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Sammanfattning 
 
Denna kvalitativa intervjustudie gjordes med utgångspunkt i att digitaliseringen i den 
kommande läroplanen får tydligare utrymme. Det digitala verktyg som förskolan främst 
använder är lärplattan. Syftet med studien var att undersöka vårdnadshavare och 
förskollärares upplevelser av lärplattan med utgångspunkt i barns utveckling och lärande. 
För att ta reda på förskollärare och vårdnadshavares upplevelser användes kvalitativa 
intervjuer som metod. Intervjuerna genomfördes med fyra vårdnadshavare och fem 
förskollärare och utgick ifrån en och samma förskola. Resultatet analyserades med hjälp av 
sociokulturellt perspektiv och begreppen mediering, scaffolding och proximal 
utvecklingszon. Även Design för lärande och Multimodalitet användes. Analyserna 
relaterades även till tidigare forskning och de båda delstudierna knöts sedan ihop i 
diskussionsdelen. Resultatet visade att vårdnadshavare pekade på digitalisering som en 
viktig aspekt av barns liv och dess relevans för den digitala tid vi lever i. Den aspekt som de 
lyfte som negativ var oron de kände inför att lärplattan kunde leda till att barn blev 
stillasittande. Samtidigt visade resultatet att förskollärare använde lärplattan tillsammans 
med barnen på ett sätt som bland annat främjade rörelse. Enligt resultatet upplevde 
förskollärare att den digitala kompetensen i personalgruppen var ojämn, samt poängterade 
att det fanns behov av mer digital kompetens för att ytterligare kunna implementera 
lärplattan i verksamheten för barns utveckling och lärande. Resultatet visade sig till stor del 
stödja tidigare forskning.  
 
Nyckelord: Förskollärare, vårdnadshavare, lärplatta, kvalitativa intervjuer, sociokulturell 
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1. Inledning 

I det här självständiga arbetet valde vi att undersöka lärplattan som verktyg för barns 
utveckling och lärande utifrån förskollärare och vårdnadshavares perspektiv. Josefin har 
genomfört delstudie 1 med vårdnadshavare som respondenter och Caroline har genomfört 
delstudie 2 med förskollärare som respondenter. Lärplatta kommer genomgående i 
uppsatsen användas som samlingsnamn för ipad, surfplatta, platta eller skärm. 
 
Den kommande läroplanen lägger vikt vid att barn ska utveckla digital kompetens vilket 
gjorde detta till ett aktuellt och intressant område att granska. Enligt våra upplevelser är 
lärplatta det digitala verktyg som förskolan främst använder och därför är det relevant att 
undersöka hur förskollärare och vårdnadshavare ser på verktyget lärplatta för att främja 
barns utveckling och lärande. 

 
Enligt egna erfarenheter från olika förskoleverksamheter har lärplattan till största del använts 
utan ett didaktiskt syfte. Barnen har ofta använt lärplattan utan att pedagogerna reflekterat 
över vad, hur eller varför dessa använts. Vi har däremot upplevt att förskollärare haft en vilja 
att använda digitala verktyg tillsammans med barnen, men att de saknat den digitala 
kompetensen. Detta har lett till en osäkerhet och rädsla för pedagoger att använda dem 
tillsammans med barnen. Vissa har även nämnt att digitaliseringen utvecklats i en takt som 
gjort det svårt att hinna med. Vi har dock erfarenheter av förskoleverksamheter där arbetet 
med lärplattan fungerat och pedagoger använt den tillsammans med barnen utifrån ett 
planerat syfte. Dock har vi sett att även där det fungerar bra är kompetensen kring 
digitalisering ojämnt fördelad inom personalgruppen. Detta påverkar till stor del vilka 
förutsättningar barnen får för att bli digitalt kompetenta. Barnen kommer även med olika 
förutsättningar hemifrån vilket gör arbetet i förskolan viktigt då förskolan bör ge barn en 
likvärdig digital kompetens. Enligt våra upplevelser har vårdnadshavare uttryckt oro och 
kritik gentemot förskolans användande av lärplattor då de menar att barnen får tillräckligt 
mycket tid till detta i hemmiljön. Inom detta område där de båda grupperna kan ha skilda 
synsätt på lärplattan finns en problematik som är intressant att undersöka och vi har därför 
valt att intervjua förskollärare och vårdnadshavare. 
 
Tillsammans har vi, Josefin och Caroline skrivit syfte och frågeställningar, inledning, 
bakgrund, metod och teoretiskt perspektiv. Josefin har sedan läst och sammanställt artiklar 
som behandlat vårdnadshavares syn på lärplattan och Caroline de som behandlat 
förskollärares syn på samma fenomen. Därefter har vi separat intervjuat, transkriberat, tolkat 
och analyserat materialet från de egna delstudierna. Vi har gemensamt skrivit diskussion, 
konklusion och sammanfattning. 
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2. Bakgrund 

2.1 Digitalisering och digital adekvat kompetens 
EU kommissionen skriver i ett pressmeddelande den 17/1 2018 att 90 procent av 
framtidsjobben kommer att kräva någon form av digital kompetens, därmed har de 
europeiska utbildningssystemen en skyldighet att ge människor från alla bakgrunder rätt 
digital kompetens för att lyckas i arbetslivet samt bli engagerade medborgare 
(Europakommissionen,19-02-25). Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet menar 
att utbildningen ska bidra till att barn och elever får en förståelse för hur samhället ständigt 
utvecklas och att digitalisering är något som inverkar på både individen och samhället. Den 
digitala tekniken kommer att påverka och har redan påverkat hur yrken kommer att se ut i 
framtiden. Vidare visar utredningen att digitalisering är en fortlöpande utveckling, det som 
anses vara digital kompetens idag är inte tillräcklig kompetens om några år. Detta medför 
att barn och elever kontinuerligt bör utveckla sina digitala kunskaper (19-03-04, s. 6–7). 
Parnes och Hedenström beskriver på liknande sätt att digitaliseringens utveckling får följden 
att digitalisering kommer in på alla samhällsområden både professionellt och privat (2016, 
s. 22). Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet menar att begreppet adekvat digital 
kompetens används för att tydliggöra att det inte går att definiera en fast nivå inom digital 
kompetensen, det är en fortlöpande process som utgår ifrån samhällets krav samt barnens 
individuella förutsättningar (19-03-04, s. 6–7). 
 

2.2 Läroplanen för förskolan 
I den kommande läroplanen, Lpfö 18 som träder i kraft 1 juli, 2019 beskrivs att barnen ska 
få möjlighet att konstruera, forma och skapa genom att använda olika material och tekniker, 
såväl digitala som andra. Utbildningen ska också ge barnen förutsättningar att utveckla 
adekvat digital kompetens genom att ge dem möjlighet att utveckla förståelse för den 
digitalisering de möter i vardagen. Barnen ska ges möjlighet att grundlägga ett kritiskt och 
ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att de på sikt ska kunna se möjligheter och 
förstå risker samt värdera information (2018, s. 9). ”Förskolan ska ge varje barn 
förutsättningar att utveckla intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl 
digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om 
dessa” (2018, s. 14). Förskolan ska stimulera varje barns utveckling och lärande och det är 
förskollärare som ansvarar för att varje barn får använda digitala verktyg på ett sätt som 
stimulerar utveckling och lärande (2018, s. 15 & 10).  
Utbildningen ska utgå ifrån barns erfarenheter, behov och intressen och barnen ska utmanas 
utifrån läroplanen till att inspireras till nya upptäckter och kunskaper (2018, s. 10). 
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2.3 Förskollärares digitala och didaktiska kompetens 
Enligt Parnes och Hedenström är tillgången på digital utrustning en förutsättning för att 
kunna arbeta digitalt och denna tillgång skiljer sig mellan olika skolor (2016, s. 22). 
Elyousssoufi uttrycker att barn idag föds in i en digital värld vilket medför att förskollärare 
måste ansvara för sin egen förståelse och kunskap kring digitalitet. Det innebär att de bör ha 
insikt i hur digitala verktyg kan fungera och verka genom att bli ett naturligt inslag i 
förskoleverksamheten för barns utveckling och lärande. En förutsättning för detta blir därför 
att personalen besitter digitala kompetenser som krävs (2018, s. 7). Digitalisering bör finnas 
som en röd tråd genom varje del av utbildningen och ha ett medvetet didaktiskt syfte utifrån 
frågor om vad, hur och varför dessa ska användas i verksamheten (2018, s. 9 & 21). Enligt 
nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet är det viktigt att lärare kan välja ut digitala 
lärresurser av hög pedagogisk och vetenskaplig kvalitet samt inneha kompetensen att 
bedöma när, var och hur dessa ska användas i utbildningen. Pedagoger bör även ha tillgång 
till den senaste forskningen kring digitalisering för att stärka verksamhetens vetenskapliga 
grund (19-03-04, Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet, s. 11–12). Enligt Parnes 
och Hedenström är en förutsättning för arbetet med digitala verktyg i skolan att lärare har 
rätt utbildning inom området, vilket de menar även handlar om att ge lärare rätt utbildning 
inom universiteten. Detta menar de är en av de stora utmaningarna inom digitalisering idag 
(2016, s. 22). 

2.4 Lärplatta 

Enligt Niemi är lärplatta ett begrepp som uppkommit som samlingsnamn för surfplatta, 
platta, padda eller läsplatta. Det finns olika tillverkare av lärplattor, exempelvis Apples Ipad 
samt olika androida tillverkare. Lärplattan har en kamera, filmkamera, högtalare och tillgång 
till en mängd olika appar. Fördelen med den är att den är snabb att starta och lätt att navigera 
med fingertopparna. Lärplattan är lätt att förflytta och har fördelen att fler personer kan 
manövrera den tillsammans vilket kan leda till gemensamt skapande (2013, s. 7–8). 
Elyoussoufi beskriver att lärplattan inte självständigt bidrar till barns utveckling och lärande, 
det krävs ett pedagogiskt syfte för att detta ska förverkligas. I valet av applikationer för barns 
utveckling och lärande krävs noga övervägande om vilket syftet är, en lärplattas funktion 
bör inte ersätta annat material utan tillföra ett alternativt lärande. Stödet som pedagogen ger 
barnen tillsammans med lärplattan är emellertid också betydande för deras utveckling och 
lärande (2018, s. 42 & 44).  

I ett allt mer digitaliserat samhälle behöver barnen få förståelse och kompetens i hur de kan 
använda digitala verktyg. Samtidigt som de ska förhålla sig kritiskt till dem. Det är 
förskollärarens ansvar att ge barnen tillgång till digitala verktyg på ett sätt som stimulerar 
deras utveckling och lärande, vilket innebär att den digitala kompetensen som förskolläraren 
besitter är av stor vikt. I förskolan ska de digitala verktygen ha pedagogiskt syfte i 
motsättning till barns hemmiljö där användandet kan ske under andra förhållanden. Utifrån 
detta ville vi undersöka hur lärplattan i realiteten används i en förskoleverksamhet samt i 
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barns hemmiljö genom att intervjua förskollärare och vårdnadshavare för att få syn på deras 
upplevelser av fenomenet.  
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3. Syfte och forskningsfrågor 

Vårt syfte är att undersöka vårdnadshavare och förskollärares upplevelser av lärplattan med 
utgångspunkt i barns utveckling och lärande. 
 

För att ta reda på detta använder vi oss av följande frågeställningar 
 

• Vilka möjligheter och svårigheter ser förskollärare och vårdnadshavare med 
lärplattan som verktyg för barns utveckling och lärande? 

• Vilka skillnader och likheter kan vi urskönja i förskollärares och vårdnadshavares 
syn på barns användande av lärplattan i förskolan? 

• Vilka skillnader och likheter kan vi urskönja i förskollärares och vårdnadshavares 
syn på barns användande av lärplattan i hemmiljö? 
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4. Forskningsöversikt  

I forskningsöversikten redovisas tidigare forskning tematiskt i nära anknytning till syfte och 
forskningsfrågor. De forskningsartiklar som redovisas nedan söktes via bibliotekets hemsida 
med hjälp av SwePub och EduacationSource och valdes med hjälp av sökorden tablets, Ipad, 
teachers, parents and learning. Först presenteras den forskning med utgångspunkt i 
förskollärares syn på lärplattan i förskoleverksamheten under tre rubriker. Under den första 
rubriken presenteras samtliga artiklars metod, syfte och teoretiska utgångspunkt, under den 
andra rubriken presenteras samtliga artiklars resultat utifrån vilka möjligheter som fanns med 
lärplattan och under den tredje presenteras de svårigheter som artiklarnas resultat visade på 
fanns med lärplattan för barns utveckling och lärande.  
 
Detta efterföljs av den forskning som behandlar vårdnadshavares syn på barns användande 
av lärplattan. Under den första rubriken presenteras samtliga artiklars syfte och metod samt 
de möjligheter som artiklarnas resultat visat på. Under den andra rubriken lyfts de 
svårigheter som samtliga artikelförfattare enligt resultaten kommit fram till.  

4.1 Förskollärares digitala kompetens en viktig faktor för barns lärande 
och utveckling 
Youngs studie ”Teachers´ Attitudes to using iPads or Tablet Computers; Implications for 
Developing New Skills, Pedagogies and School-Provided Support” är en Irlänsk studie med 
utgångspunkt i syftet att undersöka lärares attityder till användandet av lärplattor i förskolan 
(2016, s. 183). Studiens metod bestod i att 22 förskolor introducerades i framtida fortlöpande 
yrkesutvecklingskurser. Den första delen hade syfte att stötta deras pedagogiska arbete med 
lärplattor genom teknisk övning i hur dessa kunde användas medan den andra delen bestod 
i att lärare skulle få träning i och utveckla förtroende för att använda lärplattor. För 
insamlande av data användes frågeformulär med slutna frågor, dessa utvecklades sedan i del 
två till att innehålla öppna frågor för att bidra med personliga reflektioner till studien (2016, 
s. 185).  
 
Blackwells studie ”Teacher practices with mobile technology integrating tablet computers 
into the early childhood classroom” är en amerikansk studie som utförts för att det saknats 
forskning kring förskollärares syn på teknologi i förskolan. Studien utgick från syftet att 
utforska förhållandet mellan institutionella, personliga och tekniska egenskaper som 
påverkar lärarnas praktik och attityder mot lärplattor (2013, s. 235). Ramverket för studien 
utgick ifrån Orlikowskis “dualitet av teknologimodellen” för att förklara det dynamiska 
förhållande mellan teknik, agenter och institutioner. I denna studie stod skolan som 
institution, lärare som agenter och lärplattan som teknik. Tekniken är en faktor som kan 
användas och omfördelas av agenter och genom den dynamiska relationen kan även 
institutionella strukturer ändras eller förstärka de redan existerande strukturerna i 
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klassrummet (2013, s. 235). Metoden i studien bestod i 53 timmar av klassrumsobservationer 
och nio semistrukturerade intervjuer (2013, s. 236). Förskollärare i studien uttryckte att 
hinder med att integrera lärplattan i undervisningen bestod i att de ofta saknade kompetens i 
användandet och önskade sig därmed mer strukturerat stöd i utvecklandet av kompetensen 
(2013, s. 243). Förskollärarna ansåg sig ha teknisk kunskap i hur lärplattan används, men 
saknade kompetens kring hur den integreras i utbildningsändamål och läroplaner (2013, s. 
244).  
 
Kjällander har i den svenska studien ”Plattan i mattan: Digitala lärplattor och didaktisk 
design i förskolan” studerat fyra förskolor belägna i Uppsala med syftet att undersöka och 
utvärdera förskolans digitala lärmiljöer. Hon utgick ifrån perspektivet Design för lärande 
som utvecklats för att förstå lärande mellan ytan där människa och teknik möts (2016, s. 7 
& 10). 

4.2 Möjligheter med lärplattan för barns utveckling och lärande enligt 
förskollärare 
Resultatet i studien av Kjällander visade att projicering av spel gav barnen möjlighet att röra 
sig i större utsträckning än med lärplattan, vilket gav dem även möjlighet att delta i ett större 
sammanhang (2016, s. 15). Förskollärarna i studien uppgav även att lärplattan var 
lättmanövrerad samt att det ansågs lättare att skriva på en lärplatta än med penna och papper 
(2016, s. 16). Hon beskrev vidare att förskollärarna i studien såg lärplattan som 
mångfasetterad genom sin förmåga att bjuda in barn till lek, samtal och ljud samtidigt som 
den kunde medtas utanför förskolemiljön. Applikationers innehåll i form av bilder, ljud, 
symboler och foton ansågs enligt förskollärare även bidra till att barnen inbjöds till 
utforskande av samma fenomen utanför den digitala världen (2016, s. 24 & 36). 
 
Resultatet i Youngs studie visade att förskollärares attityder gentemot teknologi var 
övergripande positiv och en majoritet av lärarna hade som avsikt att öka användningen av 
lärplattor i undervisningen (2016, s. 186–187). Möjligheten med att använda lärplatta som 
pedagogiskt verktyg i förskolan var enligt lärarna mångsidigheten den erbjöd. Dock 
poängterades vikten av lärares förmåga att behärska applikationer för att lärplattan ska kunna 
leda till att skapa komplement till befintlig pedagogik (2016, s. 188).  
 
Blackwells resultat visade att många förskollärare såg fördelar med integreringen av 
lärplattan i klassrummet utifrån att den innehar fördelar och möjligheter för barn att utveckla 
sociala färdigheter. En faktor som förskollärare uttryckte positiv var att lärplattan 
underlättade för barn att dokumentera och reflektera över sitt eget lärande genom film och 
ljudupptagning (2013, s. 245). Resultatet visade även att förskollärare såg fördelar med 
användandet av lärplattan med utgångspunkt i att den var lätt för barn att använda, den ansågs 
även underlätta barnens lärande då den var portabel och kunde medtas på utflykter (2013, s. 
240–241).  
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4.3 Svårigheter med lärplattan för barns utveckling och lärande enligt 
förskollärare 
I studien av Young användes öppna frågor för att ta reda på vilka faktorer som möjliggjorde 
och begränsade användandet av lärplattor i förskolan. Lärarna uppmanades svara på dessa 
genom öppna frågor och då de fick frågan vilka faktorer som begränsade dem var vanliga 
svar: “brist på kunskap”, “brist på erfarenhet” och “brist på tillgänglighet av kurser”. Även 
“brist på tid” sågs som ett hinder som begränsade lärare i att använda lärplattor i pedagogiskt 
syfte (2016. s. 187). Youngs studie visade att trots de hinder som lärare upplevde med 
användandet av lärplattor var de övervägande positiva till dessa. Ett samband fanns mellan 
de hinder och möjligheter lärare såg med lärplattan. De hinder som lärare upplevde ansågs 
kunna övervinnas med hjälp av yrkesutvecklande projekt (2016, s. 188). Detta ledde till 
slutsatsen att yrkesutveckling är en möjlighet till att utveckla förtroendet och kompetensen 
för lärplattan (2016. s. 187). 
 
Resultatet i studien av Blackwell visade att förskollärare såg teknikproblem som hinder för 
användandet av lärplattor. Ett vanligt problem var applikationer som inte fungerade eller 
internetuppkoppling som varierade. De upplevde även problem i att barnen och de själva 
glömt att ladda lärplattan. Varierande ljudvolymer på de olika lärplattorna sågs också som 
problem då de ibland hade så hög volym att andra barn fick svårt att koncentrera sig (2013, 
s. 242). Enligt Blackwell såg förskollärare svårigheter i att uppfatta hur och vad barnen lärt 
sig tillsammans med applikationer på lärplattan då barnen satt ensamma och spelade spel. 
Det fanns svårigheter i att se om barnen skapat förståelse för ett utbildningsinnehåll eller om 
de endast lärt sig ett specifikt spel (2013, s. 244). Lärare upplevde enligt Blackwell 
svårigheter i att hitta passande material för barnens utveckling och var ofta begränsade av 
det tillgängliga innehållet. De upplevde även sin egen tidsbrist som ett hinder för att hitta 
lämpligt material för barns lärande (2013, s. 242). Blackwell analyserar sitt resultat mot 
Orilikowskis modell där omplacerandet av teknik är mekanismen för att förändra 
institutionella strukturer och studien visar litet bevis för detta. Lärare använde sin nuvarande 
lärandefilosofi och tillämpade denna på lärplattan och därigenom skedde ingen förändring i 
den institutionella strukturen. För att införliva tekniken i undervisningen krävdes 
tankegångsförändring på undervisning och lärande. Det var inte tillräckligt att ha kunskap 
om hur teknik används utan det krävdes kunskap om hur de används för att främja en 
barncentrerad praktik (2013, s. 251). 
 
Enligt Kjällander upplevde förskollärarna i studien att lärplattan hade ett begränsat 
lagringsutrymme vilket i sin tur hindrade att allt inspelat material kunde sparas (2016, s. 19). 
Kjällander beskriver att förskollärarna i hennes studie uppgav att förändringstakten på 
digitaliseringen pågått i en takt som gjort det svårt för förskollärare att veta hur de ska 
förhålla sig till den, samtidigt som de uppgav att de saknade den didaktisk vägledning i form 
av vad, hur och varför digitala verktyg ska användas i förskolan. Ytterligare en hindrande 
faktor för användandet av lärplattor var enligt Kjällander vårdnadshavares oro över barns 
skärmtid och stillasittande. Förskollärare poängterade även att det fanns en oro över att 
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forskningen inte hunnit ikapp utvecklingen av digitala verktyg och därigenom fann okunskap 
om hur användandet av dem påverkar barn (2016, s. 22). 

4.4 Möjligheter med lärplattan för barns utveckling och lärande enligt 
vårdnadshavare 
I Mikelic Preradovic m.fl. studie ”Investigating Parents attitudes toward digital technology 
use in early childhood: A case study from Croatia” är en Kroatiskt studie med syfte att 
undersöka hur vårdnadshavares syn på digitalt användande rent generellt samt vilka deras 
åsikter var angående digitala verktyg och användandet av dessa i förskolan (2016, s. 127). 
Undersökning vände sig till vårdnadshavare som hade barn i åldern tre till sju år och som 
var inskrivna i en förskoleverksamhet. Undersökningsmetoden utgick från att bestämma hur 
vårdnadshavarnas attityder kring användandet av digitala verktyg samt digital kompetens 
inom förskolan och deras attityd kring en workshop där vårdnadshavarna skulle få en 
utbildning i för- och nackdelar om effekterna av digitala verktyg i tidig ålder. Mikelic 
Preradovic m.fl. hade också en avsikt att få en djupare förståelse till hur vårdnadshavares 
uppfattning kring användandet av digitala verktyg i hemmiljön samt höra vilka orosmoment 
som fanns kring detta. Vårdnadshavare fick ett frågeformulär med sjutton frågor varav 
tretton frågor var slutna frågor och fyra stycken frågor var öppna frågor som de fick fylla i 
hemma. Det var 152 vårdnadshavare som deltog och samtliga hade barn i en av den största 
förskoleverksamheten i huvudstaden i Kroatien (2016, s. 131–132). 
 
I Zabatiero m.fl. undersökning ”Young children and digital technology: Australian early 
childhood education and care sector adults perspectives” är en Australiensk studie där syftet 
var att ta reda på de vuxnas perspektiv på hur barn använder digital teknik i deras hemmiljö 
och förskola. De vuxna som var i fokus i undersökningen var vårdnadshavare, pedagoger, 
rektorer och andra yrkesverksamma i barnens liv (2018, s.14). Metoden som användes i 
undersökningen var en tvärsnittsundersökning och syftet var att få en så bred återkoppling 
som möjligt från de som deltog i undersökningen. Undersökningen skulle delge ett underlag 
till dem som arbetade inom early childhood education and care sektorn i Australien. 
Undersökningen bestod av 12 frågor som skulle svaras genom en femgradig skala till 
exempel; håller inte alls med eller håller med fullständigt. Samt tre öppna frågor där 
deltagarna fick svara utifrån sig själva. Det var 515 deltagare och de flesta var lärare, rektorer 
och vårdnadshavare (Zabatiero m.fl 2018, s. 16). 
 
I Yilmaz Genc och Fidans studie ”Children, parents and tablets: Preschool childrens tablet 
use” utfördes i Turkiet och där undersöks de positiva och negativa effekterna kring barns 
användande av lärplattan. Undersökningen gjordes genom en fallstudie och syftet är att 
undersöka förskolebarns användande av lärplattan. Deltagarna i undersökningen var fem 
vårdnadshavare som alla hade barn på förskolan och utöver detta arbetade alla på samma 
universitet där själva studien utfördes. Ett krav för att kunna vara med i undersökningen var 
att barnen skulle innehava en egen lärplatta i hemmet. Datainsamlingen samlades in genom 
observationer mellan barn och lärplattan samt genom intervjuer med vårdnadshavare och 
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resultatet delades in i fyra olika kategorier: faktorer som påverkar val av spel, farhågor och 
försiktighetsåtgärder, orsaker till användandet av lärplattan och lärplattan i utbildningssyfte 
(2017, s. 369–371). 
 
I Mikelic Preradovic m.fl. undersökning visade det att nästan 85% av vårdnadshavarna var 
positiva till att digitala kunskaper blev en del av undervisningen i förskolans verksamhet. 
75% av vårdnadshavarna var också positiva till att delta i en workshop där vårdnadshavare 
utbildades i för- och nackdelar i digitalisering i förskolan (2016, s. 137). Deltagarna i 
Zabatiero m.fl. undersökning visade att digitala verktyg har en central roll i barns liv där 
49% svarade att de ansåg att barn behöver bli vana användare av digitala verktyg. Detta 
stöddes genom de öppna frågorna där svaren var att ”digitala verktyg är framtiden” samt att 
”barnen kan få ett försprång då den digitala tekniken kommer ha en central roll”.  Men trots 
detta var det bara 38% som svarade att de höll med om att införskaffa digitala kunskaper 
kommer att underlätta för barnen i framtiden. Denna upptäckt är likvärdig med tidigare 
undersökningar där det pekade på de vuxnas olika perspektiv beroende på vilken omfattning 
det digitala verktyget används i förskolan och hur det ställer sig mot behovet av digitala 
verktyg i framtiden (2018, s. 18). 
 
Yilmaz Genc och Fidans lyfter också hur vårdnadshavare tycker att användandet av 
lärplattan kan bidra till barnens utveckling och lärande i hemmet. Detta visade sig genom att 
vårdnadshavare laddade ner appar och spel med syfte att träna koordinationen mellan händer 
och ögon, samt för att utveckla det engelska språket och även för den kognitiva utvecklingen. 
Undersökningen visade också att vårdnadshavare kunde acceptera lärplattan som ett digtalt 
verktyg i förskolan då kraven på den digitala kunskapen krävs senare i skolan. Vidare lyfter 
Yilmaz Genc och Fidans hur vårdnadshavare anser att lärplattan och de spel som laddas ned 
inte alltid utgår från ett lärande syfte men att det ändå kan bidra till ett lärande. Trots detta 
menar Yilmaz Ganc och Fidans att i hemmet använder barnen lärplattan mest till för att spela 
spel på och att vårdnadshavares kunskaper om appar är begränsade samt att undersökningen 
visade att barn och vårdnadshavare sällan spenderande tid tillsammans framför lärplattan 
vilket har sitt ursprung i vårdnadshavares brist på kunskaper till spel och andra applikationer 
(2017, s. 379–380). 
 
Vidare lyfter Mikelic Preradovic m.fl. att trots riskerna kring digitala verktyg ansåg 
vårdnadshavarna att barnen bör få en bra digital kunskap och att de bör undervisas i det. 
Undersökning lyfter också hur vårdnadshavarens medvetenhet angående hur digitala verktyg 
påverkar barnens fysiska aktiviteter men samtidigt nekar de till att deras barn påverkas 
negativt av inflytandet av digitala verktyg (2016, s. 137–138). Resultatet i Mikelic 
Preradovic m.fl. studie visar också att vårdnadshavare överlag är positiva till digitalisering i 
förskolan samt att det förbättrar och ökar barnens tekniska medvetenhet och har en bra 
inverkan på deras utbildningsutveckling (2016, s.141). I Zabatiero m.fl. studie framgick det 
att deltagarna i studien är exalterade över möjligheterna med hur digitala verktyg skapade 
en snabb tillgång till information och höjde barnens möjligheter till lärande. Det gjorde att 
deltagarna upplevde att barnen fick möjligheten att lära sig i sin egen takt. Detta 
överensstämde med tidigare undersökningar där deltagarna var positiva till digitala verktyg 
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som ett hjälpmedel i deras pedagogiska utveckling (2018, s. 18 & 20). Det framkommer även 
att 57% av deltagarna ansåg att pedagogerna hade tillräckliga kunskaper och resurser som 
behövdes för att tillgodose barnens lärande genom digitala verktyg och de flesta deltagare 
ansåg sig också tillräckliga kunskaper kring digitala verktyg för att kunna hjälpa barnen med 
detta (2018, s.20). 
 

4.5 Svårigheter med lärplattan för barns utveckling och lärande enligt 
vårdnadshavare 
I Mikelic Preradovic m.fl. undersökning visade det att 99,3 % hade en dator, surfplatta, mobil 
eller liknande hemma. Trots detta var det strax under hälften som gjorde dessa digitala 
verktyg tillgängliga för deras barn och att detta kunde kopplas till vårdnadshavares oro att 
det skulle påverka barnens kognitiva, känslomässiga och sociala utveckling (2016, s.137). 
Vidare visade studien att den vanligaste rädslan bland vårdnadshavare är att den digitala 
tekniken påverkar barnens hälsa och sociala utveckling. Det framkommer även hur barns 
användande av datorer inte förändras särskilt mycket från det barnen går i förskolan upp till 
att de blir tonåringar, samt att användandet av digitala verktyg blir ett redskap för 
avkopplande syften. Anledningar till detta kunde möjligen härstamma från att digitala 
verktyg inte är obligatoriskt i utbildningen (2016, s. 141–142). I Zabatiero m.fl. studie lyfts 
deltagarnas oro kring barns användande av digitala verktyg. Det fanns oro kring ett 
överanvändande av digitala verktyg och att det skulle ersätta den traditionella leken, fysisk 
aktivitet och att det skulle främja ett stillasittande beteende. En deltagare lyfte hur ” barn 
passivt använder den digitala tekniken till bekostnad av att vara fysiskt aktiva”. Andra 
konsekvenser som togs upp var den negativa effekten på barns sociala och känslomässiga 
utveckling. Deltagarna uttryckte även en oro över hur digitala verktyg kan påverka barnens 
syn, sömn och barnets känslomässiga kontroll. Utöver den oro kring fysiska och psykiska 
konsekvenser tar Zabatiero också upp att det bara var 18% av deltagarna som var eniga om 
att ”familjer och lärare vet hur dem ska stödja barnens rättigheter och säkerhet på internet”. 
En oro kring ett säkert användande kring digitala verktyg och specifikt användandet av 
internet finns det tidigare studier av där det bekräftas av både lärare och vårdnadshavare. 
Trots detta är kunskapen om hur man utbildar kring säkert internetanvändande tämligen 
begränsat (2018, s.20). 
 
I Yilmaz Genc och Fidans studie lyfter de fram vårdnadshavares oro kring lärplattan och 
vilka konsekvenser den får för barnens utveckling. Det som oroade vårdnadshavare mest var 
att barnen skulle utveckla sociala svårigheter och att de skulle frångå deras kulturella 
värderingar. Undersökningen bekräftade vårdnadshavares oro då Yilmaz Genc och Fidan 
under observationen såg att barnen inte integrerade med varandra när de satt med en varsin 
lärplatta. Utöver oron kring den sociala utvecklingen fanns det en oro över ett beroende av 
lärplattan och för att undvika detta menade vårdnadshavare att de försökte begränsa tiden 
barnen fick ha med lärplattan.  Detta kunde resulterade att det blev små konflikter med 
barnen då de inte ville lämna ifrån sig lärplattan (2017, s. 375).  
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Mikelic Preradovic m.fl. menar att undersökningen av vårdnadshavares syn av för- och 
nackdelar kring digitala verktyg visade att majoriteten kände till värdet av digitala verktyg 
och hur det både på ett positivt och negativt sätt påverkar deras liv. Vidare lyfter Mikelic 
Preradovic m.fl. att trots riskerna kring digitala verktyg ansåg vårdnadshavarna barnen bör 
få en bra digital kunskap och att de bör undervisas i det. Undersökning lyfter också hur 
vårdnadshavare är medvetna om hur digitala verktyg påverkar barnens fysiska aktiviteter 
men samtidigt nekar de till att deras egna barn påverkas negativt av inflytandet av digitala 
verktyg (2016, s. 136 och 138). 

4.6 Sammanfattning av forskning 
Young menade att förskollärare i studien beskrivit lärplattan som mångfasetterat verktyg 
som kunde skapa komplement till befintlig pedagogik med förutsättning att förskollärare 
hade kompetens inom området (2016, 188). Blackwells studie visade att lärplattan enligt 
förskollärare erbjöd möjligheter genom att den kunde användas för att främja barns sociala 
färdigheter. Studien visade även att barn med lärplattan kunde dokumentera sitt eget arbete 
genom film och ljudupptagning (2013, s. 245). Kjällanders studie visade att förskollärare 
såg lärplattans möjligheter på många områden genom sin fömåga att bjuda in barn till bland 
annat lek och samtal (2016, s. 24). Utifrån detta visar samtliga studier att förskollärare är 
positiva gentemot lärplattans som mångfacetterat verktyg för barns lärande och utveckling. 
 
Genomgående såg samtliga författare nackdelar i de tekniska problem som kunde uppstå 
med lärplattan. Blackwells studie visade även svårigheter för förskollärare att följa upp barns 
lärande och se vad de lärt sig sam svårigheter i att hitta passande material på lärplattorna 
som främjade barns utveckling och lärande (2013, s. 242f). Young beskrev i sin studie att 
förskollärare såg begränsande faktorer i användandet av lärplattor utifrån att de ofta saknade 
kunskap och erfarenhet i att använda dem utifrån ett pedagogiskt syfte (2016, s. 187). Detta 
var en faktor som även studien av Kjällander visade då förskollärare uttryckte avsaknad av 
kompetens i vad, hur och varför de skulle använda lärplattor i förskolan (2016, s. 22). Detta 
visar att kompetensutveckling inom digitalisering är något förskollärare i samtliga studier 
efterfrågar.  
 
Mikelic Preradovic m.fl. studie visar att 85% av vårdnadshavarna var positiva till hur digitala 
kunskaper blev en del av förskolans verksamhet (2016, s. 137). Zabatiero m.fl. studie visade 
att 49% av deltagarna ansåg att digitala verktyg har en central roll i barns liv och barnen 
behöver skapa en vana kring användandet av digitala verktyg (2018, s. 18). Yilmaz Genc 
och Fidans undersökning visade även att vårdnadshavarna ansåg att lärplattan kan bidra till 
barns utveckling och lärande i hemmet genom tex. appar som stimulerade koordinationen 
mellan öga och hand, språk och den kognitiva utvecklingen. Studien visade också att 
vårdnadshavare accepterade lärplattan som verktyg i förskolan på grund av de krav på 
digitala kunskaper barnen möter senare i skolan (2017, s. 379–380). Detta stödjer även 
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Mikelic Preradovic M.fl. studie där det framkommer hur vårdnadshavare är positiva till 
digitalisering i förskolan och hur det påverkar deras utbildningsutveckling (2016, s.141). 
 
I Mikelic Preradovic m.fl. studie visade att 99,3% hade en slags skärm hemma, trots detta 
var det mindre än hälften som gjorde den tillgänglig för barnen. Det kopplades till oron kring 
barnens kognitiva, känslomässiga och sociala utveckling (2016, s. 137). Zabatiero m.fl. 
studie tog upp oron kring ett överanvändande samt att lärplattan skulle ersätta den fysiska 
leken och främja ett stillasittande beteende. Även en oro kring lärplattans effekt på barns 
sociala och känslomässiga utveckling, syn och sömn var något som uttrycktes av deltagarna 
(2018, s. 20). Yilmas Genc och Fidans studie tar upp vårdnadshavares oro kring hur 
lärplattan påverkar barnens utveckling och hur det kan skapa sociala svårigheter och ett 
beroende av lärplatta (2017, s. 375). 
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5. Teoretiska perspektiv 

Vårt syfte var att undersöka vårdnadshavare och förskollärares upplevelser av lärplattan med 
utgångspunkt i barns utveckling och lärande. Utifrån detta var ett sociokulturellt perspektiv 
bäst lämpat för vår undersökning då vi studerat hur ett fenomen bidrar till utveckling och 
lärande. Det sociokulturella perspektivet som inkluderar begreppen proximal 
utvecklingszon, scaffolding och mediering har varit det perspektiv som legat till grund för 
studien. Design för lärande och Multimodalitet kommer finnas med i bakgrunden då de 
behandlar lärande i informella miljöer samt kan knytas an till digitalisering.  

5.1 Sociokulturellt perspektiv 
Enligt Säljö är det sociokulturella perspektivet en social teori om lärande och utveckling som 
skapar förståelse för människors delaktighet i kunskap genom samspel med andra i 
aktiviteter. Kunskap inom detta perspektiv är inte något som enbart överförs från individ till 
individ utan något människor delar (2014, s. 307). Säljö beskriver att det sociokulturella 
perspektivet grundar sig i Vygotskijs arbete om språk, lärande och utveckling (2014, s. 297). 
Selander menar att Vygotskij fokuserade på relationen mellan tanke och språk. Han 
studerade tänkande utifrån sociala processer där tecken och redskap medierar vårt tänkande 
(2017, s. 85).  
 
Proximal utvecklingszon 
Hwang och Nilsson poängterar att Vygotskij ansåg att utbildning och utveckling inte 
var separata fenomen utan något som var beroende av varandra och i samband med 
detta talande han om den proximala utvecklingen. Proximal utveckling behandlar enligt 
Vygotskij avståndet mellan den kunskap som barnet besitter just nu samt vad barnet 
kan göra för utvecklas vidare med stöd av en vuxen med mer erfarenhet. Vidare menar 
han att det är av stor vikt att barn med hjälp av en mer erfaren person möts av utmaningar 
som de senare kan klara av på egen hand. Vygotskij poängterar vikten av att de 
utmaningar barn ställs inför inte är för svåra för barnet att klara och därför är det viktigt 
att den vuxna skapar rätt förutsättningar för att stödja barnets vidare inlärning (2011, s. 
67–68). 

Scaffolding                                                                                                                                                   
Enligt Hwang och Nilsson lägger Vygotskij stor vikt vid att en familjemedlem eller 
lärare med mer erfarenhet än barnet kan skapa betydelsefulla förutsättningar för barnets 
sociala utveckling både i den formella och informella undervisningen (2011, s. 68). 
Säljö beskriver att lärande är beroende av stödet från en mer kunnig person inom det 
aktuella området för att barnet ska ledas vidare i sin kunskapsutveckling. Den kunnige 
ger först mycket stöd för att det sedan låta stödet avta när den lärande har behärskat en 
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färdighet. Den pedagogiska kommunikation som pågår i situationen benämns 
scaffolding (2014, s. 305–306). 

Mediering                                                                                                                        
Mediering är enligt Säljö ett grundläggande begrepp i sociokulturellt perspektiv vilket 
innebär att människor använder verktyg eller redskap för att förstå och agera i sin 
omvärld. Det finns två typer av redskap vilka är de materiella och de språkliga 
redskapen. De språkliga redskapen innefattar symboler, tecken, teckensystem samt 
kroppsspråk som används för att kommunicera med (2014, s. 300 & 302). De språkliga 
redskapen utvecklas inom kulturella gemenskaper och formas därför av traditioner och 
kan även utvecklas och förändras (2014, s. 300). Människor uttrycker sig och 
kommunicerar genom språk och därför är det ett viktigt redskap för att kunna organisera 
världen. Språket innefattar inte bara talade språk, det innefattar även olika teckenspråk 
samtidigt utifrån att vi kan använda bilder för att uttrycka oss samtidigt som de kan leda 
till kommunikation mellan människor (2014, s. 301–302). Den digitala utvecklingen 
kan därför bidra till att forma nya representationer av omvärlden genom de olika 
språkliga redskap de möjliggör. Människan är därför en kreativ och multimodal varelse 
som ständigt utvecklar nya sätt att uttrycka sig på (2014, s. 302). Mediering sker även 
genom materiella redskap då kunskapen om hur redskapen används finns inneboende i 
redskapen (2014, s. 300).  

5.2 Design för lärande 
Design för lärande beskriver Selander och Kress är alla arrangemang för lärande som 
planerats och producerats i olika sammanhang, dessa inkluderar lagar och förordningar, 
skolbyggnader, undervisningsresurser samt normer och värderingar. Med design för lärande 
menas alla situationer som innefattar lärande vilket även inkluderas av miljön utanför 
skolverksamheten. Läraren ses inom detta perspektiv som designer av undervisning genom 
planering, genomförande samt genom vilka resurser läraren väljer att nyttja i verksamheten 
(2010, s. 24). Selander och Kress betonar fyra olika faktorer som verkar för inramning av 
design för lärande. Den första behandlar institutionella mönster dit normer och sedvänjor 
hör till, vilka visar vad som är accepterat i ett visst sammanhang. De poängterar även att alla 
institutionella miljöer omges av lagar och förordningar. Det andra avhandlar de syften, 
målsättningar och förväntningar som tillkommit för olika slags aktiviteter, vilket de kallar 
ideologiskt rum. Den tredje faktorn betonar de resurser i form av teckensystem, medier, 
material och verktyg som finns till förfogande. Dessa bidrar till utformandet av arbetet, 
vilken information som går att arbeta med samt vilka representationer som är möjliga för att 
de lärande ska skapa förståelse kring ett kunskapsområde. Därmed blir den teknologiska 
utvecklingens betydelse för kommunikation och lärande en central beståndsdel. Den fjärde 
och sista delen nämner de som iscensättningen. Här genomförs aktiviteter utifrån de 
förutsättningar som institutionella mönster, ideologiskt rum och resurser förberett för (2010, 
s. 69–70).  
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5.3 Multimodalitet 
Leijon och Lindstrand menar att i den medieutveckling vi befinner oss förändras 
kommunikativa mönster, därför möjliggörs en mångfald av teckensystem som bidrar till att 
förutsättningar och miljöer för lärande förändras. Digitala medier utmanar idag 
undervisningen, samtidigt som lärandet i den formella utbildningens miljöer påverkas av det 
som sker i informella miljöer (2012, s. 181). Leijon och Lindstrand menar att 
kommunikation alltid sker i flera teckensystem parallellt och det kan uttryckas genom 
undervisningssituationer där lärare och elever använder sig av olika former av gester, ljud, 
talat språk och bild och hur dessa skilda teckensystem får olika yttringar i utvecklandet av 
skilda kunskapsområden (2012, s.175) Selander och Kress lyfter även vikten av hur gester, 
föremål, språk och symboler inte har någon betydelse separat utan det är i ett socialt 
sammanhang där olika tecken används som det genererar en betydelse (2010, s. 26). 
Multimodalitet har enligt Selander och Kress idag stor relevans inom digitalisering då ljud, 
gester och rörelsemönster som uttryckssätt kan kombineras på olika sätt för att skapa mening 
(2010, s. 27 & 29). Edvaldsson, Gohde och Magnusson betonar att kunskapsutveckling inte 
längre enbart är bundet till det formella lärandet i skolan, det sker även informellt på andra 
platser. Utbildningen förändras inte i samma takt som den informella miljön vilket får 
konsekvenser genom att de informella arenorna finner svårigheter i att utnyttja alla de 
möjligheter som digitaliseringen ger. Digitaliseringen möjliggör att vi får varierande 
uttryckssätt och därmed blir kommunikationen multimodal (2018, s. 46–47).  
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6. Metod och material 

6.1 Metod och material för datainsamling 
Vi valde kvalitativ intervju som forskningsmetod för vår studie. Josefin utförde fyra 
intervjuer med vårdnadshavare och Caroline utförde fem intervjuer med förskollärare. 
Josefin var till en början intresserad av att göra en enkätundersökning, vi övervägde fördelar 
och nackdelar med det båda metoderna innan vi bestämde oss. Enligt Trost kan vi med en 
kvalitativ studie försöka förstå hur människor reagerar eller resonerar (2014, s. 32). Syftet 
med vår undersökning var “att undersöka vårdnadshavare och förskollärares upplevelser av 
lärplattan med utgångspunkt i barns utveckling och lärande”, då vi ville undersöka 
intervjupersonernas upplevelser av fenomenet gjordes bedömningen att kvalitativ intervju 
var bäst lämpat som metod för båda delstudier. Trost beskriver att det kvantitativa 
angreppssättet analyserar relationer mellan siffror och variabler och inte mellan människor. 
Kvantitativa undersökningar behandlar vanligtvis det som kan mätas eller räknas, samtidigt 
ses människan som en enhet och inte som en egenskap (2014, s. 26–27).  
 
Vi valde att utföra strukturerad intervju för att säkerställa att de områden vi valt att undersöka 
behandlas i intervjusituationen. Bell beskriver att strukturerad intervju genomförs med 
färdigt formulerade frågor vilket sedan gör resultatet lättare att sammanfatta och analysera 
(2014, s. 192). Vi valde att utveckla vår intervjuguide med hjälp av ostrukturerade frågor för 
att ge intervjupersonerna möjlighet att svara utifrån sitt eget synsätt. Trost menar att den 
ostrukturerade frågan ger respondenten möjlighet att välja vilken struktur svaret får i motsats 
till strukturerade frågor där respondenten inte har möjlighet att svara på annat sätt än det som 
intervjuaren fastställt (2014, s. 40). Telefonintervjuer och samtalsintervjuer genomfördes 
inom ramen för studien samt en kompletterande fråga som skickades till vårdnadshavare i 
efterhand för att förtydliga det insamlade materialet. 
 
Vi spelade in intervjuerna på våra privata telefoner för att senare transkribera dem. 
Ljudinspelningar har enligt Bell fördelen att vi kan ägna full uppmärksamhet åt det 
respondenten säger och behöver inte anteckna samtidigt (2014, s. 196). En fördel med 
ljudupptagning som Trost betonar är möjligheten att lyssna på intervjun flera gånger efteråt 
och då reflektera över sitt eget tonfall i transkriberandet av materialet. Till nackdelarna hör 
att det är tidskrävande att lyssna och transkribera dem i detalj (2014, s. 74 – 75). Vi valde att 
inte ta hänsyn till tidsbristen och använde oss av ljudinspelning då vår förhoppning var att 
det skulle ge oss ett mer omfattande material än om vi valt det motsatta. 

6.2 Urval och avgränsningar 
För att finna försökspersoner till vår undersökning sökte vi till en början på nätet efter 
förskolor som hade tydlig digital inriktning, men efter att kontaktat dem fick vi ingen 
respons. Detta ledde till att vi sökte upp en förskola vi hade etablerad kontakt med och som 
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vi var medvetna om arbetade med digitala verktyg. Valet på förskollärare som grupp föll på 
att de ansvarar för planering och genomförande av undervisningen och därför är den 
yrkesgruppen mest relevant enligt vårt syfte. Valet på vårdnadshavare som grupp föll på att 
möjligheten finns att deras uppfattning kring digitalisering kan särskilja sig gentemot 
förskollärares uppfattning, därmed finns möjlighet för spridning mellan grupperna. I ett 
första skede övervägde vi alternativet att välja intervjupersoner på olika förskolor i olika 
kommuner för att få en stor variation mellan svaren. Efter noga övervägande och reflektioner 
kom vi fram till att spridningen i gruppen förskollärare skulle bli för varierande samt att 
reliabiliteten skulle bli låg då intervjupersonerna skulle intervjuas inom olika kommuner och 
dessutom skilda arbetsmiljöer. Gällande gruppen vårdnadshavare fanns således också en risk 
att denna skulle visa på stor avvikelse mellan intervjupersoner och därmed valde vi att 
intervjua förskollärare och vårdnadshavare från samma förskola. Trost betonar att i 
kvalitativa intervjuer kan det vara eftersträvansvärt att ha liten variation inom grupperna, 
men stor variation mellan dem (2014, s. 140). 

 
Bell menar att urval i fråga om antal försökspersoner till stor del handlar om hur mycket tid 
som finns att disponera (2016, s. 179). Då vi utgick ifrån att vår tid var begränsad ansåg vi 
att fem personer vardera att intervju var rimligt. Då vi valt att spela in intervjuerna behövde 
vi lägga mycket tid i anspråk på att transkribera och analysera dessa. Enligt Trost kan för 
många intervjuer leda till att materialet blir ohanterligt och svårt att överblicka och leda till 
svårigheter i att finna det som förenar och särskiljer sig (2014, s. 143).  

6.3 Databearbetning och analysmetod 
I direkt anslutning till intervjutillfället och insamlandet av data transkriberades materialet 
för att sedan sammanfattas. Trost beskriver att det inte är att rekommendera ett 
transkriberande i direkt anslutning till intervjutillfället då det kan behövas distans för att 
kunna analysera materialet (2014, s. 149). I vårt fall var detta dock att föredra på grund av 
tidsbristen. Allt material transkriberades ordagrant för att få en tydlig översikt av materialet. 
Vi valde att sammanfatta materialet genom att välja ut de delar som hade nära anknytning 
till syfte och frågeställningar. Enligt Esaiasson m.fl. är en möjlighet att sammanfatta delar 
av intervjun genom att välja ut en eller fler frågeställningar (2017, s. 280). Därefter formade 
vi olika teman utifrån vad som framkommit i det insamlade materialet och analyserade sedan 
resultatet i förhållande till teori och tidigare forskning.  

6.4 Reflektion över metoden 
Till en början upplevde vi svårigheter i att få deltagare till vår studie. Vi 
uppfattade att detta berodde på tidsbrist hos deltagarna. När vi sedan hade fått  
10 deltagares samtycke samt underskrifter på medgivarblanketten upplevde vi  
svårigheter i att få till en tid för intervju som passade deltagarna. Utifrån  
vårdnadshavares brist på tid valde Josefin att ha telefonintervju med samtliga 
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vårdnadshavare. Trots att vi hade fått allas samtycke var det en deltagare som valde att inte 
bli intervjuad. Vi uppfattade även svårigheter i att få omfattande svar av vårdnadshavare. 
Om detta berodde på valet av intervjumetod, frågornas utformning eller deltagarnas 
engagemang är svårbedömt. På grund av att det tog mycket tid i anspråk att få till intervjuer 
med förskollärare gjordes även en av fem intervjuer på telefon. De övriga intervjuerna 
utfördes på deltagarnas arbetsplats i ett avskilt rum. Intervjuerna utförda med förskollärare 
tog i genomsnitt 20 minuter per samtal och gav ett rikt material. Intervjuerna utförda med 
vårdnadshavare tog i genomsnitt fem minuter per samtal vilket gav ett mindre omfattande 
material, vilket kan ha påverkat resultatet. Trost beskriver angående telefonintervjuer att de 
huvudsakligen inte är lämpade för djupgående svar (2014, s. 42). 

6.5 Reliabilitet och validitet 
Enligt Bell innebär reliabilitet tillförlitlighet och handlar om i vilken utsträckning ett 
instrument skulle ge samma resultat vid olika tillfällen under liknande omständigheter (2016, 
s. 133). I studien använde vi oss av gemensamma teman och utifrån dessa formulerat frågor 
anpassade till respektive intervjugrupp. Samtliga deltagare inom respektive grupp fick 
samma frågor ställda på liknande sätt. Hade vi gjort intervjuerna under liknande 
omständigheter igen hävdar vi att resultatet blivit nästintill detsamma. Samtliga intervjuer 
med vårdnadshavare utfördes genom telefonintervjuer på grund av tidsbrist från 
vårdnadshavarens sida. Det finns möjlighet att telefonintervjuerna med vårdnadshavare 
kunnat ge annat resultat om de utförts i en avskild miljö ansikte mot ansikte.  
 
Validitet innebär giltighet och är ett mått på om en fråga mäter det vi vill att den ska mäta 
(Bell, 2016, s. 134). Vårt syfte var att undersöka vårdnadshavare och förskollärares 
upplevelser av lärplattan och för att ta reda på detta använde vi oss av konkreta frågor som 
behandlade det efterfrågade området. Samtliga förskollärare och vårdnadshavare i studien 
hade en vardagsförståelse av lärplattor och besvarade därmed frågorna utifrån det område vi 
avsett att undersöka.  

6.6 Etiska hänsynstaganden  
I studien togs hänsyn till några etiska hänsynstaganden för att främst visa de deltagande att 
vi utför en seriös studie, men även för att det inte skulle uppstå några oklarheter i utförandet 
av intervjuerna eller i sammanställandet av resultatet. I ett första steg inför intervjuerna 
överlämnades personligen information om studien samt medgivandeavtal till de deltagande 
i studien. Detta för att de skulle få läsa igenom materialet och sedan signera utan tidskrav. 
Bell beskriver att respondenten aldrig ska förväntas signera något som hen inte haft tid att 
gå igenom (2016, s. 61).  
 
Vetenskapsrådet betonar det grundläggande individskyddskravet innehållande fyra 
huvudkrav. Tre av dessa beskrivs och förklaras utifrån dess relevans för vår studie. Det första 
kravet som nämns är informationskravet. De deltagande ska få tydlig information om att 
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deras deltagande är frivillig och kan avbrytas närhelst de önskar (2002, s. 7). Detta krav 
betonades i den information deltagarna fick före intervjutillfället. Samtyckeskravet innebär 
enligt Vetenskapsrådet att samtycke alltid ska efterfrågas i undersökningar, de medverkande 
ska på egna villkor avgöra sitt deltagande (2002, s. 10). Då vår undersökning spelades in 
fanns möjlighet att privat information om deltagare framkommit och därmed förklarade vi 
tydligt skriftligt och muntligt att det insamlade materialet förvaras på ett sådant sätt att ingen 
annan har tillgång till det. Vetenskapsrådet förklarar konfidentialitetskravet utifrån att 
uppgifter om deltagare ska förvaras otillgängligt för utomstående för att dessa inte ska kunna 
identifieras (2002, s. 12). Med utgångspunkt i detta har hänsyn tagits till dessa tre etiska 
krav. 
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7. Resultat och analys av delstudie 1 och 2 

I Följande avsnitt redovisas resultat och analys av delstudie 1 och 2. Delstudie 1 
genomfördes med vårdnadshavare som respondenter och delstudie 2 utfördes med 
förskollärare som respondenter.  
 

7.1 Vårdnadshavares syn på lärplattan – Delstudie 1 
 
I detta avsnitt presenteras resultatet och analysen av intervjuerna utförda med 
vårdnadshavare. Resultatet presenteras under olika teman som uppstod under arbetets gång. 
Dessa teman har en nära anknytning till syfte och frågeställningar. Först redogörs de fördelar 
som vårdnadshavare ser med lärplattan som verktyg för barns utveckling och lärande i 
förskolan. Sedan presenteras de nackdelar som vårdnadshavare ser med lärplattan som 
verktyg för barns utveckling och lärande i förskolan. Slutligen presenteras hur användandet 
av lärplattan ser ut i barnens hemmiljö. Citat från vårdnadshavare kommer att användas för 
att skapa en större trovärdighet i deras yttranden. I citaten benämns vårdnadshavare som 1, 
2, 3 och 4. Här nedan kommer en närmare presentation av vårdnadshavare. 
 
Vårdnadshavare 1: Kvinna 37 år, arbetar som lärare i högstadiet och gymnasiet 
Vårdnadshavare 2: Kvinna 39 år, arbetar med administration på ett företag 
Vårdnadshavare 3: Man 40 år, eget företag som håller på med webbutveckling 
Vårdnadshavare 4: Kvinna 39 år, arbetar som förskollärare 
 

7.1.1 Fördelar med lärplattan som verktyg för barns utveckling och lärande i 
förskolan 
I intervjuerna lyfter nästan alla vårdnadshavare att fördelen är att barnen får en vana då vi 
lever i ett digitalt samhälle och att digitaliseringen påverkar vardagslivet. 
 

  […] Just det att barnen får en vana i och med att vi lever i ett digitaliserat samhälle. Att och många lär sig 
snabbare genom det för det är så lärovänligt […] (Vårdnadshavare 1, 2019) 

  […] Ja men det är väl jättebra att dem lär sig hantera digital utrustning. Den blir ju bara större och större 
i vardagslivet liksom […] (Vårdnadshavare 3, 2019) 

 
Andra fördelar som lyfts är hur lärplattan kan användas som stöd i barns läs- och 
skrivutveckling samt hur lärplattan är ett bra verktyg för att söka efter information. 
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  […] Jag ser att de lär sig mycket saker bland annat läs och skrivutvecklingen tycker jag att det stödjer den. 
Om jag tittar på mina egna barn. Och ja, det lärande på olika sätt, man kan ju använda den till att söka 
information på […] (Vårdnadshavare 4, 2019) 

 
 
 
Citaten pekar på att vårdnadshavare är medvetna om det allt mer digitaliserade samhälle vi 
lever i och att de stöttar den nya läroplanen som börjar gälla den 1 juli 2019. I läroplanen för 
förskolan står det hur förskolan ska ge barnen förutsättningar för att bilda sig en digital 
kompetens och genom den digitala kompetensen skapa en insikt för den digitalisering de 
ställs inför i vardagen (lpfö 18, s. 9). I likhet med Yilmaz Genc och Fidans studie där det 
visade att kravet på digital kunskap i skolan gjorde att vårdnadshavare lättare accepterade 
lärplattan som digitalt verktyg i förskolans verksamhet (2017, s. 380). Vårdnadshavare 4 
lyfter hur lärplattan bland annat kan användas för att söka information på vilket även 
framkommer i Zabatiero m.fl. studie där deltagarna var exalterade över hur lärplattan 
skapade en snabb tillgång till information vilket gjorde att barnens möjligheter till lärande 
höjdes (2018, s. 18 och 20).  

7.1.2 Nackdelar med lärplattan som verktyg för barns utveckling och lärande i 
förskolan 
Tre av fyra vårdnadshavare lyfter stillasittande som den främsta nackdelen med arbetet med 
lärplattan i förskolan. Två vårdnadshavare lyfter hur lärplattan lätt begränsas till ett barn i 
taget och risken med konflikter kring vem som ska använda lärplattan. 

 […] Att dem blir stillasittande, att det är lätt för barn att, det skapar det gör det ju hemma också. Det skapar 
ju ett skärmberoende och om det i så fall blir konflikter också i barngruppen vem som får ha paddan och så 
där […] (Vårdnadshavare 1, 2019) 

  […] Det är väl om man om det blir för mycket av användandet att det blir liksom för mycket stillasittande 
så. Jag ser att det används så mycket så det alltså överhuvudtaget. Dem använder det mycket på fritiden så 
att det får inte bli för mycket […] (Vårdnadshavare 4, 2019) 

  […] Stillasittande såklart […] (Vårdnadshavare 2, 2019) 

  […] ja, det skulle vara att dem kanske är begränsade med att kanske bara ett barn kan använda den i taget 
då men… Jag tror inte dem sitter för mycket med den på dagis […] (Vårdnadshavare 3, 2019) 

 
I Zabatiero m.fl. studie framförs deltagarnas oro kring hur digitala verktyg skulle främja ett 
stillasittande beteende och ersätta den fysiska aktiviteten (2018, s. 20). Detta stämmer 
överens med resultatet i denna undersökning där deltagarnas största oro är att det blir mycket 
stillasittande i förskolan. Vårdnadshavare 1 lyfter också oron kring ett skärmberoende då 
barnen använder lärplattan både i hemmet och i förskolan. Jag tolkar det som att det stämmer 
överens med Zabatieros m.fl. studie där lärplattan riskerar att ta över den traditionella leken 
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tillsammans med den fysiska leken (2018, s.20). Deltagarna i Yilmaz Genc och Fidans studie 
lyfter också en oro kring ett beroende av lärplattan men även en oro kring den sociala och 
kulturella utvecklingen hos barnen (2017, s. 375). I Zabatiero m.fl. studie lyfts också en oro 
kring sömnsvårigheter och synproblem (2018, s. 20).  Detta är inget som lyfts av 
vårdnadshavare i vår studie vilket tyder på att den rädslan inte finns eller inget dem 
reflekterade kring. 

7.1.3 Hur ser användandet av lärplattan ut i hemmiljön   
Studien visar på att det finns minst en lärplatta i varje hushåll och att dessa användes av 
samtliga deltagares barn. Det framkom att barnen främst använde lärplattan till att titta på 
film, netflix och spel. Men att användandet kunde också ske på andra sätt beroende på ålder 
på barnen i hushållet. 

 […] de använder den till att spela spel, både pedagogiska och mindre pedagogiska spel. Och sen titta på 
typ netflix […] (Vårdnadshavare 1, 2019) 

 […] De spelar på den och tittar på film och tar bilder med den och skickar meddelanden gör dem också 
[…] (Vårdnadshavare 4, 2019) 

  […] lite kolla på film, netflix och något enstaka spel men det är väldigt sällan egentligen […] 
(Vårdnadshavare 3, 2019) 

 
Vårdnadshavare fick en fråga kring hur delaktiga de var i barnens användande av lärplattan 
i hemmet och det resulterade i blandade svar. Vårdnadshavare 4 menade att de hjälper till att 
ladda ner spel och väljer filmer åt sina barn men utöver det är de inte delaktiga i barnens 
användande. Medan vårdnadshavare 2 berättar att de är delaktiga i en app som heter Poio 
där barnen lär sig bokstäver och ord. 

 […] vi är delaktiga i att tex. ladda ner spel och välja filmer att titta på. I övrigt att vi inte särskilt delaktiga, 
tex, när de sitter och spelar […] 

 […] Just nu är vi delaktiga i en app som heter poio där man lär sig bokstäver och ord genom att spela ett 
spel där man samlar bokstäver och ord åt olika figurer och bygger ihop till en saga […] 

 
 
En fråga i undersökningen var om vårdnadshavare begränsade skärmtiden hemma och i 
sådant fall hur begränsades skärmtiden. Detta gav blandande svar där tiden ibland 
begränsades med en äggklocka och andra gånger var det mer fritt. Men ingen 
vårdnadshavare hade en bestämd tid som de alltid hade hemma utan jag uppfattade det som 
att det berodde på situationen. Vårdnadshavare 2 menade på att de begränsade skärmtiden 
genom att hitta på andra aktiviteter tillsammans och menade på att dem som familj sportade 
väldigt mycket vilket kan tolkas som att det skapade en begränsande tid att sitta med 
lärplattan på hemma. 
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 […] Ja vi försöker begränsa genom och vi hittar på något tillsammans, kanske spelar något brädspel istället 
eller kanske går en promenad eller. Sen har vi väldigt mycket aktiviteter i den här familjen också. Vi sportar 
ju väldigt mycket allihopa så att det är ju… det är något varje dag då så att […] (Vårdnadshavare 2, 2019) 

 […] vi har liksom inte så där att vi har satt nån sån där max men vi brukar däremot så eftersom vi bara har 
en padda så brukar vi ställa en klocka så att dem får spela så där tio minuter var och sen så kanske de kan 
hålla på i en timme och sen brukar vi liksom avbryta och säga att nu får ni göra nånting annat. Men vi har 
ingen skärmtid så som att vi är lite flexibelt […] (Vårdnadshavare 1, 2019) 

 […] ibland ställer vi en klocka, sån där äggklocka och då vet de att nu får vi spela tills den ringer. Ibland 
så är det lite mer fritt så då. Vi har koll men vi sätter ingen tid så bestämt så att det är lite olika […] 
(Vårdnadshavare 4, 2019) 

 
 
I studien framkom att barnen främst tittar på film, netflix och spelar spel på lärplattan i 
hemmet vilket stämmer överens med Yilmaz Gunc och Fidans studie där det framkommer 
att barnen i första hand använder lärplattan i syftet att spela spel (2017, s.380). En 
vårdnadshavare lyfter att det spelas pedagogiska spel i hemmet vilket det finns likheter med 
i Yilmaz Cenc och Fidans studie. Det visade sig genom att vårdnadshavare laddade ned 
pedagogiska appar med syfte till att tex träna språk, koordination och den kognitiva 
utvecklingen hos barnet och att detta kan bidra till ett lärande även i hemmet. (2017, s. 379–
380). Studien visar att vårdnadshavares delaktighet tillsammans med barnen och lärplattan i 
hemmet varierar. Utifrån vårdnadshavare 2 delaktighet i barnens användande av 
pedagogiska spel kan det hjälpa barnen i deras proximala utveckling, detta i förhållande till 
vad deras barn redan kan och vad de behöver utveckla. Det viktiga är att barnen ställs inför 
rimliga utmaningar som de klarar av med stöd av en vuxen. Även den ”undervisning” som 
sker i hemmet med hjälp av en vårdnadshavare med större kunskap än barnet skapar en 
utgångspunkt i barnets sociala utveckling (Hwang och Nilsson, 2011, s. 67–68). Säljö lyfter 
hur lärandet är beroende av stödet barnet får av en mer kunnig person för att de ska kunna 
utvecklas vidare. Det stöd barnet får av vårdnadshavare ska senare avta när barnet har lärt 
sig behärska en färdighet och det benämns som scaffolding (2014, s. 305–306). Utifrån 
vårdnadshavare 2 citat kan det tolkas som att vårdnadshavarens delaktighet stödjer barnets 
proximala utveckling samt att det sker scaffolding där vårdnadshavaren genom sin 
delaktighet är med och stöttar när det behövs. Vidare lyfter vårdnadshavare 4 hur barnen 
använder lärplattan för att ta bilder och även skicka meddelande. Detta blir en form av 
multimodal kommunikation där digitaliseringen skapar mångsidiga uttryckssätt (Edvaldsson 
m.fl., 2018, s. 46–47). 
 
När vårdnadshavare 2 får frågan om de begränsar skärmtiden hemma så blir svaret att dem 
sportar mycket i familjen. Detta kan tolkas som att den tiden de spenderar framför skärmar 
hemma kompenseras av deras aktiva liv eller att det i likhet med Mikelic Preradovic m.fl. 
studie där det framkommer att vårdnadshavare är medvetna om riskerna kring lärplattan men 
de ansåg inte att deras egna barn påverkades negativt av inflytandet av lärplattan (2016, s. 
138).  
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7.2 Förskollärares upplevelser av lärplattan för barns utveckling och 
lärande – Delstudie 2 
Nedan presenteras resultat från intervjuer med förskollärare. Dessa presenteras utifrån de 
olika teman som varit framstående i studien. De teman som beskrivs har nära koppling till 
syfte och frågeställningar och behandlar först de möjligheter med lärplattan för barns 
utveckling och lärande som var framträdande för förskollärarna. Sedan presenteras de hinder 
som förskollärarna upplevde med lärplattan för barns utveckling och lärande. Slutligen 
presenteras hur förskollärare upplevde vårdnadshavares syn på fenomenet för att delvis 
kunna svara på frågeställningarna ” Vilka skillnader och likheter kan vi urskönja i 
förskollärares och vårdnadshavares syn på barns användande av lärplattan i förskolan? 
Vilka skillnader och likheter kan vi urskönja i förskollärares och vårdnadshavares syn på 
barns användande av lärplattan i hemmiljö? 
Varje tema efterföljs av en analys kopplade till teoretiska perspektiv och tidigare forskning. 
Citat från förskollärarna används i studien för att tydliggöra studiens resultat, förskollärare 
benämns i studien som 1,2,3,4 och 5. Nedan presenteras en introduktion av förskollärarna i 
studien samt tillgången på lärplattor i barngrupperna. 
 
Förskollärare 1: 55 år och har arbetat i 10 år.  
Förskollärare 2: 35 år och har arbetat i 10 år.  
Förskollärare 3: 37 år och har arbetat i 11 år.  
Förskollärare 4: 58 år och har arbetat i 36 år.  
Förskollärare 5: 42 år och har arbetat i 18 år.  
Antalet lärplattor på avdelningarna varierar och barnen har tillgång till mellan tre och fem 
lärplattor per avdelning. Avdelningarna består av ungefär 20 barn. Lärplattorna finns inte 
tillgängliga för barn att fritt använda, barnen får tillgång till dem i planerade aktiviteter samt 
genom att fråga pedagoger om användandet.  
 

7.2.1 Lärplattan som ovärderlig informationskälla 
Fyra av fem förskollärare såg möjligheter med lärplattan utifrån att det var ett lättillgängligt 
material för informationssökande. Samtliga av dessa menade att det utifrån barns frågor och 
intressen kunde uppstå både spontana och planerade lärtillfällen. I dessa fall var det 
förskollärarna själva som skötte lärplattan för att söka upp informationen som barnen 
efterfrågat. Barnen deltog i aktiviteten genom kommunikation med varandra och 
förskolläraren. En förskollärare besvarade frågan ”Finns det möjligheter med lärplattan som 
medel för barns lärande och utveckling som de inte kan få med annat material?” och 
berättade om en spontan lärsituation som uppstått. 
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 [...] en ovärderlig källa till information tänker jag. Ett barn hade med sig en gummiorm jag tror att det är 
en grön trädpyton men jag vet inte riktigt, men vi kan googla. Så satt vi oss och började googla gröna ormar 
och satt och bläddrade och satt och jämförde och tittade och till slut så var det liksom 5, 6 kompisar till som 
var med och jämförde och vi lyckades nästan artbestämma. Det var som en kombination av två olika och 
då sa han jag måste skriva ner, kan du hjälpa mig skriva vad det var för slags orm? Och så skrev jag vilken 
orm det var [...] (Förskollärare 2, 2018).  

 

Utifrån citatet ovan kunde lärplattan som informationskälla bidra till att barn fick ny 
förståelse och kunskap kring något som hen hade ett intresse för. Utöver detta bidrog även 
aktiviteten mellan ett barn och förskollärare till att fler barn blev delaktiga i aktiviteten. 
Utöver att lärplattan sågs som en ovärderlig källa till information var en annan aspekt som 
flera pekade på dess förmåga att snabbt hitta information om det fenomen som barnen 
efterfrågade. Två förskollärare uttryckte följande:  

 [...] ja, jag tycker det är väldigt bra att ha ett sånt här material/verktyg för det har ju hjälpt mig i vardagen 
t.ex. när barn ställer frågor och vi säger att vi inte har ämneskunskapen då kan jag genast liksom trycka upp 
det [...] (Förskollärare 1, 2019)  

 […] sen är det ju lätt det här man börjar prata om tigrar och sen se hur en tiger ser ut. Då kan vi göra det 
på 5 sekunder så är vi i djungeln och tittar på den […] (Förskollärare 5, 2019). 

 

Citaten pekade på att lärplattan inte enbart besatt en informationskälla för främjandet av 
barns utveckling och lärande utan även en viktig informationskälla för förskollärare att 
förbättra sina ämneskunskaper. Enligt resultatet saknade förskollärare i vissa fall 
ämneskunskap inom de områden barnen efterfrågade, men de hade kunskap i hur och var de 
kunde söka upp informationen. Därmed kunde förskolläraren utifrån kunskapssökande stötta 
barnen i att förändra sin egen syn på ett fenomen genom att diskutera och reflektera 
tillsammans. Utifrån detta pågick scaffolding i de spontana lärtillfällen som förskollärare 
nämnde. Scaffolding innebär enligt Säljö att förskollärare efter att ha introducerat något tar 
ett steg tillbaka och låter barnen på egen hand behärska en färdighet (2014, s. 305–306). I 
detta fall kopplas det till vad förskollärare 1 uttryckte i citatet om att tillsammans med barnen 
artbestämma en orm. Förskolläraren sökte på Google efter ormar och gav därmed barnen en 
introduktion till informationen, för att sedan låta barnen tillsammans artbestämma ormen 
vilket ledde till att de fick förändrad kunskapssyn kring fenomenet. Resultatet i den studie 
som Blackwell utfört visade att det inte enbart var tillräckligt att förskollärare hade teknisk 
kunskap i hur lärplattan användes utan det krävdes även kunskap i hur de ska integreras i 
den rådande praktiken (2013, s. 251). De spontana aktiviteter som förskollärare i min studie 
beskrev visade att teknisk kunskap var tillräckligt för att skapa lärtillfällen tillsammans med 
barnen och kunde därför integreras i rådande praktik. Utifrån detta kunde lärande genom 
lärplattan som informationskälla integreras i spontana aktiviteter och samtidigt verka 
främjande för barn och förskollärares utveckling och lärande. Multimodal kommunikation 
som enligt Edvaldsson, Gohde och Magnusson innebär att vi använder varierande 
uttryckssätt kan även hävdas pågå i dessa situationer (2018, s. 46–47). Detta eftersom barnen 
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fick tillgång till bilder, skriven text och samtal därmed kunde de kommunicera genom 
varierande uttryckssätt. Vilket då kunde leda till vad Säljö beskriver som mediering då 
barnen fick förståelse för sin omvärld (2014, s. 300).  

7.2.2 Ett mångfasetterat verktyg 
Samtliga förskollärare såg fördelar med lärplattan som ett mångfasetterat verktyg och 
använde dessa tillsammans med barnen i både planerade och oplanerade aktiviteter för att 
främja barns utveckling och lärande. I de planerade aktiviteterna arbetade de äldsta barnen 
med programmeringsspel eller Storycreator som går ut på att skapa olika berättelser med 
hjälp av bland annat bilder, ljud och text. Förskollärarna beskrev även att de använde QR 
koder för att ge barnen tillgång till bokstavsljud och därmed stödja läsutveckling. Lärplattan 
användes även för Miniröris (ett visuellt rörelseprogram i syfte att inspirera till rörelse). 
Förskollärarna beskrev även genomgående att barnen ofta efterfrågade lärplattan för att spela 
pedagogiska spel, lyssna på musik, dansa eller skapa en saga. En förskollärare uttryckte 
angående användandet av lärplattan i verksamheten följande: 

 […] olika programmeringsspel, mycket samarbete. Storycreator har vi jobbat mycket med, Bokcreator, 
skriva egna berättelser. Så mycket sånt, en del spel också, tripp, trapp, träd, sånna bokstavsappar från UR 
har vi kört en hel del. Sen är det en hel del musik och filmer också, fotografering, spela in filmer, lite 
youtube. (Förskollärare 3, 2019). 

 
En förskollärare som arbetade med de mindre barnen uttryckte att de inte använde appar i 
stor utsträckning utan använde lärplattan främst med syfte att titta på bilder, läsa sagor eller 
lyssna på musik.  

 […] då var det mer att man kanske använde den som pekbok också, det här med ljud o så att dom fick både 
ljud o bilder när man, det var väldigt bra att ha det i när man introducerade nya barn […] (Förskollärare 4) 

 
Selander och Kress menar att olika teckensystem såsom text, ljud, bild och rörelse kan 
kombineras för att skapa mening och på så vis blir lärandet multimodalt (2010, s. 27). Utifrån 
aspekten att de flesta förskollärare uttryckte positivitet för de mångfasetterade 
användningsområden som lärplattan erbjöd blev lärplattan multimodal utifrån de varierande 
teckenssystem och uttryckssätt den förmedlade. Tidigare forskning om förskollärares 
upplevelser av lärplattan styrker detta utifrån att samtliga menade att förskollärare upplevde 
lärplattan som mångfacetterad i sina användningsområden. Young beskrev i sin studie att 
förskollärare var positiva till användandet av lärplattan genom den mångsidighet den erbjöd 
(16, 188).  
 
De språkliga redskap som Säljö beskriver medierar vårt tänkande för att skapa förståelse för 
omgivningen, dessa redskap kan innefatta en mängd olika teckensystem som människor kan 
kommunicera och uttrycka sig genom (14, s. 301–302). Detta innebär att lärplattan besitter 
möjligheter för barns utveckling och lärande på en mängd olika områden. Dock poängterar 
Young att en förutsättning för detta är att förskollärare har kunskap om applikationer på 
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lärplattan för att kunna implementera denna i befintlig pedagogik (2016, s. 188). Utifrån 
Kjällanders forskning beskrevs barns användande av appar kunna bidra till vidare 
utforskande av ett fenomen även utanför den digitala världen (2016, s. 36). Vilket innebär 
att lärplattan förutom varierade användningsområden kunde bidra till barns 
kunskapsskapande långt utanför det kunskapsområde som läraren planerat för. Det finns 
dock inget enligt förskollärare i studiens utsagor som stödjer detta. 

7.2.3 Projicering av lärplattan  
Samtliga förskollärare nämnde projektorn som verktyg i samband med lärplattan. Några 
förskollärare poängterade att lärplattan med sin begränsade skärmstorlek verkade hindrande 
för att fler barn kunde samlas kring den samtidigt. De betonade även att bristen på lärplattor 
i barngrupperna hindrade att fler kunde använda dem vid samma tillfälle. Projektorn kunde 
genom sin funktion projicera lärplattans skärm på väggen vilket bidrog till att fler barn kunde 
delta och skapa förståelse för aktiviteten samtidigt. Några förskollärare betonade aspekten 
där barn kunde vara mer aktiva och interagera mer genom att röra sig mot skärmen. En 
förskollärare nämnde en aktivitet där hen projicerade upp sin lärplatta på väggen för att 
illustrera för barnen hur den kunde användas och förklarade följande: 

 […] eller kunna använda koppling till projektorn också tänker jag väldigt mycket. Att själva plattan i sig 
är ju ett väldigt litet format det kan man inte samlas kring, men slår man upp det på väggen blir det mer en 
samarbetsgrej tänker jag [...] (Förskollärare 3, 2019). 

 
Delaktighet var ett lärande som en förskollärare betonade att barnen fick tillgång till genom 
projicering av lärplattan. Delaktighet tolkas här som att barnen kunde vara aktiva i att se 
bilder, höra sagan och samtidigt kommunicera om boken. 

 […] vi använder tillsammans med att projicera på sagor och sånt på väggen. Jag har gjort så att 
jag kanske knäppt ur böcker då med padda och sen bara visade så boken blir stort på väggen så 
alla kan vara delaktiga i boken […] (Förskollärare 4, 2019). 

 
Förskollärare 2 betonade det visuella på skärmen som en faktor för att göra barnen 
intresserade. Dessutom poängterade hen att projicering av lärplattan bidrog till att barnen 
blev mer aktiva än i de rörelselekar som pedagogerna introducerade för barnen.  

 [...] men just när man använder projektor och det är nån annan än bara vi vanliga som står och gör rörelsen 
så blir dom mer aktiva på nåt vis, det lockar mer. Bara det här av att det är nåt stort på väggen som rör sig 
gör också att dom vill vara där, drar sig dit. Det är nåt magiskt med det här rörliga från skärmen [...] 
(Förskollärare 2, 2019). 

 
Samtliga förskollärare såg projicering som en förutsättning för lärplattan som verktyg för 
barns utveckling och lärande. Lärplattan i sitt format var framförallt inte tillräcklig för att 
fler barn kunde samlas kring dem. Kjällander beskrev liknande i sitt resultat att projicering 
av spel gav barn större möjlighet att vara aktiva och delta i ett större sammanhang än med 
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enbart lärplatta (2016, s. 16). Utifrån förskollärarnas utsagor ger lärplattan fler möjligheter 
till barns utveckling och lärande med projektorn som hjälpmedel. Detta utifrån ett 
sociokulturellt perspektiv som enligt Säljö handlar om människors delaktighet av kunskap 
tillsammans med andra (2014, s. 307).  I citaten ovan fokuserades samarbete, delaktighet 
och rörelse som viktiga aspekter. Förskollärare 2 uttryckte att projicering av lärplattan på 
väggen drog till sig barnen i större utsträckning än om pedagoger själva hade utfört 
rörelselekar. Detta kan kopplas till vad Leijon och Lindstrand beskrivit om den utmaning 
som den nuvarande undervisningen står för, genom de olika teckensystem som 
digitaliseringen möjliggör för finns risk att den nuvarande undervisningen kommer utmanas 
(2012, s. 181).  

7.2.4 Pedagogers brist på digital kompetens 
Det främsta hindret som alla förskollärare var överens om var att personalen ansåg sig 
behöva ytterligare digital kompetens för att utifrån lärplattan ge barn den utveckling och 
lärande som den kommande läroplanen betonar. Fortbildning och kunskapsutveckling kring 
digitalisering och lärplattan som verktyg för barns utveckling och lärande ansåg därför de 
flesta förskollärare att de var i behov av. Utifrån förskollärare i studien fann de svårigheter i 
att förstå direktiven från högre instanser i vad, hur och varför digitalisering skulle användas 
i verksamheten för att bidra till barns utveckling och lärande. En förskollärare uttryckte sig 
enligt följande:  

 [...] jag är inte säker på att dom högre upp vet riktigt vad dom vill med digitaliseringen. Det är lite synd att 
man inte får någon form av fortbildning i vad vi kan göra här, vad vi kan göra för att utmana just pedagogiskt 
för det känns som att man fastnar lite i det här som man känner igen själv men det känns som att det borde 
kunna finnas så mycket mer vi skulle kunna integrera det i, men där känner jag väl att man jag ligger lite 
efter tror jag.  [...] (Förskollärare 2, 2019). 

 
En annan förskollärare reflekterade över att den nya läroplanen framhäver att digitalisering 
ska ingå i undervisningen men att det finns brister i tydligheten kring hur implementerandet 
i verksamheten ska gå till. Förskolläraren pekade på efterfrågandet av mer digital kompetens 
och utbildning inom personalgruppen, men de saknade gehör ifrån chefer.  

 [...] men det behövs ju utbildning för pedagoger om digitalisering. Men vi har liksom inte fått nån input, 
det har gått ett år och vi har inte fått nånting att såhär ska det gå till. Eller nån vidareutbildning eller, utan 
det är lite man famlar på egen hand ungefär, lite så. Då ska ju digitalisering ingå men på vilket sätt och 
vilken utbildning ska man få det känns lite oklart. ”Huret” finns inte riktigt. (Förskollärare 3, 2019). 

 
Samma förskollärare reflekterade kring arbetet med en programmeringsapplikation och 
menade att i vissa fall förfogade barnen över större kompetens än förskollärarna. Detta 
gjorde att barnen fick visa varandra hur de skulle ta sig vidare i spelet. Förskolläraren beskrev 
att applikationen var för avancerad för pedagogerna att kunna behärska: 
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 Det känns som att om 2 år så kommer dom ligga före oss vuxna liksom. När vi jobbar med den där 
programmeringsappen då var det en robot man ska programmera med pilar o den ska gå genom vissa banor 
och det blir mer o mer avancerat och då var det ju några barn som liksom, ja men dom kom ju före oss 
pedagoger så dom fick ju lära dom andra barnen med o visa vidare. Dom hade kommit flera nivåer högre 
än vad man själv hade gjort. Jag kunde inte visa för jag kunde inte, det var jätteavancerat […] (Förskollärare 
3, 2019). 

 
Enligt resultatet i studien framkom att förskollärare efterfrågade fortbildning och utbildning 
inom digitalisering. De saknade kompetensen de ansåg sig behöva för att använda digitala 
verktyg tillsammans med barnen i syfte att främja utveckling och lärande. Detta 
överensstämmer med tidigare forskning där Young, Blackwell och Kjällander kommit fram 
till liknande resultat. Ett exempel på detta är Blackwells resultat som visade att förskollärare 
upplevt svårigheter med att integrera lärplattan i undervisningen. Hon menade att en 
förutsättning för att integrering ska kunna ske är en tankegångsförändring på lärares 
undervisning (2013, s. 244). Kjällander menade att förskollärarna i hennes studie uppgett att 
digitaliseringen förändrats i en takt som skapat svårigheter för dem att veta hur de ska 
förhålla sig. De uppgav även att de saknade vägledning i de didatiska frågorna om vad, hur 
och varför integreringen av lärplattor i verksamheten ska gå till (2016, s. 22). Förskollärare 
i min studie önskade digital kompetens inom området för de didaktiska frågorna. Vilket även 
förskollärare i studien av Blackwell upplevde då det ofta fann svårigheter i att hitta passande 
material för barns utveckling (2013, s. 242).   
 
Förskollärare 3 nämnde även att barnen inom vissa områden besatt större kompetens än de 
vuxna. Den proximala utvecklingszonen som Säljö beskrivit är det område där barnet 
befinner sig i sin utveckling just nu. För att ta sig vidare till nästa steg behövs stöd av en mer 
kunnig person (2011, s. 67–68). Utifrån detta uppstod en situation där förskolläraren inte 
kunde tillföra vidare stöd för barnen i sin utveckling och lärande. Med utgångspunkt i detta 
kunde det uppstå en annan typ av lärande genom lärplattan då barnen fick möjlighet att lära 
av varandra inom de områden som förskollärare saknade kompetens. I relation till detta görs 
en koppling till vad Leijon och Lindstrand beskrivit om att vi lever i ett medieklimat där 
förutsättningar och miljöer för lärande förändras (2012, s. 181).  

7.2.5 Skillnader i pedagogers digitala kompetens 
Det framkom i studien att hinder för användande av lärplattan var att förskollärare såg 
skillnader i digital kompetens inom personalgruppen. Det framkom att vissa hade 
erfarenheter av eget användande samt av egna barns användande av lärplattan. Samtidigt 
som en förskollärare betonade att hen aldrig använder lärplatta annat än i förskolan 
tillsammans med barnen. Enligt förskollärarna i studien pekade många på pedagogers 
varierande intressenivåer av att använda lärplattan i verksamheten vilket ledde till ett 
hindrade av användandet. Enligt en förskollärare fanns det inom personalgruppen vissa som 
brann för att arbeta med digitalisering medan andra reflekterade över varför de skulle 
användas i verksamheten. Den delade uppfattningen om lärplattan i personalgruppen sågs 
som ett hinder för implementeringen av verktyget.  
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 [...] och jag tror att det är fler som skulle behöva få en push också. Det är en sak när man har egna barn 
och lär sig att hitta appar och liksom får lite tips och ideer den vägen, men sen har vi kollegor som är vad 
ska man säga 50, 60 års ålder som kanske inte använder det hemma. Utan man kanske spelar spel själv men 
kanske inte möter input som skulle passa här, det skulle behövas nån form av inspiration så att integreringen 
blir lite mer effektiv känner jag [...] (Förskollärare 2, 2019). 

 
Några förskollärare nämnde även att det fanns olika syn inom personalgruppen i hur 
lärplattan skulle användas och i vilket syfte. De uttryckte ett motstånd mot att låta barnen 
använda lärplattan som ett ”slentrianverktyg” eller för ”nöjesspelande”. 

 [...] ja men svårigheter kan ju va att alla pedagoger inte har samma kompetens heller och vet vad man ska 
använda det till. Från början när vi började köpa in Ipads, det är ju några år sen så var det ju mycket det här 
men barnen satt o kollade på Youtube eller det var liksom nöjesspel eller att man kanske inte kände att 
fortfarande också att alla har inte kunskap att vad ska jag göra med det så [...] (Förskollärare 3, 2019). 

 […] jag ser att det kan bli ett slentrianverktyg och det tycker inte jag är förskolans uppdrag så det tycker 
jag kan vara en nackdel […] (förskollärare 5, 2019). 

 
Inom perspektivet Design för lärande menar Leijon och Lindstrand att läraren skapar 
förutsättningar för lärande och benämns därför som didaktisk designer (2012, s. 181). Enligt 
citaten ovan fanns det olika förutsättningar för pedagogers design av undervisning utifrån att 
de hade olika synsätt på lärplattan som medel för barns utveckling och lärande. Utifrån 
tidigare redogörelser saknade förskollärare kompetens inom digitalisering, men här 
tillkommer ytterligare en aspekt av hinder för pedagoger att implementera lärplattor i 
undervisningen. Den aspekten innefattar pedagogers eget intresse, erfarenhet och möjligen 
även deras ålder. Inom design för lärande menar Selander och Kress att den didaktiska 
designern är den som genom institutionella mönster, ideologiskt rum, resurser och 
iscensättning verkar för lärande (2010, s. 69–70). I och med pedagogers skilda erfarenheter 
och intressenivåer för lärplattan med utgångspunkt i barns utveckling och lärande kunde det 
uppstå svårigheter i att planera och genomföra en aktivitet som främjade detta, vilket kunde 
leda till att barnen inom samma förskola fick olikvärdig undervisning inom digitalisering. 
Enligt läroplanen för förskolan ska förskollärare ansvara för att varje barns får använda 
digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande (2018, s. 18). Detta lägger 
ett ansvar på förskollärare att se till att alla barn får tillgång till detta. En hindrande aspekt 
för barns utveckling och lärande med lärplattan som verktyg blir då att de olika erfarenheter 
och intressen som pedagoger i verksamheten besitter kan verka hindrande för detta.  

7.2.6 Förskollärares uppfattning om vårdnadshavares syn på lärplattan i 
förskoleverksamheten 
Resultatet i studien visade att förskollärares upplevde vårdnadshavares syn på användandet 
av lärplattor i förskolan som främst positivt. De flesta vårdnadshavare hade inte uttryckt oro 
över barnens användande av lärplattor i verksamheten. Förskollärarna betonade att de var 
tydliga i informationen till vårdnadshavare om vad, hur och varför lärplattor användes. 
Denna information förmedlades via Unikum som är en lärportal på nätet, på föräldramöten 
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samt vid utvecklingssamtal. En förskollärare svarade på frågan ”Hur upplever 
vårdnadshavare lärplattan som verktyg för barns lärande och utveckling?” följande:  

 [...] Det är ingenting vi liksom fått kritik för eller nån varit orolig eller frågat eller så [...] (Förskollärare 3, 
2019). 

 
Förskollärare menade att vårdnadshavare enligt dem kände trygghet i att lärplattor på 
förskolan användes i syfte att stimulera utveckling och lärande och därför inte hade behov 
av att uttrycka en oro inför användandet.  

 […] Jag tycker att det är en ickefråga för väldigt många, men eftersom dom jag har jobbat med och så, vi 
har haft en tanke om varför vi använder det och det är föräldrar trygga med, att det är ingen som e helt 
skeptisk, att det får man absolut inte använda [...] (Förskollärare 5, 2019). 

 [...] Jag hör inte, jag är förvånad att man inte hör för jag har ju liksom, när jag började den här processen 
me QR koder t.ex. då la jag ju ut på unikum hur det gick och sånt här, men jag vet inte om det är så vanligt 
så dom kanske inte tycker att de e så konstigt liksom, eller jag vet inte hur jag ska uttrycka mig, det kanske 
inte, jag kanske ser det på ett annat sätt det här med lärandet än vad dom gör [...] (Förskollärare 1, 2019). 

 
En förskollärare som arbetade med de yngsta barnen uttryckte att det fanns oro hos en del 
vårdnadshavare kring användandet av lärplattan utifrån att barnen ansågs för små att använda 
digitala verktyg. 

 […] Men det är ju det som kan komma då d här med dom yngsta barnen att det kanske är för tidigt [...] 
(Förskollärare 4, 2019) 

 
Till största del uppgav förskollärare att vårdnadshavare var positiva till användandet av 
lärplattor i verksamheten vilket kan bero på att informationen om syftet med användandet 
varit tydlig gentemot vårdnadshavare. I det fall där vårdnadshavare uttryckt oro hade 
förskollärare förklarat för vad, hur och varför de används och då lugnat dem med det. 
Resultatet överensstämmer med Mikelic Preradovic m.fl. som i sitt resultat visar att 
vårdnadshavare i studien var positiva till digitalisering i förskolan. Dock påpekar de att det 
fanns viss oro för att det skulle påverka barns hälsa och sociala utveckling negativt (2016, s. 
141–142). I det sista citatet uttrycker förskollärare att det finns viss oro för att användandet 
av lärplattan då barnen är små, men det går inte att urskönja att det skulle bero på negativ 
inverkan på barns hälsa eller social utveckling.  

7.2.7 Förskollärares syn på lärplattan i barns hemmiljö 
Samtliga förskollärare uttryckte att lärplattan som verktyg för barns utveckling och lärande 
skulle vara ett komplement till hemmet och därför enbart användas utifrån ett pedagogiskt 
syfte. De reflekterade även över på vilka sätt dessa används hemma och samtliga var enligt 
överens om att barnens användande av lärplattor hemma ofta saknade syfte. En förskollärare 
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betonade även vikten av att förskolan skulle erbjuda något annat än hemmet och uttryckte i 
samband med detta ett motstånd mot att använda lärplattan i stor utsträckning på förskolan.   

 […] det kan föräldrar ha som sin grej när man kommer hem och e trötta och man ska laga mat och dom ska, 
då tänker jag att, dem ska kunna sätta en ipad i händerna på dem med gott samvete och veta att barnen inte har 
suttit så i två timmar på förskolan på eftermiddagen utan vi har erbjudit nånting annat tänker jag än just det 
[…] (förskollärare 5, 2019). 

 
Det framgick av två förskollärare att det pedagogiska tänkandet var något som personalen 
på förskolan utgick ifrån, medan synen på lärplattan i barns hemmiljö var annan. Följande 
citat beskrev att förskollärare menade att vårdnadshavare såg lärplattan som ett verktyg för 
något annat än just lärande och att spel utan syfte var något barnen kunde ägna sig åt i 
hemmiljön.  

 […] så kanske är annorlunda hemma och här, vi har ju liksom det här, vi har ju hela tiden det här lärandet 
i huvudet […] (Förskollärare 1, 2019). 

 […] vi har liksom rensat ut alla såhär nöjesappar eller vad man ska säga som inte har något pedagogiskt 
syfte. Vi hade det från början men vi har plockat bort en hel del sånt. Dels för att lite från föräldrars sida att 
många sitter kanske med ipaden när dom kommer hem att man, vill inte ha liksom sånt nöjesspelande på 
förskolan utan pedagogiskt syfte […] (Förskollärare 3, 2019). 

 
Utifrån förskollärares utsagor såg de användandet av lärplattor för barns utveckling och 
lärande utifrån sig själva och upplevde därför barns kunskapsutveckling som något knutet 
till förskolans verksamhet. Därmed fanns anledning att hävda att förskollärare inte såg de 
möjligheter som fanns för barn att utvecklas och lära genom lärplattan även i deras hemmiljö. 
Det går dock inte att utesluta att barn inte lärt sig något då de spelar ”nöjesspel”. Ylimaz 
cenc och Fidans menar att enligt vårdnadshavare i deras studie kunden lärplattan bidra till 
barns lärande, de menar dock att trots att alla appar och spel som laddas ner inte är 
pedagogiska kan de bidra till lärande (2017, s. 380). I en tidigare utsaga från förskollärare i 
avsnittet om pedagogers behov av kunskapsutveckling inom digitalisering uttryckte hen: 
”Dom hade kommit flera nivåer högre än vad man själv hade gjort. Jag kunde inte visa för 
jag kunde inte, det var jätteavancerat”. Utifrån detta finns möjligheten att barnen lärt sig 
detta i en annan miljö utanför förskolan. 

7.2.8 Sammanfattning av delstudie 2 
Vårt syfte med undersökningen var att undersöka vårdnadshavare och förskollärares 
upplevelser av lärplattan med utgångspunkt i barns utveckling och lärande. Enligt den första 
frågeställningen ”Vilka möjligheter och svårigheter ser förskollärare och vårdnadshavare 
med lärplattan som verktyg för barns utveckling och lärande?” 
har resultatet sammanfattningsvis visat att de möjligheter förskollärare främst upplevde med 
lärplattan var att den utgjorde en ovärderlig informationskälla. Förskollärare kunde utifrån 
den med hjälp av scaffolding skapa situationer där barnen tillägnade sig ny kunskap. 
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Ytterligare en möjlighet som samtliga förskollärare uttryckt var de varierande uttryckssätt 
som lärplattan kunde bidra med för barns utveckling och lärande genom multimodal 
kommunikation. Projektorn som medierande verktyg för lärplattan sågs som ett hjälpmedel 
för lärplattans begränsade skärm och kunde enligt förskollärarna bidra till delaktighet, 
samarbete och rörelse. 
 
De svårigheter som förskollärarna i studien uttryckte med lärplattan som medel för barns 
utveckling och lärande var främst deras brist på kunskapsutveckling inom digitalisering, de 
upplevde därför svårigheter i att implementera lärplattor i verksamheten utifrån ett didaktiskt 
syfte. Deras olika erfarenheter av lärplattan inom personalgruppen sågs också som en 
hindrande faktor och gjorde det svårt att bidra till barns utvecklande av digital kompetens. 
Detta innebar till stor del att de fick svårigheter att bidra till scaffolding och vidare utveckling 
inom den proximala utvecklingszonen. 
 
Frågeställningarna ”Vilka skillnader och likheter kan vi urskönja i förskollärares och 
vårdnadshavares syn på barns användande av lärplattan i förskolan” samt ”Vilka skillnader 
och likheter kan vi urskönja i förskollärares och vårdnadshavares syn på barns användande 
av lärplattan i hemmiljö” kommer att lyftas vidare i diskussionen där vi knyter ihop de båda 
delstudierna. Dock visade mitt resultat att förskollärares upplevelser av hur vårdnadshavare 
såg på lärplattan i förskolan som verktyg för barns utveckling var positivt. Vårdnadshavare 
hade till största del inte uttryckt oro kring användandet av lärplattor. I de fall då föräldrar 
uttryckt oro hade förskolläraren förklarat syftet och användningsområdet och därmed lugnat 
vårdnadshavaren. Förskollärare uttryckte en syn på lärplattan som ett pedagogiskt verktyg. 
I motsättning till detta poängterade de att lärplattan ansågs ha en annan funktion i barns 
hemmiljö. 
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8. Diskussion och konklusion 

Nedan diskuteras resultaten som framkommit i de båda delstudierna för att knyta dem till 
varandra. Studierna diskuteras och jämförs i förhållande till varandra utifrån syfte och 
frågeställningar, forskning och teoretiska perspektiv.  

8.1 Diskussion 
Vårt syfte var att undersöka vårdnadshavare och förskollärares upplevelser av lärplattan med 
utgångspunkt i barns utveckling och lärande. 
Nedan kommer vi främst att diskutera frågeställningarna ”Vilka skillnader och likheter kan 
vi urskönja i förskollärares och vårdnadshavares syn på barns användande av lärplattan i 
förskolan?” samt ”Vilka skillnader och likheter kan vi urskönja i förskollärares och 
vårdnadshavares syn på barns användande av lärplattan i hemmiljö?” för att knyta ihop de 
två delstudiernas resultat och analyser.  

Då studien endast utgår ifrån fyra vårdnadshavares synsätt är vi medvetna om att detta 
material inte är generaliserbart på vårdnadshavares inställning till lärplattor i förskolan. 
Resultatet i studien kan därför ses som en indikation på hur vårdnadshavare ställer sig till 
barns användande av lärplattor. Vårdnadshavare i delstudie 1 uppger stillasittande och 
skärmberoende som orosfaktorer kring lärplattan för barns utveckling och lärande i 
förskolan, vilket stämmer överens med studien av Zabatiero m.fl. där vårdnadshavare 
upplever att föräldrar uttryckt oro över att barns användande av lärplattan skulle bidra till 
mindre fysisk aktivitet (2018, s. 20). Detta skiljer sig från de upplevelser som förskollärare 
i studien uttryckt. Utifrån deras perspektiv använde barnen lärplattan till rörelselekar, dans 
och musik vilket innebar att barnen var aktiva i relation till lärplattan. Förskollärare i 
delstudie 2 upplevde delaktighet, samarbete och rörelse som viktiga aspekter i barns 
utveckling och lärande, en förutsättning för dessa var projicering av lärplattan på väggen. 
Utifrån denna kunde barnen med utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv vara delaktiga 
i att skapa kunskap tillsammans (Säljö, 2014, s. 307). I studien om vårdnadshavare var detta 
ingenting som framkom, de såg främst fördelar med barns användande av lärplattor utifrån 
att de får kunskap om digitalisering då det krävs i dagens samhälle. Vilket också stämmer 
överens med vårdnadshavares upplevelser av lärplattan i studien av Yilmaz Genc och Fidans, 
de upplevde att vårdnadshavare accepterade användandet av lärplattan i förskolan utifrån det 
krav att digitalisering ska ingå i förskolan (2017, s. 380). I motsats till vårdnadshavares 
positiva syn på att barns utvecklig av digital kunskap i förskolan upplevde förskollärare 
svårigheter med just detta. De främsta svårigheter förskollärare upplevde var deras egen brist 
på digital kompetens samt att den var ojämnt fördelad i personalgruppen. De positiva 
föreställningar om lärplattan för barns utveckling och lärande som vårdnadshavare upplevde 
var alltså i realiteten svåra för förskollärare att genomföra i förskoleverksamheten. 
Förskollärares brist på kompetens var även en faktor som samtlig forskning utifrån 
förskollärares syn på lärplattan var överens om.  
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Enligt vårdnadshavare framkom att barnen främst använde lärplattan i hemmiljön för att 
spela spel, titta på film eller Netflix. I studien om vårdnadshavares delaktighet i barns 
användande av lärplattan i hemmiljön framkom att endast en vårdnadshavare var delaktig. 
Detta innebar att hen var delaktig i att stötta barnet vidare i sin kunskapsutveckling och 
därmed den proximala utvecklingen (Hwang & Nilsson, 2011, s. 67–68). Detta var något 
som förskollärare gjorde i den utsträckning de hade digital kompetens. Utifrån förskollärares 
upplevelser av lärplattan i barns hemmiljö framkom att de upplevde sig ha en annan sorts 
syn på lärande än vårdnadshavare, vilket kan te sig naturligt utifrån deras roll som 
förskollärare. Edvaldsson, Gohde och Magnusson beskriver som en förändrad 
kunskapsutveckling, där lärande inte enbart sker i formella miljöer samt att utbildningen inte 
förändras i samma takt som de informella miljöerna. Detta gör att skolan får svårigheter i att 
utnyttja alla de möjligheter som digitaliseringen kan ge (2018, s. 46). Det finns utifrån detta 
anledning att hävda att barn utvecklas och lär sig saker genom lärplattan även i hemmiljön 
och att förskolan kan ta tillvara på detta.  

8.2 Konklusion 
Vår studie har behandlat vårdnadshavare och förskollärares syn på lärplattan som verktyg 
för barns utveckling och lärande. Det visade sig att vår studie till största del stödde den 
tidigare forskningen inom området. Den slutsats vi kan dra är att den digitala kunskap som 
vårdnadshavare uttrycker att barnen ska få har förskollärare svårigheter med att verkställa. 
Samtliga vårdnadshavare uttryckte att barnen använder lärplattor hemmiljön och då ofta i 
motsättning till förskolan uppdrag med utgångspunkt i ett syfte. Utifrån detta menar Leijon 
och Lindstrand att digitala medier idag utmanar undervisningen utifrån att lärandet i den 
formella utbildningens miljöer påverkas av det som sker i informella miljöer (2012, s. 181). 
Där menar vi finns ett område att undersöka vidare genom frågan “Hur och vad lär sig barn 
genom att använda lärplattan hemma samt hur förskolan kan ta tillvara på dessa läranden”?  
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10.1 Medgivande för deltagande i en studie 
Studien, som kommer att handla om hur vårdnadshavare och förskollärare ser på lärplattan 
som verktyg för barns lärande och utveckling, kommer att utföras inom ramen för ett 
självständigt arbete. Studien utförs av Caroline Korsmo Ström och Josefin Alvinder som 
går sista terminen på förskollärarprogrammet, Institutionen för pedagogik, didaktik och 
utbildningsstudier vid Uppsala universitet. 
 
Jag ger härmed mitt medgivande till att medverka i ovan nämnda studie.  
 
Jag har tagit del av informationen om studien. Jag är införstådd med att jag kommer att bli 
intervjuad och det jag säger kommer att analyseras. Jag är införstådd i vad detta innebär 
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 min medverkan är 
frivillig och när som helst kan avbrytas, både av mig och av mitt barn.  
 
 
Namn: ……………………………………………. Födelsedatum: ………………. 
 
Adress: …………………………………………………………………………….. 
 
Telefon: ……………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
....................................................................... 
Ort och datum    
 
 
 
....................................................................... 
Deltagarens underskrift  
 

Blanketten skrivs under och lämnas till oss vid intervjutillfället 
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10.2 Information om en studie om lärplattan som digitalt verktyg för 
barns utveckling och lärande 
Vi är lärarstudenter som går sista terminen på förskollärarprogrammet och har påbörjat ett 
självständigt arbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, 
Uppsala universitet. 
 
Vår studie handlar om lärplattan som verktyg för barns lärande i förskolan och vi är 
intresserade av att undersöka detta utifrån förskollärare och vårdnadshavares perspektiv. Vi 
vill därför undersöka vilka möjligheter och svårigheter förskollärare respektive 
vårdnadshavare ser med lärplattan för att sedan kunna jämföra kategorierna.  
 
Deltagandet i studien innebär att vi kommer att intervjua er vid ett tillfälle. Vi kommer att 
samla in data genom att spela in intervjun för att sedan transkribera och analysera 
materialet. Vi kommer att använda en app i våra privata telefoner för att spara samtalet.  
 
Datainsamlingen kommer att ske under mars månad. Insamlade data kommer att analyseras 
under innevarande termin. Data kommer att hanteras och förvaras på sådant sätt att ingen 
obehörig kan ta del av den, samt avskilt från personuppgifter. I redovisningar av studien 
kommer alla personuppgifter vara borttagna.  
 
Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter att 
datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår.  
 
Om ni är positiva till deltagande undertecknar ni den medföljande blanketten och ger den 
till oss vid intervjutillfället. Om ni har ytterligare frågor angående studien går det bra att 
kontakta oss eller vår handledare innan ett beslut tas (se nedan för kontaktuppgifter).  
 
Studiens handledare: Peter Waara 
e-post: Peter.Waara.edu.uu.se 
 
Uppsala den: 2019-03-04 
 
Caroline Korsmo Ström 
e-post: Caroline.Korsmo_Strom.3380@student.uu.se 
 
 
Josefin Alvinder 
e-post: Josefin.Alvinder.9988@student.uu.se 
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10. 3 Bilaga: Intervjuguide till vårdnadshavare 
Egna erfarenheter 

• Hur gammal är du? 
• Vilken utbildning har du? 
• Vad arbetar du med? 
• Hur många barn har du? 
• Hur ser dina digitala vanor ut? 

Barns användande av lärplattan 
• Hur många ipdag/surfplattor finns det i hemmet? 
• Använder ditt/dina barn ipad/surfplatta hemma? 
• Hur använder ditt/dina barn ipad/surplatta hemma? 

Synliggörandet för vårdnadshavare 
• Har förskolan informerat er kring syftet med lärplattan som verktyg för barns lärande och 

utveckling? 
• Vilka fördelar ser du med arbetet med lärplattan i förskolan? 
• Vilka nackdelar ser du med arbetet med lärplattan i förskolan? 
• Känner du att du kan påverka hur ditt barn använder läplattan? 

 
Kompletterande fråga 

• Hur delaktiga är ni i era barns användande av lärplattan i hemmet? 
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10. 4 Bilaga: Intervjuguide till förskollärare 
Egen erfarenhet 

• Hur gammal är du? 
• Hur länge har du arbetat som förskollärare? 
• Vilken erfarenhet har du själv av lärplattan? 
• Hur ser ditt eget användande med lärplattan ut? 

 
Användande av lärplattan för barns lärande och utveckling 

• Hur många lärplattor har barnen tillgång till på avdelningen? 
• I vilka situationer använder barnen lärplattan i förskolan? 
• Vad använder de lärplattan till? 
• Hur mycket tid spenderar barnen med lärplattan i förskolan? 
• Använder barnen lärplattan utifrån det syfte ni planerat för? 
• Hur väljs materialet på lärplattan ut?  
• Vilken blir din roll när barnen använder den? 
• Vilka möjligheter ser du med lärplattan för barns lärande och utveckling? 
• Vilka svårigheter ser du med lärplattan för barns lärande och utveckling? 
• Finns det möjligheter med lärplattan som medel för barns lärande och utveckling 

som de inte kan få med annat material?  
• Hur anser du att barnen upplever användandet av lärplattan på förskolan? 
• Vilka svårigheter ser barnen? 

 
Synliggörandet för vårdnadshavare 

• Hur förmedlar ni till vårdnadshavare på vilka sätt lärplattan används för barns 
lärande och utveckling? 

• Hur upplever vårdnadshavare lärplattan som verktyg för barns lärande och 
utveckling? 

 


