka endast tar till sig viss information, de är aktiva deltagare vilka är med och bygger upp 

sitt lärande tillsammans med läraren. Det bidrar till att läraren får en betydande roll att inte 

endast erbjuda information och kunskap utan även att stödja barnet i en uppmuntrande 

lärandemiljö (Lee & Tu, 2016, s. 241). Studiens syfte var att undersöka om det blev skillnad 

i inlärning med användandet av lärplatta. Resultaten visade att alla deltagare förbättrade sina 

vetenskapliga inlärningsförmågor som en följd av instruktioner för lärplattan. Lärare kan dra 

nytta av att utforska hur man använder det digitala medlet mer meningsfullt för att stödja 

barns lärande med att själv lära sig före. Dock väljer många lärare att inte inkludera lärplattan 

som det pedagogiska redskap det kan vara. 

                                                      
1 Vi använder liksom Petersen begreppet affordances då vi har svårt att finna något bättre ord för detta på 

svenska.  
2 Vi använder liksom Petersen begreppet agency då vi har svårt att finna något bättre ord för detta på svenska.   
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5. Teoretiska perspektiv 

Då samspel är vanligt förekommande och av betydelse i genomgången av tidigare forskning 

ser vi det som relevant att nedan presentera sociokulturellt perspektiv på lärande. Vi tar upp 

grundläggande begrepp såsom artefakt, mediering och proximal utvecklingszon. Vi avslutar 

med att ge en kort förståelse för didaktik vilken innefattar de didaktiska frågorna vilka är 

högst relevanta gällande användning av lärplatta i förskolan då pedagoger bör utgå från dessa 

i utformandet av undervisningen för att skapa de bästa förutsättningarna för barns utveckling 

och lärande. 

 

5.1 Artefakt 

Säljö nämner att det med artefakt menas fysiskt redskap vilket ingår i kulturen, det vill säga 

den samling kunskaper samt övriga resurser vilka vi tillägnar oss genom samspel med 

omgivningen. Vår vardag är full av dessa fysiska redskap - artefakter - vilka utgörs av bland 

annat instrument för vägning och mätning samt olika typer av informations- och 

kommunikationsteknologi (2005, s. 29). Artefakt redogörs av Almqvist och Östman vilka 

menar att artefakten som beskrivs får en betydelse i det sammanhang det sätts in i (2006, s. 

244), vilket i detta fall är en lärplatta. Lärplattans användningsområden ger olika perspektiv 

i de olika sammanhang den sätts in i och är ett komplement i verksamheten utifrån lärandet 

(Aglassinger m.fl, 2012, s. 6). Fysiska redskap såsom en kikare exempelvis, utgör en 

artefakt, vilken hjälper oss att se föremål långt bort mer tydligt. Det är emellertid brukaren 

av redskapet vilken avgör föremålet för det kikaren ska fokusera på. Kikaren blir ett 

medierande redskap vilken vi kan göra erfarenheter med hjälp utav. I det sociokulturella 

perspektivet medierar fysiska redskap verkligheten för människor i sådana faktiska 

aktiviteter (Säljö, 2005, s. 80-81). 

 

5.2 Mediering 

Ett grundläggande begrepp inom sociokulturella perspektivet är mediering vilket avses att 

vi människor använder olika verktyg för att förstå vår omvärld. Dessa utgörs av språkliga 

samt fysiska verktyg (Säljö, 2014, s. 298). Smidt nämner att en grundteori är att individen 

föds in i en bestämd, kulturell, social miljö som påverkar utvecklingens möjligheter och 

begränsningar. Förenklat uttryckt kan man säga att utvecklingen sker utifrån och in men i 

olika processer genom mänsklig interaktion och kommunikation (2010, s. 10). Genom 

interaktion med en mer kunnig individ ökar barnets utveckling och lärande (Smidt, 2010, s. 

98). Människan är en multimodal teckenskapare och som ständigt utvecklar sig (Säljö, 2014, 

s. 302). Smidt nämner att barn erövrar språket i samspel och samtal genom lek och andra 

aktiviteter med andra personer i dess närhet och idag kan det vara exempelvis via internet. 

De språkliga verktygen får mening i interaktion med andra människor. Språkliga verktyg 

förs vidare till nästa generation liksom traditioner och normer (2010, s. 33, 36 & 61). 
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5.3 Proximal utvecklingszon 

Vygotskij har en tanke om människan i ständig utveckling och förändring, att vi genom 

situationer skapar oss tillfällen att ta emot och tillägna oss - appropriera - kunskaper i 

samspelssituationer (Säljö, 2005, s. 119). Ett sätt att beskriva det är att människan genom att 

inse vad denne redan kan och vet ständigt siktar mot att appropriera nya verktyg och 

kunskaper, begreppet proximal utvecklingszon används som beskrivning av detta (Säljö, 

2005, s. 120). Vygotskijs definition av detta begrepp avser det avstånd som finns mellan det 

en individ redan kan på egen hand och vad denna skulle kunna åstadkomma med stöd av en 

mer kunnig person (Säljö, 2005, s. 120). Exempelvis vad gäller användandet av fysiska 

redskap såsom datorer, kassaapparater och kompasser. Genom handledning kan vi tillägna 

oss de kunskaper som behövs för att själva kunna genomföra de led vilka krävs för en 

kvalificerad användning av detta redskap (Säljö, 2005, s. 121). 

 

5.4 Sammanfattande om sociokulturellt perspektivet på lärande 

Säljö nämner att sociokulturellt perspektiv skulle kunna beskrivas med att det handlar om 

människans sätt att anamma och utvecklas genom dess medverkan i kulturella aktiviteter 

samt människans användning av de redskap vilka kulturen erbjuder. När det kommer till 

sociokulturellt perspektiv på lärande utgår detta från att intresset exempelvis hamnar på hur 

grupper såväl som individer tar till sig och använder kognitiva och materiella medel (2005, 

s. 18). Olika typer av fysiska verktyg har blivit en betydande del av det vardagliga livet och 

av vikt när det kommer till att lösa problem eller hålla igång olika aktiviteter. Dessa är 

exempelvis telefoner, datorer och bilar vilka är av människan skapade artefakter och som 

ger människor möjligheter att kommunicera, förflytta sig samt sprida och ta emot 

information. Med exempelvis en miniräknare kan flertalet tankeproblem snabbt lösas (Säljö, 

2005, s. 74). Tänkandet finns dock inte i redskapet men samtidigt inte heller endast i 

utövarens huvud, det sker ett samspel mellan människa och artefakt, människan handskas 

med situationer med hjälp av intellektuella och fysiska verktyg, i den sociokulturella 

utvecklingen är detta något av det mest framträdande (Säljö, 2005, s. 76). Termerna verktyg 

eller redskap har en särskild teknisk innebörd i ett sociokulturellt perspektiv, med dessa 

termer menas de medel, såväl fysiska som intellektuella, vilka vi har till förfogande och som 

vi brukar då vi handlar i och förstår vår omvärld (Säljö, 2005, s. 20). 

 

5.5 Didaktik  

Hur undervisningens utformning ska se ut är särskilt intressant inom didaktiken. Didaktiken 

söker finna de sammanhang vilka finns mellan undervisningens innehåll, den struktur som 

formas samt dess mål (Lindström & Pennlert, 2012, s. 20). Undervisning betraktas som ett 

möte mellan barn och lärare angående ett specifikt ämnesinnehåll, till detta hör vad-frågan. 

Då frågan om vad undervisningen ska innehålla uppkommer (Lindström & Pennlert, 2012, 

s. 26). Genom olika metoder bearbetas sedan detta innehåll och undervisningen bildar en 

sorts didaktisk design, detta leder till hur-frågan då det kommer till att svara på hur innehållet 

ska bearbetas (Lindström & Pennlert, 2012, s. 26). När det således kommer till målet för 
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undervisningen uppkommer varför-frågan då innehållets syfte och val av metod behöver 

motiveras (Lindström & Pennlert, 2012, s. 26).          

En viktig faktor i förskolans didaktik och barns lärande är att bidra till att peka ut och därmed 

göra saker synliga för barn. Det har att göra med hur pedagoger väljer att utforma aktiviteter 

genom att använda variationer för att synliggöra ett innehåll i lärandet (Doverborg; Pramling 

& Pramling Samuelsson, 2013, s. 24). En grupp med barn kommer finna en naturlig 

uppfattning att förstå ett fenomen på. Som lärare gäller då att utöka barnens repertoar genom 

att utveckla skillnader, att uppmärksamma att alla inte ser och förstår på samma sätt 

(didaktisk princip), att introducera variationer (Doverborg; Pramling & Pramling 

Samuelsson, 2013, s.45). 
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6. Metod 

I detta arbete har två olika metoder använts vilka är kvantitativ enkät med kvalitativa inslag 

samt kvalitativa intervjuer. Följande inleds med enkätundersökningen och därefter följer 

barnintervjuer, i båda dessa beskrivs metodval, urval, genomförande, databearbetning och 

analysmetod, reflektioner samt tillämpningen av de etiska forskningsprinciperna, vidare 

beskrivs studiens tillförlitlighet. 

 

6.1 Arbetsfördelning   

Arbetet har vi övergripande författat tillsammans, vi har emellertid utfört varsin delstudie 

där Linda Helmersson ansvarat för enkätundersökningen, vilken avser beskriva pedagogers 

syn på användning av lärplatta i förskolan. Den andra studien avser med intervjuer beskriva 

användning av lärplatta utifrån barnens perspektiv vilket Ann-Charlott Jansson ansvarat 

över.  

 

6.2 Delstudie enkätundersökning 

 

6.2.1 Metod för datainsamling 

Då jag önskade få många svar från flera olika respondenter blev vald metod enkät när det 

kommer till lärplattans användning ur pedagogens perspektiv. En kvantitativ enkät med 

kvalitativa inslag. Med kvantitet handlar det om siffror och jämförelser, när det kommer till 

kvalitativt rör det sig istället om klassificering. Kvantitativ forskning ger siffror vilka det går 

att göra statistisk analys på medan kvalitativ forskning bidrar med mer detaljerad 

information och en förståelse för människors sätt att tänka (Trost, 2012, s. 23; Ejlertsson, 

2014, s. 122). Bell nämner att det gällande analysen av en enkät går att spara mycket tid om 

dess struktur och förberedelser noggrant utförts (2006, s. 150). I valet av metod värderades 

tiden mycket högt, det upplevdes mer fördelaktigt att under den tid vi hade tillgänglig för 

detta arbete att välja en metod där bearbetningen av informationen inte krävde för mycket 

tid. Detta ledde till att tiden mer jämnt kunde fördelas över rapportens alla delar och bidra 

till ett bättre helhetsintryck. Även upplevdes det svårt tidsmässigt att få till en intervju med 

pedagoger i förskolan då de kan ha svårt att lämna verksamheten under den tiden en intervju 

skulle ta. Genom en enkät kan pedagogerna själva välja hur mycket tid de vill lägga ner på 

att svara på enkäten och genomförandet kan ske när det passar dem. 

 

6.2.2 Urval 

Bell tar upp att det i större undersökningar används stickprov vilket i största mån ska vara 

representativ vad gäller populationen i det stora hela, vilket gör att generaliseringar då kan 

göras. Emellertid vad gäller mindre undersökningar såsom denna har jag gjort så gott jag 

kunnat med det jag haft till förfogande vilket lett till mindre slumpmässiga urval. Emellertid 

har jag försökt att få ett så representativt urval som möjligt genom en förhållandevis stor 
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spridning över det valda området, vad gäller både landsbygd som större stad (2006, s. 147-

148).   

Mitt första urval blev att bestämma mig för vilka förskolor som skulle tillfrågas att delta. 

Det jag då gjorde var att begränsa mig geografiskt och valde då att rikta in mig på förskolor 

i området kring en större stad i Mellansverige. Här valde jag ut 50 förskolor, dessa valdes ut 

på en karta på internet då jag ville ha stor spridning på förskolorna, både förskolor inom 

tättbebyggda områden likväl som på landsbygden och jag ville försöka täcka större delen av 

kommunen. Valet av förskola var även beroende av huruvida förskolan hade e-postadresser 

i kontaktinformationen eller inte. 

Mitt andra urval var att bestämma mig för vilka jag önskade få svar från, inom förskolan 

finns olika yrkesgrupper representerade vilka vanligast är förskollärare respektive 

barnskötare. Då studien syftar till att beskriva lärplattans användning utifrån pedagogers 

perspektiv blev det klart att enkäten skulle vända sig till samtliga verksamma pedagoger 

inom förskolan. 

 

6.2.3 Genomförande 

Valet landade på att utforma en webbaserad enkät vilket menas att enkäten utformas på dator 

och att den besvaras på internet, därför var datorn ett betydande material som användes i 

genomförandet av enkäten. Till att börja med utformades enkätens frågor utifrån studiens 

syfte och frågeställning. Här behövde jag även avgöra huruvida det skulle vara öppna eller 

slutna frågor. Hjalmarsson tar upp att de slutna frågorna medför att den svarande endast 

behöver kryssa i det svarsalternativ vilket bäst stämmer överens med dennes egen åsikt 

gällande en särskild fråga (2014, s. 159). Vidare nämner Hjalmarsson att öppna frågor ger 

den svarande valmöjlighet att bemöta frågan med egna ord vilket i sin tur kan ge reaktioner 

och svar vilka inte var väntade då frågorna formulerades (2014, s. 159). Bjørndal nämner att 

öppna svarsalternativ ger fördelen att svaren kan bli mer varierande och preciserade, 

nackdelen då är dock att detta leder till att det blir mer tidskrävande med arbetet att bearbeta 

svaren samt besvärligare med jämförelsen av de olika respondenternas svar (2005, s. 100). 

Vidare nämner Bjørndal att slutna svarsalternativ inte kräver lika mycket tid vid bearbetning, 

dock är informationen mer begränsad och ger inte någon fylligare bild av respondenternas 

sätt att tänka (2005, s. 101). Enkäten har utformats med ett i stort sett jämnt fördelat antal 

slutna respektive öppna frågor, detta för att få mer utvecklade och intressanta svar men utan 

att det blir alltför tidskrävande i arbetet med bearbetningen av svaren. När enkäten sedan 

utformats sändes denna som ett dokument till handledare för granskning och godkännande. 

Därefter skapades enkäten på en hemsida vilken erbjuder en tjänst gällande skapande av 

formulär, detta bidrog till att det gick smidigt och snabbt att skapa denna webbaserade enkät 

då jag endast behövde skriva i frågorna samt välja svarsalternativ. Här valdes endast 

flervalsalternativ samt frågor med plats för kommentar där respondenten själv får skriva sitt 

svar. Ejlertsson nämner att en grundregel i utformningen av enkäten är att hålla den relativt 

kortfattad för att inte tappa respondentens intresse (2014, s. 41), vilket blir än mer väsentligt 

när det gäller webbenkät då respondenten kan sakna en överblick på enkätens omfattning 

(Hultåker, 2012, s. 141). Inledningsvis i utformningen av enkäten finns en ruta i vilken 
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information nedtecknades, i denna nämndes studiens syfte, antalet frågor i enkäten, att 

respondenten kommer att vara anonym samt hur respondenten kan kontakta mig vid 

eventuella frågor eller funderingar. Den valda hemsidan för skapandet av enkät ger även 

möjlighet att skicka e-brev innehållande enkäten till respondenterna vilket jag sedan gjorde. 

Då skickades enkäten till en respondent eller en förskola åt gången.   

 

6.2.4 Databearbetning och analysmetod 

Då enkäten är webbaserad sammanställdes de insamlade svaren automatiskt i diagram och 

tabeller. Bearbetningen av svaren såg sedan olika ut beroende på om det var öppna eller 

slutna frågor det gällde. Delvis är det en beskrivande statistisk analys. När det kom till de 

öppna frågorna där respondenten själv fått formulera sitt svar var det emellertid mest 

väsentliga att göra en kvalitativ innehållsanalys för att försöka finna teman i svaren, vilka då 

ofta förekommer hos flera respondenter (Ejlertsson, 2014, s. 121). Enkätens frågor och svar 

sattes i relation till huruvida de kan tolkas utifrån de didaktiska frågorna, vad, hur och varför. 

 

6.2.5 Reflektion över metoden 

Av 50 förskolor deltog 18 respondenter i enkätundersökningen. Hultåker tar upp att 

anledningar till den svarsfrekvensen kan vara att webbenkät, jämfört med om de skickas i 

pappersformat, lättare glöms bort än då ett papper ligger framme synligt. Ytterligare en orsak 

kan bero på att e-brev riskerar fastna i ett spamfilter eller i en brandvägg och därigenom inte 

når fram till mottagaren (2012, s 143). Då enkäten utformades på det sätt att respondenterna 

själva kunde välja vilka frågor de ville svara på kom det även att variera i antal svar per 

fråga. Högst svarsfrekvens fick de slutna frågorna. Emellertid, de respondenter vilka valde 

att svara på de öppna frågorna gav här mer utförliga svar än väntat.  

 

6.2.6 Etiska aspekter gällande enkätundersökning 

Vetenskapsrådet tar upp att forskare bör informera om samt begära samtycke för att få 

genomföra särskild forskning, även att deltagarnas identiteter vid publicering inte heller får 

röjas (Vetenskapsrådet, 2017, s 15). Vetenskapsrådets forskningsetiska principer gällande 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet har alla 

tagits hänsyn till genom information i form av beskrivning av enkätens syfte samt att 

respondenterna meddelades att de vid medverkan kommer att vara anonyma. Av vikt här att 

tänka på när det gäller webbaserade enkäter, vilket Hultåker nämner, att det är högst 

olämpligt att skicka till flera respondenter samtidigt genom att lägga som en lång rad med 

flera adresser tillsammans i mottagarfältet då samtliga som får detta kan se vilka fler som 

även de blir erbjudna att delta i undersökningen (2012, s. 138). Den insamlade datan 

användas endast i forskningssyfte. Vidare tar Ejlertsson upp att det vid webbaserad enkät 

innebär att deltagaren samtycker till medverkan genom att svara (2015, s. 32). 
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6.2.7 Reliabilitet och validitet 

Undersökningen visar på en relativt hög standardisering och reliabilitet, med detta menas att 

frågorna och situationen för alla intervjuade är densamma, att det handlar om avsaknad av 

variation och att varje enhet uppvisar värden på variabler (Trost, 2012, s.57 & 62). Vid 

enkäter är en hög grad av standardisering att önska, enkäten ska utformas lika för alla och 

sändas ut samtidigt, önskvärt vore även om förhållandena ter sig likadan då respondenterna 

svarar på frågorna (Trost, 2012, s.58). Dock kan det sistnämnda inte styras över, 

svarssituationen är inte i hög grad standardiserad då detaljerna varierar (Trost, 2012, s.58). 

Enkäten är likadant utformad för alla, samtliga har mottagit samma formulär och detta är 

utformat med lättförståeliga frågor vilket ska förhindra eventuella missförstånd. Trost menar 

att ju enklare formuläret är att fylla i, desto större stringens (2012, s.62). Då enkäten 

innehåller både slutna och öppna frågor blir struktureringsgraden emellertid låg, då de öppna 

frågornas svar uppvisar variation. Däremot menar Trost att genom att istället utgå från hela 

frågeformulärets struktur, snarare än enstaka frågor, visar det på hög grad av strukturering 

då frågorna berör det specifika ämnet och inget annat vilket enkäten uppvisar (2012, s.59). 

Validitet avser att frågan ska mäta det vilket den är ämnad att mäta, vilket enkätens 

frågeformuleringar avser göra och därmed anses validiteten vara tämligen hög (Trost, 2012, 

s.63). 

 

6.3 Delstudie barnintervjuer 

 
6.3.1 Metod för datainsamling 

Då jag ville ta reda på hur barnen själva uppfattar användandet av lärplattor i förskolan och 

således utgå från deras värld och beskrivningar blev metoden kvalitativa intervjuer med barn. 

Frågorna i intervjun skulle vara lätta att förstå för ett barn och utan akademisk jargong 

(Esaiasson, m.fl, 2017, s. 274). 

Intervjun startade med några uppvärmningsfrågor av enklare karaktär och syftet med det är 

att skapa kontakt och upprätta en god stämning (Esaiasson m.fl. 2017, s. 274). För att sedan 

gå in på själva studiefrågorna allt för att hålla barnens intresse då de inte alltid har tid att sitta 

still alltför länge och svara på frågor vilka de kanske inte finner intressanta. Barnintervjuer 

är en kompletterande metod till annan forskning som redan är gjord. 

En provintervju är rekommenderad att utföra för att få till ett dynamiskt fungerande samtal 

(Esaiasson, 2017, s. 277; Doverborg & Pramling Samuelsson, 2012, s. 33). Därför 

genomfördes en sådan intervju med de planerade frågorna på mitt eget barn vilken är i 

sexårsåldern, detta för att testpersonen är likartad med intervjupersonerna. Genom denna 

provintervju kom jag fram till att frågorna fungerade väl genom att intervjun flöt på som 

önskat. 

 

6.3.2 Urval 

För att arbetet inte skulle bli för omfattande för den tid jag haft till förfogande valde jag en 

förskola där jag tidigare gjort VFU praktik.  Doverborg och Pramling Samuelsson uttrycker 
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det att det är lättare för en som har en relation med barnet/barnen, ett förtroende har en klar 

fördel. Det för att barnen skulle känna sig trygga att svara på frågorna och för att spara tiden 

det skulle ta att etablera en ny kontakt. Att respektera barn och deras känslor är av största 

vikt och att det blir en positiv relation för hur samtalet ska bli (2012, s. 28-29). 

Intervjuerna genomfördes med barn fyra till sex år och från tre olika avdelningar men från 

samma förskola. En förskola vilken ligger på landsbygden utanför en stad i 

mellansverige.  De flesta barnen intervjuades i grupp. Barn under tre år upplevdes inte vara 

aktuella i denna studie med anledning av eventuella språksvårigheter. Enochsson nämner om 

att flertalet studier gällande digital teknik och barn har utförts genom samtal med barn, dock 

kan sådana samtal med de allra yngsta barnen göra det svårt att få till en muntlig 

kommunikation vilken kan användas i forskningssyfte (2014, s. 94). 

 

6.3.3 Genomförande 

Jag började med att kontakta den tilltänkta förskolans förskolechef via telefon. Därefter 

skickade jag ett mail till denne förskolechef för att hen ville läsa informationen och kunna 

godkänna ändamålet. Arbetet med barnintervjuer startade med ett introducerande brev om 

vem frågeställaren är och vilket syfte studien/undersökningen skulle ha (Bilaga 4). I det 

introducerande brevet fanns en vädjan till vårdnadshavarna/svarspersoner att ställa upp och 

ett tack på förhand. Brevet innehöll kontaktinformation till intervjuaren samt handledaren. 

Det innehöll även att resultatet i studien inte skulle avslöja deras identitet och att varje svar 

från enskilda barn skulle vara anonymt (Esaiasson m fl., 2017, s. 246). I min studie 

medverkade endast de barn vars föräldrar/vårdnadshavare gett mig skriftlig tillåtelse att 

intervjua deras barn. 

Intervjuerna ägde rum på förskolan på en plats så den kunde genomföras i lugn och ro i 

barnens trygga miljö. En betydelsefull förutsättning för att barnet/barnen skulle kunna 

koncentrera sig och inte tappa intresset (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2012, s. 26). 

Det praktiska som den tekniska utrustningen (lärplattan) och papper och penna fanns redan 

på plats innan barnen kom till denna avskilda plats. Jag var förtrogen med det tekniska och 

materialet som behövdes för att genomföra det av mig strukturerade samtalet. Och för att 

upprätthålla kontakten med barnet/barnen satt jag mittemot barnet/barnen under samtalet. 

För att bibehålla samtalet hade jag ögonkontakt och kunde frågorna utantill allt för att inte 

behöva bläddra i papper och störa koncentrationen. Tidpunkten för intervjuerna har också 

en betydelse därför valde jag att utföra dem strax efter frukost för att barnen skulle vara 

mätta och utvilade. Hur länge samtalet skulle hålla på hade jag inte planerat, detta fick vara 

beroende av hur länge barnet/barnen var intresserade av att svara på mina frågor vilket var 

olika för olika barn och ålder (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2012, s. 27). Intervjun 

startade med några uppvärmningsfrågor av enklare karaktär och syftet med det är att skapa 

kontakt och upprätta en god stämning (Esaiasson, m.fl, 2017, s. 274). För att sedan gå in på 

själva studiefrågorna som är användandet av lärplattan i förskolan. Jag gjorde två enskilda 

intervjuer samt tre gruppintervjuer, i dessa var det mellan två till tre barn i varje grupp. 
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6.3.4 Databearbetning och analysmetod 

Innan jag påbörjade min bearbetning av empirin så läser jag igenom de anteckningar jag 

gjort under intervjuerna. Det för att förstå det barnen gett uttryck för. Analysmetoden går ut 

på att belägga vad som sagts vid en viss fråga (Esaiasson, m.fl, 2017, s. 278). Efter utförda 

intervjuer har jag satt mig för att lyssna på det inspelade materialet och fört anteckningar 

som jag sammanställt med de anteckningar gällande kroppsspråket jag gjort under själva 

intervjuerna för att ge stöd och en helhetssyn. Anteckningarna var till stor hjälp när jag 

sammanfattade intervjuerna. För att syftet är att skapa en grund för jämförelse mellan svaren 

(Esaiasson, m.fl, 2017, s. 280). Samt att jag lyssnar åter en gång för att transkribera 

materialet och för att kunna analysera och jämföra de svarandes likheter och olikheter 

(Doverborg & Pramling Samuelsson, 2012, s.48). Analysen gjordes efter att svaren har 

kategoriserats in efter de didaktiska frågorna vem, vad, var, hur och varför. Jag valde ut det 

material som var mest relevant för min frågeställning. 

 

6.3.5 Reflektion över metoden 

Då jag var intresserad av att ta reda på hur en grupp barn tillsammans svarar och tänker runt 

ett visst fenomen, valde jag att utföra gruppintervju för att se om det skulle ge upphov till 

nya frågor och om barnen påverkar varandra.  Det kan finnas nackdelar med gruppintervju 

som att alla ska få komma till tals, men även fördelar med gruppintervju då barnen kan bli 

medvetna om att det finns andra sätt att tänka och reflekterar på och på så sätt vidga deras 

lärande (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2012, s. 31). Jag reflekterar kring barnens 

samarbete vid intervjuerna jag gjorde i grupp, hur snällt de väntade på sin tur att tala och det 

gjorde de när de fick ögonkontakt med mig (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2012, s. 

27). Och var det ett barn som inte riktigt förstod vad jag undrade över var de andra 

hjälpsamma att förklara på ett annat sätt än vad jag frågade. Ett exempel var ett barn som 

aldrig sett en lärplatta på förskolan då förklarar ett annat barn för det barnet ”att du vet den 

fröken brukar ta kort med när vi åker skridskor”, ”jaha en sådan- den har jag ju sett”(citat av 

två barn). Konversationerna om användandet av lärplattor har varit längre när 

genomförandet var gruppintervju än när barnen intervjuades individuellt. Svaren blev mer 

utförliga i grupp än vid enskilda intervjuer då svaren blev kortare. Även kroppsspråket var 

olika beroende på om det skedde i grupp eller enskilt, gruppen hade mer kroppsrörelser och 

gester än när det var ett enskilt barn. 

Eftersom forskningsfältet barn och digitala medier är i ständig rörelse dels för att 

teknikutvecklingen är snabb (Enochsson, 2014, s.92) hade jag väntat mig ett större intresse 

från föräldrarna/vårdnadshavarna. Av de 50 utdelade medgivande breven erhölls endast tolv 

svar vilket var färre än förväntat. Som Enochsson skriver att ett exempel på problemområden 

som lämpar sig för intervju är att ta reda på hur barnen uppfattar teknik och vad den kan vara 

bra till (2014, s. 96). Att en del barn kan svara på intervjufrågor men att en del kan behöva 

att man kompletterar med andra saker såsom bilder eller videoklipp (Enochsson, 2014, s. 

95). Intervjuundersökningar ger möjligheter till att registrera svar som inte är väntade. Det 

finns för och nackdelar med intervjuer, en stor fördel är dess flexibilitet och en bra 

intervjuare kan följa upp med andra motiv samt känslor vilket du inte kan göra i en enkät 
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(Bell, 2006, s. 158). Svaren i enkät tas för vad det är och kan inte utvecklas och fördjupas. 

Det tar tid att göra intervjuer vilket kan vara ett problem för att få till det när formulering av 

frågor tar lika lång tid som att formulera en enkät men att intervjuer kan ge ett rikare material 

än enkäterna (Bell, 2006, s.158). Enochsson nämner om att flertalet studier gällande digital 

teknik och barn har utförts genom samtal med barn, dock kan sådana samtal med de allra 

yngsta barnen göra det svårt att få till en muntlig kommunikation vilken kan användas i 

forskningssyfte. Svårigheter kan ligga i att ställa frågor medan barnen har fokus på skärmen, 

medan det däremellan kan göra att de får svårt att kunna relatera till det som de har utfört 

(2014, s. 94). 

Ljudupptagningen blev bra men jag kunde ha kompletterat med filminspelning för att 

dokumentera kroppsrörelserna vilket jag tyvärr inte hade godkännande för. Jag förde 

anteckningar om kroppsspråket för jag tänkte det skulle hjälpa till att vidga resultatet.  Jag 

kunde ha utfört fler intervjuer på andra förskolor för ett bredare material.  Även kunde jag 

ha kompletterat med att intervjua pedagogerna på avdelningarna där intervjuerna med barnen 

gjordes för att höra deras sätt att se på lärplattan.  

 

6.3.6 Etiska aspekter barnintervju  

Jag har under arbetet med intervjuerna tagit hänsyn till de huvudkrav som finns när det gäller 

etiska överväganden och de är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2017, s.13–14, 31, 2002, s.6; Enochsson, 2014, s. 36; 

Bell, 2006, s. 55, 57). Före varje intervjutillfälle informerade jag om rättigheterna, att 

medverkan var frivillig för barnen. Före intervjuerna erhöll jag vårdnadshavares tillåtelse 

(Bilaga 3). Jag informerade intervjupersonerna om de konfidentiella aspekterna i den 

kommande intervjun angående ljudupptagning och hantering av material på ett barns vis 

vilket Löfdahl påstår är nästan omöjligt (2014, s. 40). Jag förtydligade att det bara var jag 

som skulle ta del av materialet, samt vad det skulle användas till (Vetenskapsrådet, 2017, 

s.39–41; 2002, s.7, 9–10,12,14). Alla barns vårdnadshavare har skrivit under medgivande 

och fått ingående information samt med vetskap att de när som helst kan avsluta deltagandet. 

Alla barnen är anonymiserade och varken barnens, föräldrarnas eller förskolans identitet har 

avslöjats.  

 

6.3.7 Tillförlitlighet 

Validitet handlar om lämplig metod och lämpliga frågor vilket jag anser har åstadkommits 

genom genomförd metod (Enochsson, 2014, s. 55; Bell, 2006, s. 117). Metoden var lämplig 

då forskningsfrågan gällande på vilka olika sätt förskolebarnen beskriver användandet av 

lärplatta, annars inte skulle kunna besvaras. Det vanligaste sättet att göra intervjuer är att 

ställa alla frågor på samma sätt till alla deltagande barnen för att lättare kunna analysera 

svaren. Detta var dock inte alltid lätt, då jag som intervjuare ville få till ett flyt i diskussionen 

följde jag upp barnens svar på ett varierande sätt med en utgångspunkt i deras svar. Jag var 

lyhörd för deras svar och formulerade om frågorna efter vad de svarat på (Doverborg & 

Pramling Samuelsson, 2012, s. 41). 
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7. Resultat 

I denna del kommer resultatet från datainsamlingarna presenteras. Sedan kommer resultaten 

tolkas, utifrån de begrepp från sociokulturellt perspektiv på lärande och utifrån didaktik som 

vi tidigare presenterat, under rubriken Diskussion. Vi har baserat vår tolkning efter 

återkommande teman vilka var av intresse för vår studie. Samt att dessa teman sattes i 

relation till hur de kunde tolkas utifrån de didaktiska frågorna. 

 
7.1 Delstudie enkätundersökning 

Hur beskriver pedagogerna användningen av lärplatta utifrån de didaktiska valen? 

I den här delen presenteras de resultat vilka framkommit av enkätundersökningen, detta delas 

in i tre kategorier utifrån enkätens utformning vilka är; barnens användning av lärplattan, 

pedagogers användning av lärplattan samt övergripande reflektioner, i vilken pedagogernas 

kompetens tas upp. När det kommer till användning av lärplattan blir detta av betydelse då 

pedagogernas kompetens är avgörande för hur lärplattan används i verksamheten. 

 

7.2 Barnens användning av lärplattan 

 
Figur 1: Hur mycket används lärplattan av barnen i förskolans verksamhet? Antal svar: 18 
 
Figur 1 visar att en större del av respondenterna angivit att lärplattan används dagligen till 

ett par gånger i månaden av barnen i förskolans verksamhet. Medan endast en respondent 

angav att barnen aldrig använder lärplattan i verksamheten. Cirkeldiagrammet visar 

emellertid en förhållandevis stor spridning gällande hur mycket barnen använder lärplattan. 

 

Figur 2: Hur använder sig barnen av lärplattan på er förskola? Antal svar: 18 
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Figur 2 visar att ingen av respondenterna angivit att barnen endast använder lärplattan på 

egen hand, elva respondenter har angivit att barnen använder lärplattan både på egen hand 

och tillsammans med vuxen. Sex respondenter har angivit att barnen använder lärplattan 

tillsammans med en vuxen, endast en respondent angav att lärplattan inte används alls på 

förskolan. 

 

7.2.1 Hur lärplattan används 

Två respondenter nämner att vissa barn behöver mer stöd medan andra använder den mer 

självständigt. De yngsta barnen är i behov av mer stöd gällande hur lärplattan kan användas, 

exempelvis vad gäller turtagning samt socialt samspel. Detta bidrar till att pedagogerna då 

alltid finns med när de yngsta barnen använder lärplattan. De menar vidare att de äldre 

barnen emellertid kan använda lärplattan mer självständigt både i lek och undervisning. En 

respondent nämner att lärplattan kan och bör användas på flera olika sätt, ensam som 

tillsammans med en eller flera barn eller vuxna beroende på vad syftet är. En respondent 

anser att lärplattan kan berika och underlätta för barnens kunskapsinhämtande, estetiska 

utövande samt för deras och pedagogernas möjlighet att visa vårdnadshavare hur/vad/varför 

de arbetar som de gör. Lärplattan används i grupp då de söker information, bilder eller 

använder pedagogiska appar eller hjälpmedel. Två respondenter nämner att barnen dock inte 

har fri tillgång till lärplattan som de har med det mesta av det andra materialet på förskolan 

utan de måste alltid be en vuxen om lärplattan. Vidare menar dessa att de behöver arbeta mer 

med att den ska vara mer tillgänglig för barnen. Även nämns ett bekymmer med att lärplattan 

inte är skyddad (barnanpassad) vilket då leder till att barnen inte kan använda lärplattan på 

egen hand. 

 

7.3 Pedagogers användning av lärplattan 

 
Figur 3: Hur mycket används lärplattan av pedagogerna på förskolan? Antal svar: 18 

 

Figur 3 visar att endast en respondent svarat att lärplattan används mer sällan medan 

majoriteten av dem angivit att pedagogerna på förskolan använder lärplattan dagligen eller 

ett par gånger i veckan. 
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7.3.1 Lärplattans användningsområden 

Vidare angav tio av sjutton respondenter att de använder lärplattan som 

dokumentationsverktyg. Sex respondenter nämner att de använder lärplattan likt ett 

uppslagsverk, att de söker information med hjälp av lärplattan. Vidare nämns det att 

lärplattan även kan fungera som komplement till annat material, att den är ett bra alternativ 

till smartphone och då att den är lättare att se på tillsammans. Att lärplattan fungerar som ett 

hjälpmedel gällande att hitta nya kreativa vägar, exempelvis ett bra komplement till böcker, 

ofta är det bilder som de kan titta och diskutera om. En respondent nämner om att läroplanen 

skriver om det digitala och att förskolan ska arbeta med det. En respondent nämner att 

lärplattan är ett verktyg som används till många olika saker. 

 

 
Figur 4: Inom vilket/vilka av Läroplanens (Lpfö 98/16) ämnesområden används lärplattan till störst del? 

Antal svar: 15 

 
Figur 4 visar att lärplattan främst används i arbetet med naturvetenskap samt 

dokumentation, även matematik samt språk och kommunikation nämns av flera 

respondenter. Två av respondenterna anger att de använder lärplattan inom samtliga av 

läroplanens ämnesområden. 

 

7.3.2 Fördelar med användande av lärplatta i förskolan   

Flera av respondenterna nämner att lärplattan är tillgänglig, liten, enkel att använda och kan 

tas med överallt. Flera respondenter nämner även att den har underlättat 

dokumentationsarbetet samt att det går snabbt att hämta information. Barnen får möta teknik 

med ett pedagogiskt syfte, att tillsammans utforska nya och kreativa sätt att använda aktuell 

teknik. Lärplattan är ett bra hjälpmedel för barn med annat språk än svenska, eller barn med 

outvecklat språk, att kommunicera med. Lärplattan möjliggör för barnen att upptäcka andra 

och egna språk samt naturvetenskapliga fenomen. Barnen kan också använda den utan att ha 

vuxna med. En respondent uttrycker sig att det är bra att barnen får ta del av lärplattor redan 

i förskolan då vi går mot en mer digitaliserad värld, men tycker det är viktigt att lärplattan 

används som ett pedagogiskt verktyg och att det inte blir att barnen får använda den till att 
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spela spel såsom många gör hemma. En respondent beskriver vidare att då IKT är ett stort 

utvecklingsområde och finns överallt i dagens samhälle blir det också något som barnen 

måste behärska. 

 

7.3.3 Nackdelar med användande av lärplattan    

Fem respondenter nämner att de inte tycker att det finns några nackdelar. Två respondenter 

nämner stillasittande som nackdel, två respondenter nämner även att både pedagoger och 

barn fastnar vid den och att den även riskerar att fungera likt en ”barnvakt”, slentrianmässig 

användning av icke pedagogiskt material för att barnen ska bli lugna. Det kräver pedagoger 

som har intresse och utbildning för användandet av ny teknik, vilket inte alla har. Två 

respondenter nämner avsaknad av internet på lärplattan utanför förskolans område. Det är 

lätt att genom till exempel Youtube klicka sig vidare till olämpligt material. Barnen vill gärna 

spela på den och har då svårt att visa hänsyn när andra barn ska göra något på den. 

 

7.4 Övergripande reflektioner   

 
Figur 5: Har Du fått någon kompetensutbildning gällande användning av lärplattan? Antal svar: 17 

Figur 5 visar att tio respondenter inte fått någon kompetensutbildning gällande användning 

av lärplattan, fem svarar att de fått kompetensutbildning och två respondenter har angett att 

de kanske fått det. 

 

7.4.1 Övriga tankar eller åsikter 

En respondent nämner att det finns för få lärplattor. Vidare att vissa är rädda för tekniken, 

att vi alla måste våga mer och testa lärplattan samt bli mer kunniga på hur den kan användas 

i verksamheten tillsammans med barnen. Även att det vore bra om barnen kan ha en lärplatta 

och personalen en egen. 
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7.5 Delstudie barnintervjuer 

På vilka olika sätt beskriver förskolebarnen användandet av lärplattan? 

Nedan presenteras resultatet av intervjustudien med förskolebarnen. Resultat och analys 

redovisas här under fyra teman vilka är Barnens beskrivning av lärplattan, Pedagogernas 

delaktighet, Spelande samt Medierande artefakt. Under varje tema belyses ett eller flera citat 

från barnen utifrån intervjuerna.   

Först presenteras barnen vilka har deltagit och de har givits fingerade namn, detta för att 

anonymisera dem. 

De enskilda intervjuerna genomfördes med följande barn Mårten som är 5,7 år samt med 

Bengt som är 6,1 år. Dessa intervjuer varade under fem respektive fyra minuter.        

Gruppintervjuerna genomfördes med Ingvar 3,9 år, Ludvig 5,7 år samt Erik 4,7 år. Och med 

Magnus 5,4 år, Albin 6,1 år och Kalle 4,11 år i en annan grupp. Samt med Viktoria 6 år och 

Liselott 5,10 år. Sammantaget deltog tio barn i studien. Gruppintervjuerna är i snitt nio 

minuter långa. Åldern hade ingen betydelse i hur intervjuerna/samtalen gick utan alla var 

mer eller mindre intresserade. Alla barnen svarade på frågorna jag ställde en del mer utförligt 

än andra som endast gav korta svar. 

 

7.6 Barnens beskrivning av lärplattan 

På frågan om barnen visste vad det var för föremål jag hade med mig svarade nio av de tio 

barnen att de visste vad det var. Mårten fick tänka en stund men sedan kom även han på 

vad det var. Jag har valt att benämna den som lärplatta men barnen hade andra namn på 

denna artefakt. Bengt och Albin benämnde den surfplatta, Ingvar, Erik och Ludvig tvekade 

men efter jag visat bilder på olika lärplattor samt visat förskolans lärplatta för dem då 

brister de ut i kör ”en platta”. Viktoria och Liselott svarar i kör ”padda”. Kalle säger 

”läsplatta” och Magnus är den av barnen vilken även använder sig av benämningen 

”lärplatta”. Mårten kom efter en liten stunds funderande på att ”just det en padda jag 

glömde”. Detta visar på att vi människor använder olika verktyg för att förstå vår omvärld 

(Säljö, 2014, s. 298).  

En annan fråga under intervjuerna var huruvida det fanns någon lärplatta på förskolan. Sex 

av de tio barnen svarade direkt att det fanns på förskolan. Efter att jag visat bilder på 

lärplattor för tre av de övriga barnen, samt att jag även visade förskolans lärplatta som av en 

slump låg på den plats jag valt att göra intervjun, kunde även de barnen svara att det fanns 

en lärplatta på förskolan.  Enochsson nämner att komplettera med bilder (2014, s. 95) kan 

vara till hjälp. Detta visar också att om en mer kunnig person, i detta fall jag, interagerar med 

och erbjuder barnen vägledning uppstår ett lärande (Lee & Tu, 2016, s. 241). Det tionde 

barnet visste det inte först men med lite hjälp från sina kompisar under gruppintervjun, vilka 

förklarade för barnet när den används, kunde även detta barn svara. Detta enligt följande 

citat 

Albin ”Som dom/fröken tar kort på oss när vi åker skridskor du vet”. 
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Kalle ”Jaha en sådan!”. 

Albin ”Då vet du väl vad det är?”. 

Kalle ”Ja jag har en sån hemma också”.  

Genom kommunikation i samspel med varandra löste det barnet frågan.  

 

7.7 Pedagogernas delaktighet  

I intervjuerna med barnen framkom att sju av tio barn inte fått använda lärplattan.  Medan 

det var tre av tio som fick använda lärplattan. När de barn som får använda lärplattan har 

gjort det handlar det om ett fåtal gånger ”det är oofta” som Mårten beskriver det. Och vid 

dessa tillfällen själva utan pedagog eller kompis, samt att tiden var reglerad av pedagogerna 

”det är sån hära timglas när allt sand åkit ut är det den andres tur” som Erik nämner. Vilket 

Nilsen nämner att ”interaktionen och dialogen mellan deltagarna i en pedagogisk aktivitet är 

avgörande för vad som blir möjligt för barn att lära sig” (2017, s. 194). Att den 

kommunikation som blir mellan deltagare runt lärplattan både kroppsligt och språkligt i det 

indirekta samspelet sker genom olika sorters kommunikationsvägar (Nilsen, 2017, s. 204). 

Att pedagogerna aktivt bör stötta och samspela i syfte att hjälpa barns interaktioner med 

lärplattan (Nilsen, 2017, s. 195). Enligt Nilsen bör pedagoger utveckla pedagogiska 

aktiviteter som gynnar samspel och interaktion (2017, s.191). De sju barn som svarade att 

de inte fick använda lärplattan förklarade att det var bara pedagogerna som fick göra det. 

Vidare beskrev barnen att det är pedagogerna som tar kort med dem för dokumentation. 

Viktoria och Liselott berättar ”ja fast det är bara fröknarna som har den” ”vet inte tar kort”. 

När pedagogerna använder lärplattorna framkom det att pedagogerna gör det när barnen gör 

aktiviteter “när vi gör saker” som Magnus berättar eller som Albin berättar ”när vi åkte 

skridskor”. 

Tre andra barn av de tio svarade att de inte fick använda lärplattan men beskrev hur de hade 

fått skriva på datorn istället och hur de hade då fått söka information i samarbete med 

pedagogerna. 

Barnen uttryckte under intervjuerna att de skulle vilja använda lärplattorna mer på förskolan 

till att spela spel och titta på film. ”Det är fröknarna som bestämmer” ”men jag skulle vilja 

spela mer och titta på film” ”fast det får vi göra ibland ändå titta på film alltså på vita tavlan” 

(smartboard egen kommentar) “men vi får inte ladda ner något ”som Viktoria och Liselott 

uttrycker det. 

 

7.8 Spelande 

Två av de tio barnen uppgav att de fick spela ett pedagogiskt spel.  Som Erik och Ingvar 

nämner ”det är Bamse och pannkakan” och Mårten säger ”vi brukar rita grejer och så 

kommer jag inte på något mer”. 
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Att spela spel är något vi människor gjort länge och barn och vuxna måste naturligtvis också 

få sysselsätta sig med olika spel som inte har en uppenbar koppling till lärande (Nilsen, 2017, 

s. 206) Det har idag kommit bli naturligt och en viktig del i vår kultur (Heath, 2014, s. 75).  

Barnen var inte främmande för lärplattor utan nio av tio barn sa att det var något de använde 

i hemmet men då till att spela spel. Bengt berättade ”man kan skjuta saker och att man dödar 

saker. Hur man gör för att döda”. 

Ludvig ”Jag har en egen fast pappa tog bort min för jag lyssnar inte jag brukar skjuta 

människor, zombisar, djur och så”. 

Frågorna i intervjuguiden fokuserar på användningen av lärplattan i förskolan men många 

barn halkade in på hur de använder den hemma och som Nilsen skriver att de flesta barn har 

i hemmet tillgång till lärplatta idag och att de använder dem regelbundet (2017, 191). Då 

barnen inte kan relatera användandet av lärplattan till förskolan frågar jag vidare om vad 

som är roligast att använda lärplattan till. Nio av de tio barnen svarade utifrån användandet 

i hemmet. Kalle säger ”men man skjuter och dödar” ”man ska döda drakar”. 

Magnus berättar ”det finns en drake som sprutar magisk eld och om man kliver i den blir 

man förgiftad”. De flesta av barnen uppger även att de tittar på film.  

Barn och vuxna dras ofta till digitala resurser såsom lärplattan och forskning visar att 

föräldrar är positiva till barns användning av lärplattor på grund av dess potential att lära ut 

(Kjällander & Moinian, 2014, s.11). Man kan använda spelets aktivitet för att skapa ett 

lärande och använda det som ett medierande för lärande. Man kan utforska, upptäcka (Heath, 

2014, s. 76) och bygga i spelens värld vilket några barn nämner att de gör. 

 

7.9 Medierande artefakt 

 
Utifrån barnen i intervjuerna kan denna artefakt, lärplattan, sägas mediera kunskap och 

lärande. För man behöver inte kunna läsa för att spela på lärplattan berättar Mårten ”jag kan 

inte läsa fast det är nästan som att läsa man samspelar alltså med en gubbe som kan skjuta 

pilar på järnballonger”. Mårten beskriver enligt Petersen hur han interagerar och samspelar 

med lärplattan.  Hur lärplattans portabla enkelhet och illustrerande sätt i applikationerna 

bidrar till hans agency (2015, s. 145). Människan är en multimodal teckenskapare och som 

ständigt utvecklar sig (Säljö, 2014, s. 302). Tänkandet finns dock inte i redskapet men 

samtidigt inte heller endast i utövarens huvud, det sker ett samspel mellan människa och 

artefakt, människan handskas med situationer med hjälp av intellektuella och fysiska 

verktyg, i den sociokulturella utvecklingen är detta något av det mest framträdande (Säljö, 

2005, s. 76). Albin berättar ”man behöver inte kunna läsa för att förstå vad som ska göras på 

en surfplatta ”det är bara att göra”. Lärplattan erbjuder nya resurser för att utveckla och lära 

sig läsa, skriva och använda symbolisk kommunikation. Som Geist nämner att pekskärmen 

gör det enkelt för de flesta yngre barn att på egen hand utforska lärplattan. Lärplattor kan för 

unga barn i deras lärande erbjuda betydande erfarenheter vilka fungerar som komplement 

till traditionella utvecklingsmetoder (2014, s. 59).    
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7.9.1 Resultatsammanfattning 

Min studie visar på motsatsen till vad flertalet andra studier visat när det gäller att lärplattor 

är vanliga i den pedagogiska verksamheten idag (Kjällander & Moinian, 2014, s. 10; 

Petersen, 2015, s. 28). Resultatet utifrån intervjuerna visar att lärplattan inte används i den 

dagliga verksamheten utan plockas fram ibland. Att barnen på förskolan inte hade möjlighet 

att påverka användandet av lärplattan. I resultatet av delstudien, utifrån vad barnen berättade 

kom jag fram till att på tre avdelningar använde pedagogerna lärplattan till att dokumentera, 

fotografera barnen och ibland söka information. Samspelet mellan mig som intervjuar och 

de barn som intervjuas utnyttjas för att få så mycket information som möjligt. Beroende på 

den kontakt (Doverborg & Pramling Samuelsson. 2012, s. 28) jag lyckades skapa med 

barnen har jag lyckats med att barnen berättar och delar med sig av sina tankar om lärplattan 

och vad de skulle vilja använda den mer till på förskolan. Något som framkom under 

intervjuerna var att fyra barn från samma avdelning hade helt skilda uppfattningar om 

användandet av lärplattan på avdelningen. 
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8. Diskussion 

Vårt syfte med studien var att utifrån pedagogers och barns beskrivningar undersöka 

användandet av lärplatta i förskolans verksamhet utifrån två forskningsfrågor. Dessa frågor 

är följande:   

 Hur beskriver pedagogerna användningen av lärplatta utifrån de didaktiska valen? 

 På vilka olika sätt beskriver förskolebarnen användandet av lärplatta? 

I följande diskussion diskuteras vad vi kommit fram till för resultat samt även tidigare 

forskning. Resultaten tolkas utifrån de begrepp som tidigare presenterats utifrån det 

sociokulturella perspektivet på lärande samt didaktik. Samtliga respondenter i denna studie 

hade tillgång till lärplattor i förskolan, men användningen av denna varierade. 

 

8.1 Pedagogernas användande av lärplattan 

När det kommer till pedagogernas användande av lärplattan visar resultatet av vår studie på 

att hela 95 procent av pedagogerna använder lärplattan dagligen till ett par gånger i veckan. 

Detta motsvarande 55 procent vad gäller barnens användning, vilket visar att det främst är 

pedagogerna vilka i högre grad nyttjar lärplattan. 

Respondenterna nämner fördelar med att använda lärplatta såsom att lärplattan är ett bra 

hjälpmedel för barn med annat språk än svenska, eller för barn med ett outvecklat språk, att 

kommunicera med. Vidare att lärplattan möjliggör för barnen att upptäcka andra och egna 

språk samt naturvetenskapliga fenomen. Pedagogerna använder lärplattan främst när det rör 

ämnesområdena naturvetenskap och matematik samt språk och kommunikation. Tio av 

sjutton respondenter i enkätundersökningen gällande pedagogernas användande av 

lärplattan, angav emellertid att lärplattan används som dokumentationsverktyg. Även 

samtliga intervjuade barn angav att pedagogerna använde lärplattan till dokumentation. 

Vidare nämns det att lärplattan även kan fungera som komplement till annat material. Att 

den fungerar som ett hjälpmedel gällande att hitta nya kreativa vägar, exempelvis ett bra 

komplement till böcker. Detta står i likhet med det Masoumi menar i sin studie att de flesta 

betraktar IKT likt ett verktyg för dokumentation samt att det kan ses som ett pedagogiskt 

föremål vilket berikar befintliga traditioner (2015, s. 13-14). 

8.1.1 Undervisningens utformning 

Hur beskriver pedagogerna användningen av lärplatta utifrån de didaktiska valen? 

Undervisningens utformning är särskilt intressant inom didaktiken. Här berörs vad-frågan, 

det vill säga vad undervisningen ska innehålla. I detta fall utgår vi från lärplattan. Resultat 

från vår enkätundersökning visar att lärplattan främst används i arbetet med naturvetenskap 

samt dokumentation. Även matematik samt språk och kommunikation nämns av flera 

respondenter. Genom att sedan använda olika metoder bearbetas detta innehåll. Detta leder 

oss till hur-frågan, där det kommer till att svara på hur detta innehåll ska bearbetas. Resultat 

från vår enkätundersökning visar att majoriteten av respondenterna menar att lärplattan 
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används av barnen både på egen hand som tillsammans med en vuxen. Även att lärplattan 

endast används av barnen tillsammans med en vuxen, ingen respondent nämner att lärplattan 

endast används av barnen på egen hand. Medan det i barnintervjuerna framkom att barnen 

använde lärplattan på egen hand, då främst under tidsbegränsning. Vilket leder oss till varför-

frågan. Respondenterna berättar varför de använder detta sätt genom att förklara att vissa 

barn kan behöva mer stöd medan andra kan använda lärplattan mer självständigt. Framförallt 

menar de att de yngsta barnen ses vara i behov av mer stöd gällande hur lärplattan kan 

användas, pedagogerna tenderar då alltid att finnas med när de yngsta barnen använder 

lärplattan. Vidare nämner de att de äldre barnen emellertid kan använda lärplattan mer 

självständigt vad gäller både i lek och undervisning. En respondent nämner även att 

lärplattan kan och bör användas på flera olika sätt, ensam som tillsammans med en eller flera 

barn eller vuxna beroende på vad syftet är. Vidare nämner även en respondent att lärplattan 

kan underlätta vad gäller för både barns och pedagogernas möjlighet att visa vårdnadshavare 

vad/hur/varför de arbetar som de gör. 

Två respondenter i enkätundersökningen nämner också att barnen inte har fri tillgång till 

lärplattan utan att de alltid måste fråga en vuxen. Vidare menar dessa att de behöver arbeta 

mer med att den ska vara mer tillgänglig för barnen. Även nämns ett bekymmer med att 

lärplattan inte är skyddad (barnanpassad) vilket då leder till att barnen inte kan använda 

lärplattan på egen hand. Att lärplattan inte är lättillgänglig för barnen, samt de yngsta barnens 

behov av mer stöd kan visa sig vara anledningar till att pedagogers användning av lärplattan 

är mer ansenlig. Masoumi nämner att IKT/lärplatta kan ses som en kulturell artefakt vilken 

medierar (förmedlar) barns kulturella färdigheter (2015, s. 13-14), vilket antyder vikten av 

barnens användande av denna. 

 

8.2 Barnens användande av lärplattan 

Resultat från vår enkätundersökning visar en förhållandevis stor spridning gällande hur 

mycket barnen använder lärplattan i förskolan. En större del av respondenterna har angett att 

barnen använder lärplattan dagligen till ett par gånger i månaden i förskolans verksamhet. 

Sjutton procent av respondenterna angav att barnen använder lärplattan mer sällan och 

endast en respondent angav att barnen aldrig använder lärplattan i verksamheten. Detta 

medan sjuttio procent av de intervjuade barnen angav att de aldrig får använda lärplattan. På 

vilka olika sätt beskriver barnen användandet av lärplatta i förskolan? De intervjuade barnen 

ser lärplattan men den används främst av pedagogerna. Två barn nämner pedagogiska spel 

och ett annat barn att lärplattan används för att rita. Här kan vi se hur lärplattan används som 

ett medierande verktyg för barns lärande. Barnen framhåller dock att de skulle vilja använda 

lärplattan mer för att spela och titta på film. Här kan vi tyda en motsättning till tidigare 

forskning såsom Kjällander och Moinians studie vilken visar resultat på hur barn som 

tillsammans placerat sig runt en lärplatta kommunicerar intensivt och multimodalt med 

varandra. Liksom tidigare forskning, visar den här studien att barn positionerar sig som 

producenter snarare än konsumenter i en digital lärmiljö. Studien presenterar många 

möjligheter med digitala lärplattor i förskolan, såsom kreativitet och utforskande, en 

möjlighet för barnen att uttrycka sig digitalt innan de kan prata, läsa och skriva (2014, s.14 

& 21). Det ökar deras kognitiva förmåga att tänka, att lösa problem och reflektera över eget 
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lärande. Med tanke på det ökande inflytande av digital teknik i det dagliga livet och barnens 

ökade användning av interaktiva teknologier börjar många pedagoger tänka på teknologins 

roll i verksamheten. Även om det finns oro för användningen av tekniken med småbarn i 

verksamheten så finns det också fördelar med utvecklingsanpassad interaktiv teknik. Vilket 

har dokumenterats av Beschorner och Hutchison, specifikt kan avsiktlig användning av 

teknik uppmuntra barns kognitiva och sociala tillväxt. Konversationen har generellt rört sig 

huruvida tekniken ska användas istället för hur den ska användas (2013, s. 16). Resultatet av 

Beschorner och Hutchisons studie tyder på att lärplattan kan användas på flera sätt som ett 

instruktionsverktyg för att stödja undervisningen av framväxande läskunnighet i förskolan. 

Medvetenhet utvecklas när barn interagerar med och analyserar innebörden av trycket på 

lärplattan (2013, s.20). Pedagogerna i deras studie märkte att barnen som arbetade 

individuellt med lärplattan ofta konverserade med de andra barnen. Samt om de arbetade 

tillsammans lät de den som manipulerade lärplattan göra det och inväntade sin tur men var 

delaktig i diskussionen runt lärplattan och kom med förslag på tryckningar (Beschorner & 

Hutchisons, 2013, s.22). 

 

8.2.1 Proximal utvecklingszon 

Respondenterna i enkätundersökningen menar att vissa barn kan behöva mer stöd gällande 

hur lärplattan kan användas. Framförallt de yngsta barnen då det handlar om exempelvis 

turtagning samt socialt samspel. Detta leder till att pedagogerna då alltid finns med när de 

yngsta barnen använder lärplattan. På frågan gällande om barnen får använda lärplattan i 

förskolan nämner sju av de tio intervjuade barnen att de inte får göra det. Medan tre av tio 

barn emellertid beskrev hur de har fått skriva på datorn istället och då hur de fått söka 

information i samarbete med pedagogerna. Lee och Tus studie utgår från Vygotskijs teori 

gällande social interaktion med vägledning vilket i barnens kognitiva utveckling är ett 

centralt inslag. Det innebär att då en lärare eller annan kunnig interagerar med och erbjuder 

barnen vägledning när de är redo för detta uppstår ett meningsfullt lärande (Lee & Tu, 2016, 

s. 241). Det bidrar till att läraren får en betydande roll att inte endast erbjuda information 

och kunskap utan även att stödja barnet i en uppmuntrande lärandemiljö (Lee & Tu, 2016, 

s. 241). Lärare kan dra nytta av att utforska hur man använder det digitala medlet mer 

meningsfullt för att stödja barns lärande med att själv lära sig före. Dock väljer många lärare 

att inte inkludera lärplattan som det pedagogiska redskap det kan vara. 

 

8.3 Lärplattan - för alla 

Resultatet trodde vi skulle vara annorlunda då vi har fått uppfattningen att lärplattan flitigt 

används i förskolans verksamhet av pedagoger men i allra största grad av barnen. Emellertid 

har vår studie visat att lärplattan främst används av pedagogerna och då i syfte av 

dokumentation. Samtidigt nämner dock flera av respondenterna att lärplattan är tillgänglig, 

liten, enkel att använda och kan tas med överallt. Flewitt m.fl. skriver om hur lärplattan är 

ett bra verktyg att använda sig av på förskolan och detta då pekskärmen är enkel för barnen 

att använda samt att apparna är lätta att komma åt vilket ökar bland annat barnens litteracitet 

(2014, s. 289). Kjällander och Moinian har gjort studier som lyfter hur den digitala lärplattan 
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och dess appar blir det barnen vill att den ska bli i stunden. Under projektets gång 

transformeras lärplattan från att vara pedagogernas verktyg till att bli barnens. Pedagogerna 

är medforskare tillsammans med barnen vilka ofta utmanar pedagogernas och apparnas 

didaktiska design på olika sätt (2014, s. 25). Detta tyder på att lärplattan är ett digitalt verktyg 

vilket är väl anpassat för barnen, med dess enkla design och användbarhet. Men hur kommer 

det sig att lärplattan inte används mer av barnen i förskolan? 

Det kan te sig att pedagogerna är rädda för det ”nya” verktyget eller att de inte har den 

kompetens vilken behövs för att få in detta digitala verktyg i verksamheten. En respondent i 

vår enkätundersökning nämner just att vissa kan vara rädda för tekniken, att de behöver våga 

mer och testa lärplattan samt erhålla mer kunskap gällande hur den kan användas i 

verksamheten tillsammans med barnen. Av sjutton respondenter angav tio att de inte fått 

någon kompetensutbildning gällande användning av lärplattan, endast fem svarade att de fått 

det. Som Sheridan och Pramling Samuelsson tar upp att lärarnas syn på vad som är en 

lämplig barndom kan påverka den pedagogiska uppfattningen när det rör användningen och 

betydelsen av IKT i arbetet med barnen. Det kan leda till att de uppfattar sina egna 

upplevelser från barndomen att vara bättre vilket då leder till att IKT riskerar att uppfattas 

som ett hot på deras idealiserade syn på barndom (2003, s. 277). Vidare nämner Hernwall 

att det behövs en tämligen hög nivå av digitalt kunnande. Att då förskollärare inte har den 

kunskap som behövs riskerar barnen att inte få stöd i användningen av digitala medel såsom 

exempelvis lärplattan. Vilket i sin tur leder till att användningen av de digitala medlen får en 

mindre betydande roll än vad de egentligen skulle ha (2016, s. 7-8). En grundattityd är att 

beprövad erfarenhet bygger på praktiken men att den prövas gentemot didaktiska teorier eller 

andras erfarenheter att man försöker förstå det (Bronäs & Runebou, 2010, s.28). 

Pedagogerna borde få fortbildning i användandet av IKT-verktyg såsom lärplattan för att 

följa utvecklingen, men att det här handlar om resurser och ekonomi. Barnens intresse för 

lärplattan finns och borde utvecklas så att utvecklingen och lärandet följs åt med framtidens 

utveckling.  

 

8.3.1 Människan och artefakterna 

Säljö nämner att fysiska och intellektuella redskap har en nära förbindelse då människan kan 

införliva sitt tänkande och sina idéer i de fysiska artefakterna. Genom detta kan således de 

fysiska artefakterna i olika sociala praktiker fungera likt hjälpmedel. Exempelvis är vi inte 

längre beroende av vår egen uthållighet och fysiska styrka gällande att lyfta tunga saker då 

det finns fysiska artefakter så som hävstång vilken fungerar likt ett hjälpmedel (2005, s. 233-

234). Vår kommunikativa miljö har även den förändrats, idag finns mängder av artefakter 

med vilka vi kan tänka och agera på ett sätt som tidigare inte varit möjligt. Våra kunskaper 

införlivas alltmer i system och artefakter vad gäller denna nya teknik, vilket då förutsätter 

att människor har förståelse för hur avancerade fysiska samt intellektuella redskap kan verka 

i olika miljöer (Säljö, 2005, s. 239). I dagens samhälle handlar lärande inte längre endast om 

att erhålla information, det handlar om att möjlighet ska ges till att göra erfarenheter i miljöer 

där intellektuella redskap och fysiska artefakter finns till hands på ett för människan tänkbart 

sätt (Säljö, 2005, s. 240). Sheridan och Pramling Samuelsson nämner att det ur ett svenskt 

perspektiv skulle en väldigt hög kvalitetsnivå utgöra exempel på barn vilka använder IKT-
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utrustning under merparten av dagarna likt ett multifunktionellt verktyg. Detta förutsätter 

emellertid att lärare kan integrera detta på ett kreativt sätt i alla de aktiviteter och det innehåll 

vilket traditionellt finns i förskolan (2003, s. 280–281).  Artefakter kan användas för olika 

syften i undervisningen eftersom man har olika förväntningar och avsikter med 

användningen. Det blir då heller inte möjligt att på förhand avgöra den betydelse artefakten 

får för verksamheten. Det blir en “didaktisk fråga om val av innehåll, arbetssätt och 

användning av artefakten”(Almqvist, 2014, s. 120). 

 

8.4 Lärplattan i en digitaliserad värld 

En respondent uttrycker sig att det är bra att barnen får ta del av lärplattor redan i förskolan 

då vi går mot en mer digitaliserad värld, men tycker det är viktigt att lärplattan används som 

ett pedagogiskt verktyg och att det inte blir att barnen får använda den till att spela spel 

såsom många gör hemma. En annan respondent beskriver att barnen behöver behärska IKT 

då hela samhället idag är byggt på detta. Tidigare forskning visar att digitaliseringen är på 

frammarsch och som Bente Meyer skriver i sin artikel att efterfrågan på lärorika spel och 

program inte bara är en fråga för skolan utan att allt fler vårdnadshavare efterfrågar dem. 

Vårdnadshavarna blir barnens lärare i hemmet, en förlängning av skolan. Materialet i 

spelandet i hemmet hjälper barnen att utveckla ett språk, det visar att det finns tecken på att 

barn är mer öppna för och engagerade i att lära sig ett nytt språk - och att lärplattan kan ge 

dem en början på det lärandet. Detta stöder tanken att utformningen av läromedel för unga 

elever som behandlar flera av dessa kontextuella frågor är av stor betydelse för kvaliteten på 

lärandet (2013, s. 39-40). Respondenterna (barnen) påpekar att de har intresset för digitala 

medel såsom lärplattan, denna artefakt värderas högt av barnen (Flewitt, 2014, s. 305) vilket 

kan skapa än mer lärandesituationer i verksamheten (Flewitt, 2014, s. 304). Barnen i vår 

studie var inte främmande för lärplattor, nio av de tio barnen vilka intervjuades berättade att 

det var något de använde i hemmet, då till att spela spel samt att titta på film. Bjurulf nämner 

att bara för att förskolan har tillgång till lärplattor leder inte detta till att barnen lär sig saker 

samt att det inte är någon garanti för att lärandet stimuleras (2013, s. 89).  
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9. Konklusion 

Lärplattan används till störst del av pedagogerna i förskolan och då främst med 

dokumentation som syfte. Bristande kunskap gällande hur IKT kan användas med och för 

barnen i förskolan kan vara en möjlig orsak till detta. Det finns intresse hos barnen och med 

hjälp av en vuxen kan lärplattan fungera som ett fullgott redskap i den pedagogiska 

undervisningen. 

9.1 Vidare forskning 

Då denna studie har berört barnens användande av lärplatta i hemmet, vilket dock inte var i 

fokus i denna studie, vore en intressant fortsättning att undersöka huruvida det finns 

skillnader mellan de barn vilka flitigt använder sig av lärplatta i hemmet och de vilka inte 

har tillgång till lärplatta i hemmet då det kommer till användningen av lärplattan i förskolan. 

Vidare skulle det även vara intressant att undersöka barnens läs- och skrivutveckling med 

hjälp av lärplatta.  
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11. Bilagor 

11.1 Bilaga 1: Enkät, lärplattans användning i förskolan ur pedagogens perspektiv 

Fråga 1.  

Din ålder? 

18–25 år    

26 - 35 år 

36 - 45 år 

46 - 55 år 

56 - 65 år 

66+ år 

 

Fråga 2 

Yrkesgrupp? 

Barnskötare 

Förskollärare 

Annat: 

 

Fråga 3 

Hur mycket används lärplattan av barnen i förskolans verksamhet? 

Dagligen 

Ett par gånger i veckan 

Ett par gånger i månaden 

Mer sällan 

Aldrig 

Annat: 

 

Fråga 4 

Hur använder barnen sig av lärplattan på er förskola? 

Tillsammans med vuxen 

På egen hand 

Båda av ovanstående alternativ 

Annat: 

 

Fråga 5 

Hur tänker Du kring barnens användning av lärplattan när det gäller huruvida de 

använder den på egen hand eller tillsammans med en pedagog? 
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Kommentar: 

 

Fråga 6 

Hur mycket används lärplattan av pedagogerna på förskolan? 

Dagligen 

Ett par gånger i veckan 

Ett par gånger i månaden 

Mer sällan 

Aldrig 

Annat: 

 

Fråga 7 

Inom vilket/vilka av Läroplanens (Lpfö 98/16) ämnesområden används lärplattan till störst 

del? 

Kommentar: 

 

Fråga 8 

Berätta om varför Du som pedagog använder lärplattan i förskolans verksamhet? 

Kommentar: 

 

Fråga 9 

Vilka fördelar ser Du med användande av lärplatta i förskolan? 

Kommentar: 

 

Fråga 10 

Vilka nackdelar ser Du med användande av lärplatta i förskolan? 

Kommentar: 

 

Fråga 11 

Har Du fått någon kompetensutbildning gällande lärplattan? 

Ja 

Nej 

Annat: 

 

Fråga 12 

Har Du några andra tankar eller åsikter angående användning av lärplattan i förskolans 

verksamhet som Du vill dela med Dig av? 
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11.2 Bilaga 2: Barnintervju frågor 

Vem är du? 

Hur gammal är du? 

Vet du vad en surfplatta/lärplatta är för något? 

Finns det någon sådan på förskolan? (Har du det hemma (ifall det inte finns på förskolan?) 

Får du använda den? (Om nej fråga om de får använda den hemma och till vad i så fall bara 

för att intervjun inte ska ta slut för fort.) 

När använder du den på förskolan? (Vilket sammanhang) varför? 

Vad gör du när du använder den på förskolan? 

Använder du den själv eller med en pedagog/vuxen/annat barn? 

Hur länge får du använda den? 

När på dagen får du använda den? 

Är det pedagogerna som säger att du ska använda den? 

Hur kommer du på idén att använda lärplattan? 

Vad är roligast att använda lärplattan till? 

Behöver man kunna läsa för att använda lärplattan? 
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11.3 Bilaga 3: Samtyckesblankett 

Medgivande till deltagande i en studie. ”Jaha en sådan” – prylen med 

många namn, en studie om lärplattan i förskolan, kommer att utföras inom ramen för ett 

självständigt arbete. Studien utförs av Ann-Charlott (Lotta) Jansson 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 intervjuas i sin förskolemiljö, samt att det som mitt barn säger 

kommer att analyseras. 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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11. 4 Bilaga 4: Informationsbrev 

 

Information om ”Jaha en sådan” – prylen med många namn. 

En studie om lärplattan i förskolan. 
Jag är lärarstudent som går sista terminen på förskollärarprogrammet och har påbörjat ett 

självständigt arbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala 

universitet. 

Studiens syfte är att undersöka hur barnen ser på användandet av lärplatta/surfplatta i förskolan. Mina 

frågor kommer att handla om hur lärplattan används, om den används av barnen och på vilket sätt 

barnen får använda lärplattan/surfplattan. 

Deltagandet i studien innebär att jag kommer att intervjua ert barn under en kort stund i 

förskolan. Jag kommer att samla in data genom att intervjua barnen och detta kommer inte 

att påverka barnets vanliga aktiviteter. Jag kommer att använda en surfplatta/lärplatta för 

ljudupptagning och för att kunna dokumentera det barnen säger för att senare kunna 

analysera svaren. 

Datainsamlingen kommer att ske under mars/april 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 lämnar 

den i ett kuvert som finns på avdelningen. Om ni har ytterligare frågor angående studien går 

det bra att kontakta mig eller min handledare innan ett beslut tas (se nedan för 

kontaktuppgifter). Tack på förhand. 

 

Studiens handledare: Petra Gäreskog 

e-post: petra.gareskog@edu.uu.se 

 

Uppsala den 12/3–2018 

Studiens utförare: Ann-Charlott(Lotta) Jansson. 

E-post: ann-charlott.jansson.2275@student.uu.se 


