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Sammanfattning 

 

Syftet med studien har varit att undersöka hur pedagoger använder sig av det digitala 

verktyget lärplattan i det vardagliga pedagogiska arbetet i förskolan. Studien syftar även till 

att undersöka hur de två yrkesgrupperna barnskötare och förskollärares uppfattningar skiljer 

sig åt, samt om inställning påverkar pedagogers användning av verktyget. Bakgrunden till 

studien är en rekommendation utifrån en rapport från Världshälsoorganisationen, vilken 

gäller barn i förskoleålder och skärmtid. Rekommendationerna är bland annat att barn under 

två år inte ska vistas framför skärmar alls. Denna rekommendation riskerar att hamna i 

konflikt med förskolans digitaliseringsuppdrag, vilket tydliggjordes i samband med 

läroplanen Lpfö18. Detta eftersom lärplattan är ett väldigt vanligt digitalt verktyg i 

förskolan. 

Studien bygger på en digital enkätstudie, vars insamlade empiriska material analyserats 

och diskuterats utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Centrala begrepp från perspektivet 

innefattar appropriering, proximal utvecklingszon, mediering och samspel.  

Huvudsakliga resultat som konstaterades var att den positiva inställningen till lärplattan 

som digitalt verktyg var utbredd i båda yrkesgrupperna. Resultaten visade vidare på att 

användningen av lärplattan är som störst i samband med pedagogisk dokumentation och vid 

läsvila. Utöver dessa situationer så visade resultatet på att lärplattan också används för att 

förstärka lek- och lärmiljöer i förskolan, samt att barn oftast använder lärplattan i samspel 

med pedagog eller andra barn. Resultatet talade också för en positiv korrelation mellan 

användning av lärplattan per dag och en positiv inställning till densamma. Detta indikerade 

att det fanns ett samband mellan inställning och användning av lärplattan i den pedagogiska 

verksamheten. 
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1. Inledning 

Digitaliseringen i den svenska förskolan har utvecklats väldigt snabbt. Själva begreppet 

dyker upp för första gången i revideringen av förskolans läroplan från 2018. Det innebär att 

förskolan har haft kort tid för att lära sig hantera digitala verktyg i relation till förskolans 

verksamhet och som pedagogiskt hjälpmedel.  

Något som har uppmärksammats på våra tidigare verksamhetsförlagda utbildningar 

(VFU) är att pedagogerna ofta använder lärplattan (surfplatta i pedagogisk verksamhet) på 

olika sätt för att förskolebarnen ska få möjlighet till att utvecklas inom digitaliseringen, varav 

intresset till denna studie dök upp. Samtidigt som digitaliseringen och användningen av 

lärplattan växer sig allt större i den svenska förskolan skriver Världshälsoorganisationen 

(WHO) om rekommendationer gällande förhållningssätt till olika former av skärmar. 

Rekommendationerna beskriver att barn i förskoleåldern inte ska överskrida en timme om 

dagen och barn under två år bör inte vara framför skärmen alls (2019, s. 8). I och med WHO:s 

riktlinjer blir det svårt för förskolans personal att förhålla sig till deras riktlinjer samtidigt 

som de ska uppnå målet att barnen i förskolan ska få använda digitala verktyg, vilket beskrivs 

i förskolans läroplan (Lpfö 18, 2018, s. 15). Detta gäller särskilt bland de yngsta barnen där 

WHO:s riktlinjer säger att de inte ska vara framför skärmen alls, men samtidigt måste 

förskolans personal förhålla sig till samtliga mål som beskrivs i läroplanen.  

Studien undersöker hur pedagoger arbetar med just lärplattan i förskolan, då den, som 

tidigare beskrivet har blivit en stor och vanlig port för förskolan till att arbeta med 

digitalisering. Forskning visar samtidigt att barn i förskoleålder inte ska vara framför 

skärmen en längre tid. Den synliggör även om pedagogers inställning till lärplattan påverkar 

deras förhållningssätt till den i den pedagogiska verksamheten, både i helhet, och hur 

barnskötare och förskollärare skiljer sig.  

Studien disponerades genom två separata delstudier. Delstudie 1 undersöker hur 

användningen av lärplattan ser i förskolan och författades av Robin Hagström. Delstudie 2 

undersöker skillnader och likheter mellan barnskötare och förskollärares inställning till och 

användning av lärplattan. Båda delstudierna inhämtar empiri ifrån den digitala enkätstudie 

som presenteras vidare under kapitel 6. Metod.  
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2. Bakgrund 

2.1 Digitalisering 

Förskolans läroplan understryker att barn ska ges möjlighet att utveckla det man kallar för 

en “adekvat digital kompetens”. Anledningen till det är att man vill utrusta förskolans barn 

med en grundläggande förståelse för digitaliseringen som de kommer att stöta på både i 

vardagen och i framtiden (Lpfö18, s. 9). I grundskolans läroplan, där förskoleklassen ingår, 

står det bland annat skrivet att skolans uppdrag är att öka digitaliseringen och därmed 

elevernas digitala förmåga. Det beskrivs att undervisningen i förskoleklassen ska ha digitala 

verktyg som centralt innehåll (LGR 22, s. 7–8 och 23). 

2.2 Lärplattan 

Lärplattan är ett digitalt verktyg som bland annat används för att gå ut på nätet. Detta gör att 

den även kallas för surfplatta, med hänvisning till att man “surfar på internet”. Begreppet 

surfplatta är det som Nationalencyklopedin använder för att beskriva verktyget med men den 

kallas även för datorplatta eller padda. Padda är slang för iPad, vilket är en vanlig sorts 

lärplatta producerad av företaget Apple (Nationalencyklopedin). När surfplattan används 

som ett pedagogiskt verktyg i skolan och förskolan är det vanligt att man kallar den för 

lärplatta (Institutet för folk- och språkminnen) varför vi har valt att använda just detta 

begrepp. 

Statens medieråd gjorde 2017 en studie för att bland annat undersöka förekomsten av 

surfplattor i hemmet. De visade att tillgången till dessa digitala verktyg i hemmen hade ökat 

mellan åren 2012 och 2014, från 25% till 56% i åldrarna 0–1 år, samt från 38% till 79% i 

åldrarna 2–4 år. Fortsatta studier under 2016 visade dock inte på någon ökning av tillgången 

till surfplattan i hemmet (Statens medieråd, 2017, s. 8–9). Denna trend finns också 

återspeglad i förskolan, där ett genomsnittsvärde på 12,5 barn per lärplatta har stigit till 8,2 

barn per lärplatta mellan åren 2012 och 2016 (Skolverket, 2016, s. 3). 

2.3 Skärmtid 

I april 2019 släppte Världshälsoorganisationen nya rekommendationer gällande bland annat 

barns stillasittande. I artikeln tillskrivs delvis skärmtiden som ansvarig för stillasittandet. 

Vidare beskriver man att 80% av världens ungdomar inte får tillräckligt med vardaglig 

motion. Sedermera nämns även att man egentligen saknar motsvarande data för yngre barn. 

Rekommendationerna är bland annat att barn under två års ålder inte alls bör ha någon 

skärmtid, medan skärmtiden för barn från två år och uppåt inte bör överstiga en timme om 

dagen. Detta för att det verkar finnas vissa indikationer på samband mellan skärmtid och 

övervikt, samt skärmtid och outvecklad kognitiv förmåga (WHO, 2019, s. 1 och 8).  

I reaktion till detta har forskare som Dunkels opponerat sig och understryker att det inte 

är skärmtiden i sig som är problemet. Hon uppmärksammar att den data som WHO bygger 

sina rekommendationer på egentligen inte visar på något negativt samband mellan småbarn 

och skärmtid, utan att den snarare saknar bevis för positiva samband mellan småbarn och 

skärmtid. Hon menar i stället att det är vad barnet gör med skärmen samt när barnet gör det 
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som kan vara till eventuella bekymmer. Vidare påpekar hon att rapporten från WHO gäller 

just stillasittande, samt att få stillasittande pedagogiska aktiviteter är så belagda med skam 

som just lärplattan och den debatterade skärmtiden. Andra lika stillasittande aktiviteter, 

såsom att teckna, läsa eller lägga pussel har inte alls skapat en lika stor debatt som just 

skärmtiden och dess begränsning (Dunkels, 2021, s. 26 och 29–30). 
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3. Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med undersökningen är att få svar på hur lärplattan används i förskolan, om 

barnskötare och förskollärares användning och syn på lärplattan skiljer sig åt samt om 

pedagogernas inställning till lärplattan påverkar användningen av den. Detta kommer att 

besvaras genom följande forskningsfrågor. 

 

• Skiljer sig förskollärares och barnskötares förhållningssätt och syn på lärplattan åt? 

• Påverkar pedagogers inställning till lärplattan användningen av den? 

• Hur används lärplattan av pedagoger i förskolan? 
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4. Tidigare forskning 

4.1 Lärplattan och samspel 

I forskningsprojektet Plattan i mattan undersöker Kjällander genom videoetnografi och 

fokussamtal i grupper av pedagoger hur fyra olika förskolor arbetar med lärplattan (2016, s. 

2). Hon beskriver hur lärplattan kan bli ett transdisciplinärt verktyg i den fria leken, vilket 

skapar möten mellan olika områden för lärande. Hon beskriver bland annat ett tillåtande 

användande av lärplattan gör att den bland annat kan agera kassaapparat, vilket ger ett 

utrymme till matematik i barnens fria affärslek. Detta skapar en kontrast till de horisontella 

relationerna som vanligtvis skapas mellan vuxna och barn i det hon beskriver som digitala 

miljöer (Kjällander, 2016, s. 2 och 40). Författaren menar fortsättningsvis att förskolan har 

en unik möjlighet att ge utrymme för skapandet av mer likvärdiga relationer. Detta genom 

att den lyhörde pedagogen och/eller barnen tillsammans utforskar och skapar lärmiljöer med 

stöd av den digitala lärplattan. Resultatet visade även att förskolebarn oftast använder 

lärplattan i grupp och i samspel med varandra (Kjällander, 2016, s. 25).  

Gulz och Haake undersöker ett projekt som bygger på att barn som tidigare bara har fått 

använda lärplattan i grupper om minst två nu får ha en lärplatta var medan de arbetar med 

dem. Författarna beskriver hur pedagogerna initialt hade känt oro för att låta barnen spela på 

varsin lärplatta. Oron grundade sig i att pedagogerna hade en uppfattning om att samspelet 

mellan barnen skulle utvecklas sämre om de inte fick samarbeta med samma digitala 

verktyg. Resultatet av det nya förhållningssättet med en lärplatta per barn visade dock på 

raka motsatsen - barnen samarbetade och förklarade för varandra på ett helt nytt sätt nu än 

vad de hade gjort innan. Författarna beskriver hur den individuella lärplattan hade gjort att 

barnen blev tvungna att förklara och lösa problem verbalt, i stället för att ta över och visa 

lösningen för det barn som hade stött på problem. Samspelet mellan barnen i den här studien 

verkade alltså utvecklas av att ha en bredare tillgång till lärplattan, eftersom varje barn fick 

mera tid att tänka och försöka själv, utan att en kamrat handgripligen tog över och visade 

(Gulz & Haake, 2019, s. 170–171). 

4.2 “App-gapet” 

Moinian, Kjällander och Dorls har bearbetat data från den tidigare nämnda studien Plattan i 

mattan (Kjällander, 2016) och presenterar utifrån det arbetet begreppet “app-gap” som ett 

nytt problem i den digitala socioekonomiska klyftan. Författarna menar att de digitala 

verktygens intåg i samhället, förskolan och skolan har gett förskolan och skolan ett särskilt 

viktigt uppdrag ur ett demokratiskt perspektiv. Detta innebär att förskolan och skolan 

behöver se till att alla barn får möjlighet att utveckla sin digitala kompetens genom att 

använda digitala verktyg i utbildningen. Författarna beskriver hur “app-gapet” har ersatt det 

tidigare problemet med att kunna erbjuda digitala verktyg av kvalitet till förskolor och skolor 

i socioekonomiskt utsatta områden. De menar att dessa förskolor och skolor idag har digitala 

verktyg, men att problemet med kvalitet kvarstår. Barn behöver inte bara erbjudas själva 

hårdvaran som ett digitalt verktyg är, utan de behöver också erbjudas meningsfulla appar 

och program som motsvarar de svenska läroplaner och etiska värderingar som råder. Detta 
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för att apparnas pedagogiska värde ska ha en lärande- och barnsyn som resonerar med 

styrdokumenten (Moinian, Kjällander & Dorls, 2019, s. 336–337). . 

4.3 Yrkesrollernas ansvar 

Gotvassli menar att det i varje arbetslag finns flera olika kompetenser där det är viktigt att ta 

vara på samtliga personers erfarenheter. Verksamheten ska sträva efter att ständigt utvecklas, 

då även kopplat till hur man kan utveckla varandra. För att en god utbildning ska ges till 

förskolebarnen är det viktigt att hela arbetslaget förhåller sig på ett liknande sätt, så att barnen 

förstår vad som är okej och inte (Gotvassli, 2002, s. 178–179 och 190–191).  

Det finns dock skillnad mellan yrkesrollerna barnskötare och förskollärare. Exempelvis 

för att förskolläraren ska kunna klassas som en förskollärare behöver hen ha genomgått 

förskollärarutbildningen, vilket är en akademisk universitetsutbildning. Deras ansvar 

innefattar utöver att leda den pedagogiska verksamheten att uppdatera sig om ny relevant 

forskning gällande förskolan för att kunna utveckla verksamheten, även efter de har gått 

färdigt utbildningen (Pihlgren, 2020, s. 11). I en analys av Skolverkets texter skriver 

Riddersporre och Stier att det är förskollärarens ansvar att undervisningen bedrivs i relation 

till förskolans läroplansmål och riktlinjer. Förskollärarens yrke går att beskrivas som en 

mellanchef, då hens uppdrag är att upprätthålla en god relation till kollegorna i arbetslaget, 

samtidigt som den har kontinuerlig kommunikation med förskolans rektor (Riddersporre & 

Stier 2021, s. 11). 

Nygren och Krantz analyserar förskolans läroplan kopplat till hur den nämner 

barnskötarnas mening i förskolans verksamhet. Författarna skriver att barnskötare och 

förskollärare har olika uppdrag de måste förhålla sig till. Båda yrkesrollerna förväntas att de 

ska arbeta efter liknande saker i den dagliga verksamheten, men det är förskollärarens ansvar 

att utforma den, vilket beskrivs ovan. Det betyder alltså inte att barnskötaren ska utelämnas 

från att undervisa förskolebarnen. Även barnskötarna har rätt till att undervisa i 

verksamheten, men det är förskollärarens ansvar att delegera ut uppgifterna till barnskötarna. 

Förskolläraren ska inte behöva upprätthålla all undervisning i förskolan. Barnskötarnas 

uppdrag, likt förskollärarnas är att förhålla sig till förskolans läroplan där barnen får 

möjlighet till att utvecklas (Nygren & Krantz, 2019, s. 31–32 och 35). 
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5. Teoretiskt perspektiv  

5.1 Sociokulturellt perspektiv 

Den sociokulturella traditionens ursprung grundar sig i Vygotskijs arbeten angående 

utveckling och lärande (Säljö, 2020, s. 273). Lindqvist skriver att det behövs en god 

undervisningsmiljö för att barnen ska få möjlighet till att utvecklas, samt att barn och vuxna 

samsas i en och samma miljö. Den vuxne har ansvar över att utforma en miljö som barnen 

får möjlighet till att utvecklas i, tillsammans med vuxna och andra barn. Med miljön menar 

Vygotskij likaså den fysiska miljön, som den sociala miljön (Lindqvist, 1999, s. 72–73).  

Bråten skriver att människan förstås utifrån sin historiska karaktär. Det författaren menar 

är att personens identitet formas efter hens tidigare upplevelser - genom dennes liv, arbete 

och beteende (1998, s. 14). Människan ses alltså som en kulturell varelse som bygger upp 

sin omvärld på ett sätt så att hen själv förstår den, där socialt samspel är den främsta 

drivkraften. Beroende på hur man är uppvuxen och lärd agerar människor olika. Det betyder 

att även om ett arbetslag består av samma kulturella miljö på arbetsplatsen kan det finnas 

stora skillnader mellan personerna i arbetslaget. Personer kan uppfatta olika saker baserat på 

deras tidigare erfarenheter, exempelvis via den sociala miljön hemma eller skillnad mellan 

utbildningsnivå (Thurmann-Moe, 1998, s. 122–123).  

Än idag har det sociokulturella perspektivet stor påverkan på Sveriges utbildningssystem, 

vilket delvis har att göra med att det är en bred skara av mångkulturalitet i dagens samhälle, 

vilket medför skillnader i kunskaper och värderingar (Säljö, 2020, s. 283). Det 

sociokulturella perspektivet kommer till uttryck när människor samspelar med andra 

medmänniskor, där de tillsammans utvecklar förståelse. Kunskap ses alltså inte som något 

som överförs till en person, utan lärdom sker genom deltagande och att skapa sig en 

uppfattning på den vägen (Säljö, 2020. s. 283–284). Säljö beskriver att det sociokulturella 

perspektivet handlar om hur människor utvecklar förmågor som är kulturella till sin karaktär, 

exempelvis genom att läsa, skriva eller resonera abstrakt. Det författaren menar är att 

människor tar till sig medierande redskap (2020, s. 275).  

5.1.1 Mediering 

Begreppet mediering är ett återkommande begrepp inom det sociokulturella perspektivet. 

Med begreppet menas att människor använder sig av redskap eller verktyg för att förstå sin 

omvärld och agera i den. Det finns två olika former av redskap som människan använder sig 

av: språkliga och materiella. Det språkliga redskapet är symboler och tecken, exempelvis 

bokstäver och siffror. Dessa används för att möjliggöra hur vi kommunicerar och tänker. När 

människor tänker och kommunicerar behöver de använda sig av kulturella redskap som har 

utvecklats i samhället. Människan tänker via kulturella redskap och på den vägen förstår sin 

omvärld. Om människan kommer i konflikt med ett kulturellt redskap som hen tidigare inte 

upplevt blir det svårt att förstå sammanhanget. Exempel kan vara olika länders mätsystem. I 

Sverige använder vi oss av metersystemet, men om en person kommer från en annan kultur 

får hen svårt att förstå sammanhanget. De språkliga redskapen formas av ett gemensamt 
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samhälle som delar samma kulturella uppfattningar, de formas av traditioner, ändras och 

utvecklas av samhället (Pihlgren, 2017, s. 32; Säljö, 2020, s. 275–276).  

Något som nämns ovan är materiella redskap. Det innebär att olika redskap är anpassade 

efter speciella saker, exempelvis används spaden för att gräva. Det gör att människan måste 

förstå vad spaden är till för, samtidigt som denne förstår tekniken för att lyckas gräva med 

den. Människan behöver skapa sig en bild över saken, förstå dess egenskaper och hur den 

fungerar. Många forskare menar dock att det inte går att skilja på språkliga och materiella 

ting då de samspelar med varandra för att människan ska förstå sammanhanget. Exempelvis 

är en lärplatta ett materiellt redskap, men för att förstå hur den fungerar behöver man förstå 

siffror, bokstäver och bilder för att klara av att orientera sig på den (Säljö, 2020, s. 277).  

5.1.2 Appropriering 

Människor lär sig hantera olika kulturella redskap genom appropriering. Det handlar om att 

människan blir bekant med ett kulturellt redskap och förstår hur det medierar världen, 

exempelvis hur vi lär oss att prata och cykla, eller navigera på en lärplatta. För att förstå 

medieringen måste människan först approprierat medieringen, för att därefter behärska dess 

innebörd. Appropriering är en process som måste genomgås för att människan ska utveckla 

förståelse om redskapet, för att förstå nya redskap behöver vi gradvis ta till oss informationen 

tills vi lär oss behärska redskapet. Mycket av det vi lär oss blir vi bekanta med och använder 

i vår egen vardag. Vardaglig appropriering, primär socialisation, sker oftast utan regelrätt 

undervisning och är en viktig del under barnets tidigaste år för att de ska lära sig förstå 

språket, sociala samspel och utveckla sin identitet. Barnet lär sig då exempelvis via sina 

föräldrar eller andra barn i deras omgivning (Säljö, 2020, s. 280; Wallerstedt, 2020, s. 44).  

Även om barnet lär sig mycket via primära socialisation måste den kompletteras med en 

sekundär socialisation - då det ställs fler krav på barnet. Det handlar om kunskaper som är 

behövliga för att i senare skede ha möjlighet att klara sig i samhället. Med vardaglig kunskap 

lär sig barnen endast grunderna, därför fyller pedagogerna en stor funktion när barnen ska 

vidareutvecklas. Enligt Vygotskij är det pedagogens ansvar att förmedla sådan kunskap som 

barnen inte approprierar under vardagliga tillfällen - pedagogen och undervisningen är 

nyckeln för att förstå natur och samhälle på ett mer principiellt sätt (Säljö, 2020, s. 281).  

5.1.3 Proximala utvecklingszonen och scaffolding 

Under den sekundära socialisationen är det pedagogernas ansvar att de anpassar utbildningen 

efter barnets proximala utvecklingszon, vilket innebär att pedagogen utmanar barnet i dess 

utveckling och lägger sig på en nivå som befinner sig straxt över barnets befintliga 

kunskapsnivå (Pihlgren, 2017, s. 31–33; Säljö, 2020, s. 281). Med hjälp av ledande frågor, 

även kallad scaffolding möjliggör pedagogen att barnet kan uppnå nya kunskapsnivåer. Det 

handlar om att pedagogen med hjälp av olika medel och redskap låter barnet försöka själv 

utforska kunskapsområden som barnet redan kan, samtidigt som pedagogen stöttar barnet 

för att hen ska uppnå nya kunskapsnivåer (Wallerstedt, 2020, s. 46–47). Med stöd från en 

mer kompetent person möjliggörs det att barnet upptäcker nya syn- och förhållningssätt till 

de kulturella redskapen (Säljö, 2020, s. 282). 
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6. Metod 

6.1 Val av metod 

För att kunna inhämta information om barnskötare respektive förskollärares användning av 

den digitala lärplattan i den vardagliga pedagogiska verksamheten användes i denna studie 

en kvantitativ undersökningsmetod i form av en webbenkät. En av fördelarna med 

webbenkäter är att utskicken till, samt svaren från, respondenterna går snabbt, då det enda 

som krävs av respondenten ofta är att man bara följer en länk som man fått till sig. Ännu en 

fördel med webbenkät kontra pappersenkät är att man med enkelhet kan skicka vidare sina 

respondenter till olika avsnitt i enkäten, beroende på vilka svar man ger (Wenemark, 2017, 

s. 46–47). Vidare skriver Hagevi och Viscovi att det är betydligt enklare att nå ut till en bred 

geografisk spridning via webbenkäter kontra pappersenkäter, samt att det ger ett snabbt 

resultat, då datasystemet räknar automatiskt ihop resultatet som har samlats in (2016, s. 195–

196). 

Christoffersen och Johannessen menar att det i undersökningar av större grupper behöver 

göras en urvalsundersökning av vissa individer, vilka sedermera får bli ett representativt 

urval för den undersökta gruppen (2015, s. 144). I detta fall tillfrågades alltså inte varje 

förskollärare och barnskötare i hela landet, utan ett urval av dessa fick bli representativa för 

förskolans pedagoger.  

6.1.1 Enkät som metod 

Utöver fördelarna som listats ovan finns det en del nackdelar med webbenkäter, samt vissa 

saker som man måste tänka på innan man väljer att använda en enkät för att besvara ens 

forskningsfrågor. Fördelarna med enkelheten som enkätsskapande medför kan också bli till 

undersökningens nackdel, om respondenterna uppfattar enkäten som slarvigt utformad. En 

av riskerna med webbenkäter är således att slutstudien uppfattas som oseriös (Wenemark, 

2017, s. 46–47).  

Hagevi och Viscovi beskriver hur den digitala enkäten är ett ekonomiskt, skyndsamt och 

precist kvantitativt verktyg. Eftersom webbenkäten med enkelhet delas genom mejl eller 

genom en länk kan man snabbt nå ut till önskade respondenter. Författarna menar även att 

man med fördel kan dela sin enkät i samband med en kort presentationstext var man 

beskriver syftet med enkäten samt hur insamlade data kommer att behandlas. Centralt för 

hela studien är att man som kreatör för webbenkäten förstår tekniken bakom den tjänst man 

har valt att använda. Detta av etiska skäl, vilket vi återkommer till senare, samt praktiska 

skäl. Om inte insamlat material kan presenteras på ett relevant sätt så fyller studien inte 

någon funktion (Hagevi & Viscovi, 2016, s. 176–179). 

6.1.2 Enkätutformning 

Wenemark redogör för fyra principer som kan användas för att skapa en så god 

kommunikation mellan respondenten och frågeställaren som möjligt. Den första av de fyra 

principerna är att uttrycka sig så tydligt som möjligt, vilket i korthet betyder att frågeställaren 

använder sig av begrepp som respondenten förstår samt att man är tydlig och konsekvent i 
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användandet av de begrepp man valt att använda (2017, s. 77–78). I denna enkät gjordes 

detta genom att använda begrepp som är vanliga i förskolan. Begreppet “lärplatta” användes 

konsekvent genom hela enkäten och i frågor om när den används presenterades aktiviteter 

som är vanliga i den svenska förskolan.  

Vidare redogör Wenemark för principen att tala sanning, vilket innebär att frågeställaren 

förväntar sig att respondenten har för avsikt att svara ärligt på de frågor som ställs. 

Respondenten behöver också i sin tur känna att den som ställer frågorna har ett ärligt uppsåt 

med de frågor som ställs (2017, s. 77). För att ge respondenterna en känsla av gott och ärligt 

uppsåt fanns i samband med några av frågorna en möjlighet att ge en kort förklaring till 

varför de frågor som ställdes, ställdes.  

Den tredje principen är att vara informativ, vilket Wenemark jämför med en 

vägbeskrivning. När någon frågar om vägen vill man ge ett tydligt svar, med lagom många 

detaljer. För många detaljer gör att man kan bli irriterad eller förvirra sig. För att tillgodose 

denna princip föreslår författaren att man kan ställa liknande frågor i enkäten, för att förvissa 

sig om att respondenten verkligen menar det den säger. Hon varnar samtidigt för att denna 

sorts upprepning av frågor ger respondenten en uppfattning om att det är ett annat svar än 

det förra som frågeställaren i det senare fallet söker (2017, s. 78–79). I flera av frågorna hade 

respondenterna flera svarsalternativ eller möjlighet att skriva ett eget svar. Värderingsfrågor 

går i skalan 1–5, vilket gav viss nyans samtidigt som det förmedlade en tydlighet till 

frågeställaren.  

Den sista av de fyra principerna är att säga saker som är relevanta, vilket innebär att 

frågorna i en enkät behöver vara kopplade till ämnet för att få relevanta svar. Om frågor inte 

upplevs höra till det övergripande ämnet riskerar respondenterna skapa sig egna 

uppfattningar om vad det är som efterfrågas (Wenemark, 2017, s. 79–80). I denna enkät togs 

detta sig uttryck i begreppet lärplatta, vilket dök upp i nästan varje frågeställning. Vissa 

frågor i enkäten var mera generella, var uppfattningar kring digitalisering i stället 

efterfrågades. Relevansen kvarstår dock, eftersom de två begreppen är nära besläktade.  

När det kommer till själva frågekonstruktionen menar Wenemark att det är viktigt att inte 

bygga hela enkäten på samma sorts frågor och svarsalternativ. Hon menar att frågornas 

konstruktion och svarsalternativen behöver kännas naturliga för respondenten att besvara 

(2017, s. 99). Om respondenten upplever frågorna i en enkät som intressanta ökar deras 

motivation för att genomföra enkäten. Detta kan enligt Wenemark göras genom att skapa 

frågor som väcker reflektion hos respondenten. Varierande frågor och frågor som utmanar 

respondentens tankar gör just det (2017, s. 102–103).  

I utformandet av denna enkät så har frågornas struktur samt hur svaren till dessa ska anges 

alternerats. Vissa frågor byggde på “Ja” eller “Nej”, medan andra krävde att respondenten 

själv skrev sitt svar. Utgångspunkten var hela tiden att respondenten skulle få möjligheten 

att uttrycka just sina åsikter, vilket gjorde att användningen av frågor med svarsalternativ 

angivna i ordinalskalor var återkommande i enkäten. Hagevi och Viscovi menar att en av de 

stora utmaningarna med enkäter är att försöka undersöka åsikter och värderingar, samt att 

presentera en lagom stor arsenal av svarsalternativ till respondenten. Att helt individanpassa 

svarsalternativen efter deltagarna skulle ge svarsmöjligheter bortom rimlighetens gränser, 

både för respondenten och frågeställaren (2016, s. 57 och 94–95). Wenemark beskriver hur 

frågor med ordinalskalor har en bestämd ordning mellan två ytterligheter, såsom “Bra - 
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Dåligt” (2017, s. 128). Resultatet av ovanstående rekommendationer landade i 

återkommande svarsalternativ som Stämmer inte alls - Stämmer helt samt Aldrig - Alltid, 

vilka delades upp i intervallerna 1–5. Detta gav oss en överskådligt mängd svarsalternativ.  

Eftersom frågorna i enkäten ofta efterfrågade egen erfarenhet och uppfattning så fanns 

det en sparsamhet med det Wenemark kallar för flyktalternativ, vilka tar sig uttryck genom 

exempelvis svarsalternativet “Vet ej”. Hon menar också att svaret “Vet ej” inte alltid är ett 

svar som förstör statistiken, utan att svaret i sig ofta kan ge information om hur det ligger till 

(jmf. 2017, s. 137). I denna enkät har “vet ej” som svarsalternativ endast använts i enstaka 

fall var svaret var intressant för studien. Ett exempel på detta var i samband med frågan “När 

laddas nya appar ned?”. 

6.2 Etiska överväganden och urval 

Wenemark skriver att vid alla former av studier ska samtliga deltagare få information om 

vad studien handlar om och vad det innebär att delta i studien, samt att de själva får avgöra 

om de vill delta i studien eller ej. Vissa hävdar att skriftlig information ibland kan vara “för 

mäktigt” och i stället avskräcker deltagarna till att vilja vara med, men samtidigt är det viktigt 

att deltagarna vet vad de ger sig in på (2017, s. 60). I samband med utskicket av denna enkät 

blev deltagarna först informerade med syftet till denna undersökning, vilket sammanfattade 

hur insamlade data skulle behandlas, samt frivilligheten till att delta. Informationen 

innefattade även att samtliga svar skulle vara helt anonyma, vilket både Wenemark samt 

Hagevi och Viscovi skriver är viktigt för att informera deltagarna om hur deras uppgifter 

kommer att hanteras. I och med att enkätsvaren var anonyma och en bred urvalsgrupp som 

sträckte sig till samtliga barnskötare och förskollärare i Sverige fanns det ingen risk att ta 

reda på vilka personer som har svarat. Enkätens resultat och svar var inte heller synligt för 

andra deltagare. Det var därför inte möjligt att deltagarnas uppgifter skulle lämnas ut i andra 

syften (jmf. Wenemark, 2017, s. 60–62; Hagevi & Viscovi, 2016, s. 177).  

Det har tidigare nämnts att det inte var möjligt att tillfråga hela landets barnskötare och 

förskollärare om deras tankar kring lärplattan. Av denna anledning gjordes därför ett 

bekvämlighetsurval, var respondenterna fick bli representativa för nämnda yrkesgrupper. 

Wenemark menar att dessa urval är lämpliga när man söker specifika personer i specifika 

situationer (2017, s. 215). I detta fall delades enkäten i en sluten facebookgrupp, kallad 

”Pedagogiska tips och trix för oss som jobbar i förskolan=)”, för att nå dessa specifika 

individer.  

6.3 Genomförande 

Det togs tidigt ett beslut om att använda webbenkät i samband med denna studie. Detta för 

att vi såg en rad fördelar med denna datainsamlingsmetod, av vilka några har listats under 

avsnitt 6.1 Val av metod. Enkäten som ligger till grund för denna studie skapades i samråd 

med handledare genom verktyget “Google Formulär”, då vi själva har erfarenhet av 

verktyget men då i rollen som respondent. Handledare föreslog revidering av enkäten ett par 

gånger innan den slutligen gavs grönt ljus, varpå en kort beskrivning av vilka vi är, syftet 

med studien och hur respondenternas data skulle behandlas. Denna korta beskrivning följde 
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sedan med i mailutskick som gjordes till bekanta rektorer och yrkesverksamma pedagoger, 

samt i två facebookinlägg som gjordes i en facebookgrupp för pedagoger i förskolan. 

6.4 Databearbetning och analysmetod 

Sammanställningen av enkätens samlade svar gjordes i Google Kalkylark, då Google 

Formulär - vilket enkäten skapades i - digitalt sammanställer samtliga svar från enkäten. 

Denna sammanställning bearbetades därefter både från Google Kalkylark och Excel till 

överskådliga diagram vilka presenteras under kapitlet 7. Resultat.  

Efter att data är insamlad så skapas och analyseras flera olika variabler. Dessa kan i 

enkelhet sammanfattas som värden eller egenskaper som ska undersökas hos 

respondenterna. I fall där fler än de angivna svarsalternativen kan anges kommer varje svar 

att ge upphov till en ny variabel (Ejlertsson, 2005, s. 105; Wenemark, 2017, s. 239). I 

samband med frågan “Övriga stunder/situationer som jag ofta använder lärplattan” så gavs 

möjligheten att lämna frågan obesvarad. 113 respondenter valde dock att besvara frågan fritt, 

vilket gav en bred och nyanserad bild av lärplattans användningsområden i förskolan. För 

att skapa struktur utifrån dessa 113 individuella svar gjordes en tematisk analys utifrån Braun 

och Clarkes (2006) femstegsmodell. Analysprocessen för denna presenteras i slutet av detta 

kapitel. 

Övriga frågor som erbjöd möjligheten att svara fritt var “Ungefär hur många barn per 

lärplatta finns det på avdelningen?” och “Vilken app använder du oftast i den dagliga 

verksamheten?”. Resultaten av dessa frågor krävde det som Wenemark kallar för “datatvätt”, 

vilket innebär att man behöver läsa igenom de enskilda svaren för att se om respondenten 

verkligen har svarat i rätt värde, eller om deras svar egentligen är svar på något annat 

(Wenemark, 2017, s. 244–245). I denna studie innebär det att resultat behövde översättas, 

exempelvis från bokstaverade siffror till numeriska siffror. Det innebar också att vissa svar 

behövde strykas, då de inte gick att översätta till jämförbara data. Detta kommer att förklaras 

vidare i de specifika fallen under resultatkapitlet.  

Vidare har även korrelationstest genomförts i denna studie, genom statistikprogrammet 

R. Detta innebär att man utifrån två variabler söker efter ett statistiskt samband mellan dessa 

(Kylén, 2004, s. 193). I dessa fall sammanställdes resultatet av samtliga frågor som 

behandlade attityder och gavs samma skalor. Eftersom samtliga av dessa frågor är frågor 

med svarsalternativ i ordinalskalor gjordes detta med relativ enkelhet. Ordinalskalor är 

skalor som har ordning i sina svarsalternativ (Wenemark, 2017, s. 128). I dessa fall gäller 

det skala 1–5 var 1 beskrivs som “Stämmer inte alls” och 5 som “Stämmer helt”. I samband 

med det har även t-test genomförts, också genom statistikprogrammet R, med stöd och hjälp 

från handledare.  

Ejlertsson (2005) beskriver att presentationen av resultat behöver vara så tydligt som 

möjligt för läsaren, samt att en forskare aldrig kan anta att läsaren ska förstå det forskaren 

menar (s. 99–100). Med anledning av detta presenteras resultatet av denna studie i olika 

diagram, grafer och tabeller, då dessa med enkelhet kan skapas genom de nämnda digitala 

verktygen Excel och Google Kalkylark (jmf. Kylén, 2004, s. 193). Dessa grafiska 

redovisningar ger en överskådlighet som blir informativ och sammanfattande för läsaren.  
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Även om denna studie är en kvantitativ undersökning så ges svaren i frågan om övriga 

stunder som lärplattan används på ett både kvantitativt och kvalitativt sätt. För att 

sammanställa samlade data från de 113 svarade respondenterna gjordes därför tematisk 

analys, vilken lämpar sig för sammanställande av kvalitativa data. Braun och Clarkes (2006) 

femstegsmodell inleds med steg ett, var man lär känna materialet (s. 87). Samtliga 113 svar 

lästes således igenom vid upprepade tillfällen. I steg två i modellen skapas en initial kodning 

(se figur 1) utifrån en sammanställning av svaren, vilka sedermera spaltas upp efter en 

protokategorisering (ibid, s. 88–89), vilket i det här fallet skedde genom färger i stället för 

spalter (se figur 2).  

 

 
I fas tre enligt modellen sker ett sökande efter teman, var man försöker att skapa en mer 

överskådlig bild av verkligheten. Dessa teman skapades utifrån de färgkoder som nämndes 

ovan (jmf Braun & Clarke, 2006, s. 89) och fick heta “projicering” och “praktiskt” (se figur 

3). Därefter granskas alla data ännu en gång och jämfördes med den initiala kodningen, vilket 

görs för att skapa en säkerhet om att ingen väsentliga data har försvunnit längs vägen, vilket 

är steg fyra enligt femstegsmodellen (ibid, s. 91–92).  

I det femte och sista steget har totalt fyra teman lokaliserats, vilka kommer att presenteras 

i kapitel 7.1.2 Användningsområden.  

6.5 Reflektion över metod 

I följande avsnitt diskuteras studiens kvalité utifrån begreppen reliabilitet och validitet. 

Vidare innefattar avsnittet en beskrivning av arbetsfördelningen mellan textförfattarna 

Robin Hagström och Albin Thelander.  

Begreppet reliabilitet beskriver hur tillförlitlig en studie är. Reliabiliteten påverkas av 

metodvalet, behandlingen av data samt hur data bearbetas. Att ställa flera frågor om samma 

variabel är ett sätt att öka reliabilitet. Vidare så ska en studie inte kunna påverkas av enstaka 

undantagsfall, som kan kopplas till enskilda orsaker. Dessutom så ska en studie kunna 

genomföras igen på ett liknande sätt, vilket också kan styrka dess reliabilitet. För att testa en 

studies reliabilitet kan man genomföra samma undersökning två gånger, med några veckors 
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mellanrum (Christoffersen & Johannessen, 2015, s. 21–22; Wenemark, 2017, s. 195–196). 

Eftersom tidsaspekten inte tillät upprepning av samma studie vid just denna studie så stärks 

reliabiliteten bland annat genom variation i frågor om samma variabel. För att få en 

uppfattning om pedagogers attityder ställdes därför ett stort antal frågor om deras attityder, 

för att ge en så reliabel bild av verkligheten som möjligt. Vidare så ökar höga svarsantal en 

studies reliabilitet (Kylén, 2004, s. 13). Därför fanns det i denna undersökning alltid ett 

grundmål på att få minst 100 barnskötare och lika många förskollärare att delta som 

respondenter. Det var också därför beslut togs om att göra ännu ett facebookinlägg i vilket 

vi specifikt efterfrågade svar från barnskötare, då antalet respondenter som dittills svarat 

endast uppnådde runt 30 barnskötare och ungefär 100 förskollärare. Det totala antalet 

medlemmar i den slutna facebookgruppen uppnådde vid tillfället för studien runt 54 000 

medlemmar, så svarsfrekvensen var i förhållande till det lågt. 

För att säkerställa att endast barnskötare och förskollärare svarade på frågan så ställdes 

frågan om vilken yrkesroll man har, i vilken endast barnskötare och förskollärare angavs 

som svarsalternativ. Med det sagt så kan vi inte garantera att endast förskollärare och 

barnskötare har besvarat enkäten, då facebookgruppen ”Pedagogiska tips och trix för oss 

som jobbar i förskolan=)” gick att få tillgång till även om man inte uppvisade ett 

anställningsbevis.  

Validitet beskriver hur väl insamlade data representerar verkligheten. Validitet påverkas 

av frågornas relevans för det man undersöker (Christoffersen & Johannessen, 2015, s. 22–

23; Wenemark, 2017, s. 193–194). Frågorna i enkäten behöver vara relevanta för 

undersökningen och således ligga i linje med forskningsfrågorna, vilket ökar validiteten 

(Wenemark, 2017, s. 194). Valet av metod var i sig validitetsökande, då risken att en 

respondent besvarade en fråga felaktigt för att framstå som bättre var mindre i samband med 

anonyma enkäter än till exempel vid intervjuer (ibid, s. 43).  

Wenemark menar att forskare tydligt bör beskriva vad en studie inte kan visa (2017, s. 

251). I det här fallet så bör det understrykas att den här studien förmodligen inte kan berätta 

om vad hela landets befolkning tycker om lärplattan i förskolan, utan enbart vad de 104 

barnskötare och 159 förskollärare som besvarade enkäten. Att överföra resultatet från denna 

studie till en ännu större population är således svårt.  

Denna studie har författats av Robin Hagström och Albin Thelander. Vi har båda två varit 

delaktiga författare i samtliga kapitel, med undantag från kapitel ”7. Resultat och analys”. 

Det kapitlet är uppdelat efter två delstudier, varav delstudie 1 ”7.1 Användningen av 

lärplattan i förskolan” är författat och analyserad av Robin Hagström. Delstudien presenterar 

resultatet av analysen utifrån forskningsfrågorna “Hur används lärplattan av pedagoger i 

förskolan?” samt “Påverkar pedagogers inställning till lärplattan användningen av den?”. 

Delstudie 2 heter ”7.2 Skillnader och likheter mellan barnskötare och förskollärare” och 

författades och analyserades av Albin Thelander, utifrån forskningsfrågan ”skiljer sig 

förskollärares och barnskötares förhållningssätt och syn på lärplattan åt”. 
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7. Resultat och analys 

I följande avsnitt presenteras två delstudier utifrån de forskningsfrågorna som presenteras 

under kapitel 3. Syfte och forskningsfrågor. I avsnitt 7.1 presenteras en sammanställning av 

hur användningen av lärplattan ser ut i förskolan. Därefter följer avsnitt 7.2 var en jämförelse 

mellan barnskötare och förskollärares inställning till lärplattan presenteras. 

7.1 Användningen av lärplattan i förskolan 

I detta avsnitt presenteras resultatet av studien utifrån forskningsfrågorna “Hur används 

lärplattan av pedagoger i förskolan?” samt “Påverkar pedagogers inställning till lärplattan 

användningen av den?”. Totalt svarade 263 respondenter på webbenkäten. Dessa 263 

respondenter har svarat på samtliga frågor i enkäten exklusive de som presenteras i figur 4 

och 9. 

7.1.1 Översikt 

 
Figur 4 

I detta första diagram (se figur 4) visualiseras en bred spridning av förutsättningar på 

respondenternas förskolor. Totalt få fick 9 svar strykas, då de hade värden som var omöjliga 

att översätta i jämförbara siffror. Exempelvis fick vissa svar översättas från bokstaverade 

siffror till numeriska siffror. I andra fall hade respondenten svarat “Det finns 21 barn som 

delar på 3 lärplattor”, vilket fick översättas till 7 barn till lärplatta. Svar som “Vi har en-till-

en för varje pedagog som där används i barngruppen” och “Vi har två läsplattor på en 

avdelning” ger ingen uppfattning om hur många barn som finns i de omnämnda 

barngrupperna och fick därför utelämnas från statistiken. 

Medelvärdet landar på 8,8 barn per lärplatta, vilket ligger i närheten av de 8,2 barn per 

lärplatta som Skolverkets undersökning från 2016 vittnade om. 
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Figur 5 

I figur 5 synliggörs att ungefär hälften av de tillfrågade pedagogerna arbetar i en barngrupp 

med äldre barn, medan resterande arbetar i blandad eller yngre barngrupp. Endast en 

respondent arbetar i förskoleklass, vilket här redovisas som 0%.  

7.1.2 Användningsområden 

 
Figur 6 

I figur 6 listas enkätfrågorna som inleds “Jag använder lärplattan med…”. Dessa hade 1–5 

som svarsalternativ, var 1 ska tolkas som “aldrig” och 5 som “alltid”. Eftersom frågorna har 

samma struktur och svarsalternativ presenteras de här i ett staplat liggande stapeldiagram, så 

att det med enkelhet ska gå att jämföra de olika aktiviteterna som efterfrågas.  
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Figur 7 

I figur 7 som presenteras ovan besvaras frågan om i vilket sällskap som barnen oftast får 

använda lärplattan. En majoritet har svarat att lärplattan används tillsammans med pedagog 

och relativt få låter barnen använda lärplattan själv. 

 

 
Figur 8 

I figur 8 listas ett svarsintervall som påminner om det som används i figur 3. En väsentlig 

skillnad är att 1 och 5 inte ska förstås som “aldrig” och “alltid”. Svaret 1 ska tolkas som 

“Stämmer inte alls” och svaret 5 ska tolkas som “Stämmer helt”. 

 

 
Figur 9 

Figur 9 ovan är en tematisk analys av de svar som angavs i frågan “Övriga stunder/situationer 

som jag ofta använder lärplattan”. Eftersom 113 respondenter lämnade egenkomponerade 

svar så presenteras här endast en sammanställning av de variationer som nämns av 

respondenterna. Totalt 81 svar redovisas i tabellen. De uteblivna 22 svaren listas inte då de 

är upprepande varianter av svarsalternativen som listas i figur 6.  
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7.1.3 Attityder och användning 

 
Figur 10 

I Y-axeln (se figur 10) beskrivs hur många respondenter som svarat på respektive alternativ. 

X-axeln presenterar svarsalternativen 1–5, var 1 ska tolkas som “Stämmer inte alls” och 5 

som “Stämmer helt”. 

 

 
Figur 11 

Y-axeln i denna figur (se figur 11) beskriver hur många respondenter som svarat på 

respektive alternativ. I X-axeln presenteras svarsalternativen 1–5, var 1 ska tolkas som 

“Stämmer inte alls” och 5 som “Stämmer helt”. 
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Figur 12 

I Y-axeln av figur 12 beskrivs det hur många respondenter som svarat på respektive 

alternativ. X-axeln presenterar svarsalternativen 1–5, var 1 ska tolkas som “Stämmer inte 

alls” och 5 som “Stämmer helt”. 

 

 
Figur 13 

Y-axeln (se figur 13) beskriver hur många respondenter som svarat på respektive alternativ. 

I X-axeln presenteras svarsalternativen 1–5, var 1 ska tolkas som “Stämmer inte alls” och 5 

som “Stämmer helt”. 
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Figur 14 

I Y-axeln av figur 14 beskrivs det hur många respondenter som svarat på respektive 

alternativ. X-axeln presenterar svarsalternativen 1–5, var 1 ska tolkas som “Stämmer inte 

alls” och 5 som “Stämmer helt”. 

 

 

 
Figur 15 

Y-axeln i ovanstående diagram (se figur 15) beskriver hur många respondenter som svarat 

på respektive alternativ. I X-axeln presenteras svarsalternativen 1–5, var 1 ska tolkas som 

“Stämmer inte alls” och 5 som “Stämmer helt”. 
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Figur 16 

Ovanstående cirkeldiagram (se figur 16) ger en bild av ungefär hur mycket tid per dag som 

lärplattan används av eller i samarbete med barnen. I enkätens svarsalternativ fanns bland 

annat alternativet “120–150 min”, vilket överlappar alternativet “120–180 minuter”. I 

samråd med handledare bakades därför svaren “120–180 min” ihop med “120–150 min” för 

att ge en tydligare övergång till “150–180 min”, vilket var nästa svarsintervall. 

 

 
Figur 17 
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Grafen ovan (se figur 17) sammanställer de enkätsvar som beskriver pedagogernas attityder 

och generella inställning till lärplattan (se figur 10–15). Dessa svar ställs sedan i relation till 

frågan “Ungefär hur mycket tid per dag används lärplattan i den dagliga verksamheten, av 

eller med barnen?” (se figur 16). X-axeln visar på hur positiva respondenterna är till 

digitalisering och lärplattan utifrån en sammanställning av frågorna som presenteras i figur 

10–15. I Y-axeln översätts svarsalternativen som beskriver antalet uppskattade minuter som 

lärplattan används per dag från minuter till siffrorna 0–6.  

I värde 5 sammanslås svarsalternativet “120–180 min” med “120–150 min”, då svaren 

överlappar varandra. Diagrammet visar på en signifikant (p-värde <0.01) liten till medelstor 

(r=0.30) korrelation mellan användning per dag och pedagogens inställning till lärplattan. 

En korrelationskoefficient (r) kan variera mellan -1 och 1, var -1 beskriver en stark negativ 

korrelation mellan olika värden och 1 en stark positiv sådan. Om r=0 så finns det inget 

samband mellan de undersökta variablerna. 

7.1.4 Analys 

Hur används lärplattan i den pedagogiska verksamheten?  

Respondenterna uppger att barnen i deras verksamheter oftast får använda lärplattan 

tillsammans med en pedagog eller en kompis. Färre än en tiondel av de svarande 

pedagogerna uppger att de oftast låter barnen använda lärplattan själv (se figur 7). Detta 

förhållningssätt resonerar väl med det sociokulturella perspektivet, vilket belyser att barn lär 

bäst i samspel med varandra eller med en pedagog som utmanar. Lärandet medieras genom 

barnet, barnen och/eller pedagogen och eventuella kulturella redskap – som i det här fallet 

är lärplattan. I samspelet sker lärandet först interpersonellt och senare intrapersonellt. Detta 

innebär att barnen först lär sig att förstå lärplattan i interaktionen med andra barn eller med 

en pedagog, vartefter de utvecklar en egen, inre förståelse (Pihlgren, 2017, s. 31–32).  

Vidare så verkar respondenterna till en övervägande del vara närvarande under de 

situationer som barnen får använda lärplattan (se figur 8). Utifrån det sociokulturella 

perspektivet går detta att förstå genom begreppen appropriering och den proximala 

utvecklingszonen. Den proximala utvecklingszonen kan beskrivas som nästa steg i 

utvecklingen eller lärandet, vilken man inte kan nå utan hjälp från en mer erfaren individ. 

Eftersom dagens läroplan har tydlig inspiration från det sociokulturella perspektivet 

(Pihlgren, 2017, s. 25 och 32; Säljö, 2020, s. 283–284) går det att förstå pedagogernas 

närvaro som ett sätt att vara barnen behjälpliga om de stöter på svårigheter med lärplattan, 

vilka de inte själva skulle klara av att överkomma. Pedagogerna finns då närvarande för att 

verka som en sekundär socialisation när barnen inte klarar av att tillskansa sig kunskapen 

på egen hand (Säljö, 2020, s. 281). 

Avslutningsvis vittnar statistiken på att användningen av lärplattan är som mest utbredd i 

samband med den pedagogiska dokumentationen (se figur 6). Lärplattan blir vid dessa 

tillfällen ett materiellt redskap vars syfte är att mediera kunskap om verksamheten till 

pedagogen. Det verkar även vara vanligt att man använder lärplattan som läsplatta i samband 

med läsvilan, var lärplattan blir ett materiellt verktyg för att barnen ska förstå en berättelse 

(Pihlgren, 2017, s. 32; Säljö, 2020, s. 277). Utöver detta beskriver respondenterna att 

lärplattan är ett värdefullt verktyg i flera andra situationer (se figur 9) än de som efterfrågas 
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i enkäten. Det nämns bland annat att lärplattan används i mötet med vårdnadshavare, då 

lärplattan medierar kunskap om barnets dag mellan pedagog och vårdnadshavare. 

Respondenterna har även nämnt flera olika tillfällen som beskriver att lärplattan används för 

att förstärka lärmiljön för barnen, genom musik och projicering (se figur 9). I dessa tillfällen 

medierias barns förståelse för sin omvärld ytterligare genom de nya kulturella verktygen 

som projiceringen och musiken är (Pihlgren, 2017, s. 32). 

Sammanfattningsvis så verkar lärplattans plats i förskolan vara präglad av en tanke om 

samspel, eftersom de flesta barn använder den tillsammans med en kompis eller pedagog. 

Det verkar vara ovanligt att pedagoger tillåter fri användning av lärplattan samt att de sällan 

låter barn använda lärplattan utan uppsikt. Detta går att förstå som en strävan från pedagogen 

att vilja vara närvarande om problem eller svårigheter dyker upp. Lärplattan verkar vidare 

vara ett materiellt verktyg för både pedagogen och barnet, då de vanligaste tillfällena som 

den används är vid läsvila och dokumentation. Eftersom få barn i förskoleålder själva kan 

läsa kan vi anta att lärplattan medierar berättelser från böcker till barnen. Lärplattan 

medierar också kunskap om verksamheten till pedagogerna, genom den pedagogiska 

dokumentationen.  

 

Påverkar pedagogers inställning till lärplattan användningen av den? 

I punktdiagrammet (se figur 17) visualiseras sambandet mellan användning av lärplattan och 

respondentens generella inställning till den och digitalisering. Diagrammet visar på en 

signifikant, liten till medelstor, korrelation mellan användning per dag och pedagogens 

inställning till lärplattan. Detta innebär att pedagogernas inställning till lärplattan kommer 

att påverka användningen av den. I det här fallet är pedagogerna som är positiva till lärplattan 

och digitalisering mer benägna att använda lärplattan under längre stunder under dagen än 

de som är negativt inställda till den. 

Ur ett sociokulturellt perspektiv går det att se lärplattan som en del i pedagogernas 

kulturella verklighet. Vygotskij menade att kulturen inte endast ska förstås som ett kollektivt 

fenomen, utan att kulturen också finns internaliserad i individen. Detta innebär att 

individens egna psykologiska processer är internaliserade former av den kollektiva kulturella 

verkligheten. Individens inre värld och dennes handlande står alltså i relation till dennes 

kulturella verklighet, av vilken man är präglad (Bråten, 1998, s. 16). Det går alltså att förstå 

pedagogernas attityder och användning av lärplattan utifrån den, inom förskolan, kollektiva 

uppfattningen om att densamma. Eftersom lärplattan verkar vara ett positivt verktyg för 

pedagoger i flera situationer kommer det att skapas en positiv uppfattning om verktyget. 

Detta är också anledningen till varför man väljer att använda den - en positiv uppfattning ger 

utökad användning.  

Vidare så förklarar detta även hur olika pedagoger ändå kan ha olika uppfattning om den 

kollektiva kulturella verkligheten. Eftersom varje pedagog är en produkt av sin historiska 

identitet kommer samma individ att vara präglad av sin historiska kulturella miljö (Bråten, 

1998, s. 14), även när de stiger in i den kulturella verklighet som är förskolan. Thurmann-

Moe beskriver utifrån Vygotskijs tankar att en grupp av människor - såsom ett arbetslag - 

kommer att bestå av olika individer med olika bakgrund. Dessa människors olikheter 

kommer bland annat att bero på individernas utbildning, socioekonomiska förhållanden och 

tidigare erfarenheter, vilket i sin tur kommer att prägla gruppen (ref. Thurmann-Moe, 1998, 
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s. 122–123). Detta gör att en sociokulturell verklighet alltid är i förändring och kommer att 

präglas av ett kollektivs enskilda individer, även om man som i förskolan är bundna till 

samma styrdokument. Barn i arbetslag med pedagoger som är mer negativt inställda till 

digitalisering kommer således att inte heller få ta lika stor del av digitala verktyg i förskolan, 

såsom lärplattan. Medan barn som har pedagoger med positiv inställning till digitalisering 

kommer att få ta större del av digitala verktyg i förskolan. 
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7.2 Skillnader och likheter mellan barnskötare och förskollärare 

Den tredje frågeställningen som ska besvaras i denna studie är “skiljer sig förskollärares 

och barnskötares förhållningssätt och syn på lärplattan åt”, vilket kommer att behandlas 

här nedan. Något som framgår i resultatet gällande förskolans samsyn på lärplattan (stycke 

7.1) är att det var 263 pedagoger i förskolans verksamhet som deltog i studien. Dock beskrivs 

det ej att det var 159 av de deltagande var förskollärare och 104 var barnskötare, vilket är 

relevant i detta resultat. Samtliga pedagoger har svarat på samtliga frågor. 

7.2.1 Personlig lärplatta 

 
Figur 18 

Det är viss skillnad mellan yrkeskategorierna angående om de har tillgång till en personlig 

lärplatta eller ej i verksamheten. Då 65% av förskollärarna hade en personlig lärplatta, men 

endast hälften av barnskötarna hade en personlig lärplatta i verksamheten.  

7.2.2 Appar 
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Figur 19 

När appar laddas ner i lärplattorna skiljer sig barnskötarnas och förskollärarnas svar i vilka 

tillfällen som de anger att apparna främst laddas ned. Vid “... spontant” (barnskötare - 6%, 

förskollärare - 4%) och “Vet inte” (barnskötare - 13%, förskollärare - 16%) förhåller sig 

svaren relativt lika, men i de andra svaren stämmer svaren ej lika. Även om majoriteten av 

pedagogernas svar är att nya appar främst laddas ned i samband med planeringsmöten så är 

det större andel av barnskötarna (56%) jämfört med förskollärarna (45%) som anger att appar 

främst laddas ned vid det tillfället. Likaså anser en större andel barnskötare (12%) att apparna 

laddas ned på barnens initiativ, gentemot förskollärarnas svar (4%). En större andel 

förskollärare (31%) laddar även ned appar på deras eget initiativ i större utsträckning 

gentemot vad barnskötarna svarat (14%). 

 

 
Figur 20 

 

 
Figur 21 
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I figur 20 visar det sig att förskollärare anser sig vara något mer införstådda med lärplattans 

olika appar och innehåll. Även om de flesta förskollärare och barnskötare ansåg att de hade 

väldigt bra förståelse (barnskötare - 43%, förskollärare - 43%) över lärplattans olika appar 

och deras innehåll så blir det tydligt att barnskötarna svarade i högre grad med lägre siffror 

än vad förskollärarna gjorde.  

Dock verkar det inte vara kopplat till om pedagogerna kontrollerar om apparna som 

laddas ned är lämplig för förskolans barngrupp, vilket visualiseras i figur 21. Det är en 

betydligt högre grad som har svarat att de alltid kontrollerar att apparna är lämpliga för 

barngruppen (barnskötare - 76%, förskollärare - 71%) gentemot hur införstådda de är på 

lärplattans olika appar och innehåll. Barnskötarnas och förskollärarnas svar skiljer även 

mellan figurerna 10 och 11, då barnskötarna kontrollerar om apparna är lämpliga för 

barngruppen mer än vad förskollärarna gör, även om det skiljer på relativt låg procent mellan 

yrkeskategorierna. Men förskollärarna anser sig vara mer införstådda med apparnas innehåll, 

vilket beskrevs tidigare. 

 

 
Figur 22 

I figur 22 visualiseras vilka appar som pedagogerna använder främst i förskolan. Vissa 

pedagoger nämner fler än bara en app, vilket leder till att resultatet överskrider 100%. Övriga 

appar är appar som ej nämns av många pedagoger (under 5 gånger) och har därför 

sammanställts till en stapel i diagrammet. Vissa har även skrivit att de inte använder appar i 

förskolan, vilket inte visas i diagrammet. 

I diagrammet blir det tydligt att det är främst en app som utmärker sig tydligt att den ofta 

används i förskolans verksamhet. Nästan hälften av både barnskötarna (47%) och 

förskollärarna (48%) skrev att en av de vanligaste apparna de använder sig av i förskolans 

verksamhet är Polyglutt. Där det blir tydligt att pedagogerna skiljer sig i vilken app de 

använder ofta är kameran. Även om det är ett relativt lågt antal av båda pedagogerna som 

har skrivit att de använder lärplattans kamera ofta i förskolans verksamhet, blir det ändå 

tydligt att det är förskollärarna som anser sig använda kameran mest (10%), gentemot 

barnskötarna (2%). 
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7.2.3 Egna erfarenheter 

 
Figur 23 

Båda yrkeskategorierna anser främst att lärplattan är ett värdefullt verktyg i den dagliga 

verksamheten, då majoriteten av deltagarna visar att det stämmer helt att lärplattan är 

värdefull i verksamheten (barnskötare - 39%, förskollärare - 44%). Förskollärarna visar dock 

att de anser att lärplattan är ett mer värdefullt verktyg i verksamheten än vad barnskötarna 

tycker, då barnskötarnas svar lutar mer åt att det inte stämmer än gentemot förskollärarnas 

svar. 

 

 
Figur 24 

I figur 24 blir det tydligt att båda yrkeskategorierna tycker relativt lika om att lärplattan är 

ett bra verktyg för att arbeta efter läroplanens mål. Majoriteten tycker att det stämmer att 

lärplattan är ett bra verktyg för att uppnå läroplanens mål. Men förskollärare tenderar att 

svara något högre än barnskötare. 
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Figur 25 

Likt figur 24 förhåller sig även figur 25 att båda yrkeskategorierna främst ställer sig positiva 

till digitaliseringen i förskolan. Men även i denna figur tenderar förskollärare se sig något 

mer positivt inställda till digitaliseringen i förskolan. 

 

 
Figur 26 

Hur yrkeskategorierna tycker att förskolan arbetar med digitaliseringen i den mängd som är 

idag förhåller sig pedagogerna främst åt att de tycker att det är i en positiv utsträckning. 

Förskollärarna visar att de flesta tycker att det inte stämmer att förskolan arbetar för mycket 

med digitalisering, medan barnskötarna ligger något lägre, men fortfarande främst åt det 

positiva hållet. 
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Figur 27 

 

 
Figur 28 

I figur 27 anser majoriteten av förskollärarna (40%) att det inte stämmer att det är svårt att 

arbeta med lärplattan i förskolan, vilket skiljer dem från barnskötarna, där majoriteten har 

lagt sig i mitten (35%) om hur svårt de tycker att det är att arbeta med lärplattan. 

Barnskötarna verkar alltså över lag tycka att det är svårare att arbeta med lärplattan i 

verksamheten gentemot vad förskollärarna anser. Detta går även tyda i figur 28 då det främst 

är barnskötarna (34%) som anser att de behöver mer fortbildning gällande digitala verktyg i 

förskolan, medan förskollärarna är ganska jämnt fördelade på samtliga svarsalternativ i 

gällande fråga. Varför barnskötarna anser att de behöver mer fortbildning än vad 

förskollärarna tycker kan därför bero på för att de inte verkar ha en lika bra kunskap om 

lärplattan som förskollärarna har. Detta kan även bero på att förskollärarna sannolikt har en 

längre och högre utbildningsgrad än barnskötarna. 

 



  

31 

 

 
Figur 29 

För att få en helhetssyn hur yrkeskategoriernas åsikter angående lärplattan och 

digitaliseringen i förskolan räknades det ut ett signifikant (p-värde <0,002) medelvärde på 

samtliga figurer i detta stycke (se figur 23–28). För att räkna ut medelvärdet måste varje 

negativt laddad fråga omvandlas till att bli positivt laddad - “1” blir till “5” och så vidare. 

Det blev då möjligt att se att förskollärarna har mer positiva erfarenheter kopplat till området. 

Förskollärarnas medelvärde hamnade då på 26,7 av 30 medan barnskötarna hamnade på 

24,7. 

7.2.4 Tid 

 
Figur 30 

I figur 30 syns det att det främst är förskollärarna som låter barnen få ta del av lärplattan, 

antingen via pedagogens ledning, eller att barnen själva får använda lärplattan. Visserligen 

anser majoriteten av båda yrkeskategorierna att de använder lärplattan endast 0–30 minuter 

om dagen (barnskötare - 47%, förskollärare, 45%), men det är endast förskollärarna som har 

svarat att lärplattan används 120 minuter eller mer i den dagliga verksamheten tillsammans 
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med barnen. Likaså är det främst barnskötare som anser att lärplattan ej används i den dagliga 

verksamheten (8%). 

7.2.5 Analys 

Skiljer sig förskollärares och barnskötares förhållningssätt och syn på lärplattan åt? 

Det intressanta med att jämföra de två största yrkeskategorierna inom förskolan är för att 

synliggöra pedagogernas förhållningssätt och förståelse till lärplattan. Även om samtliga 

pedagoger delar samma kulturella miljö på förskolan betyder det inte att de har ett liknande 

bemötande, i det här fallet mot lärplattan, vilket även beskrivs under 5. Teoretiskt perspektiv. 

Detta grundar sig på hur pedagogernas syn- och förhållningssätt till lärplattan i tidigare 

erfarenheter. Det vill säga att förskollärare som har en högre utbildning än barnskötarna kan 

ha fått till sig erfarenheter från utbildningen som skiljer från barnskötarnas erfarenheter 

(Thurmann-Moe, 1998, s. 122–123; Bråten, 1998, s. 14 och 16), vilket då kan leda till att 

yrkesgrupperna förhåller sig olika till lärplattan i den dagliga verksamheten.  

I resultatet blir det möjligt att synliggöra att både barnskötarna och förskollärarna ställer 

sig relativt positivt till digitaliseringen i förskolan, då båda yrkesrollerna främst har svarat 

med höga siffror i de positivt laddade frågorna och med låga siffror i de negativt laddade 

frågorna. Varför pedagogerna har en relativt lik samsyn på lärplattan och digitaliseringen i 

förskolan kan mycket väl bero på för att de alla tillhör samma kulturella miljö när de befinner 

sig på arbetet, vilket i sin tur leder till att de får en delad samsyn på digitaliseringen i 

förskolan (Thurmann-Moe, 1998, s. 122–123). Det ligger även i linje med det Säljö skriver 

- att människor utvecklas i samspel med andra medmänniskor. Människan lär sig inte själv, 

utan för att kunskap ska förmedlas behövs gemensamt deltagande där de tillsammans bildar 

ett uppfattande (2020, s. 283–284). I figur 19 syns det även att majoriteten av båda 

yrkesgrupperna laddar ned appar till lärplattan under planeringsmöten. I och med att de 

laddar ned apparna under ett planeringsmöte blir det enklare för en utomstående person som 

inte ännu har hunnit mediera appens användningsområde och hur den fungerar i den 

pedagogiska verksamheten. I dessa fall kan den kunniga pedagogen hjälpa de 

nyintroducerade via scaffolding - att den kunnige låter de andra använda lärplattan för att 

sedan hjälpa dem vid svårigheter som uppkommer. Med stöd från en mer kompetent person 

skapas fler syn- och förhållningssätt till lärplattan i det här fallet (Säljö, 2020, s. 282; 

Wallerstedt, 2020, s. 46–47). 

Det går även tyda vilken app som yrkesgrupperna främst använder i förskolans 

verksamhet. I figur 22 syns det att det är appen Polyglutt som genomsyrar i förskolan 

verksamhet gällande både förskollärare och barnskötare. Polyglutt är en bilderboktjänst som 

främst är inriktad mot barn i förskolan. Samtliga böcker i appen finns på svenska, men många 

böcker finns även på andra språk (ILT Education, 2022). Likt att både barnskötare och 

förskollärare är de båda relativt positiva till lärplattan och förskolans digitalisering, tyder det 

även här på att de delar samma åsikt gällande vilken app de använder främst. Vilket även det 

går att koppla till att yrkesgrupperna har en delad samsyn i den kulturella miljön de befinner 

sig i. Lindqvist skriver att den vuxne ansvarar för att miljön ska vara utvecklande för barnen, 

likaså den fysiska och den sociala miljön (1999, s. 72–73) och för att det ska bli möjligt att 
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pedagogerna utformar en bra miljö behöver de dela en samsyn hur de anser en bra 

pedagogisk miljö ska utformas. 

Även om yrkeskategorierna har en relativt lik samsyn, så synliggörs det dock ändå en viss 

skillnad mellan dem. Förskollärarna ställer sig något mer positivt till den digitala 

utvecklingen i förskolan gentemot barnskötarna, vilket bland annat blev tydligt vid 

medelvärdet av figurerna 23–28. Detta kan bero på för att förskollärarna har fått en bredare 

kunskap om hur lärplattan som verktyg i förskolan används via deras förskollärarutbildning 

- förskollärarna kanske alltså har mer tidigare erfarenheter till lärplattan än vad barnskötarna 

har vilket leder till att förskollärarna uppskattar lärplattan som verktyg mer än vad 

barnskötarna gör (Säljö, 2020, s. 283; Thurmann-Moe, 1998, s. 122–123). Detta går även 

koppla till det Bråten menar. Han menar att när personer kommer till en ny kultur använder 

de sig av sina tidigare erfarenheter för att förstå den nya och för att sedan ta till sig den nya 

i samband med sina tidigare erfarenheter (1998, s. 16). 

I figur 18 visar det även att det främst är förskollärarna som har en personlig lärplatta 

vilket kan leda till att förskollärarna har en större kunskap hur lärplattan fungerar. I och med 

att förskollärarna har en egen lärplatta i förskolans verksamhet har de lättare för att förstå 

hur lärplattan fungerar, förskollärarna har alltså lättare för att förstå hur lärplattan medierar 

i förskolans verksamhet (Säljö, 2020, s. 277), till skillnad från barnskötarna där det inte är 

lika många som har en personlig lärplatta. Det kan betyda att många av barnskötarna 

fortfarande approprierar lärplattans innebörd i förskolans verksamhet, då de inte har lärt sig 

helt hur de ska använda lärplattan i förskolans verksamhet helt och hållet än. Även om de 

förstår vissa delar av lärplattan kan de vara i behov av att lära sig ännu mer om den. 

Appropriering är något som sker gradvis, vilket betyder att människan lär sig i det här fallet 

hur lärplattan fungerar stegvis (Säljö, 2020, s. 280; Wallerstedt, 2020, s, 44), exempelvis att 

de lär sig använda en app i taget. 

Detta går även dra kopplingar till figur 28 - om yrkesrollerna anser att de behöver mer 

fortbildning gällande digitala verktyg i förskolan. I det diagrammet blir det tydligt att det 

främst är barnskötarna som anser att de behöver mer fortbildning inom området. 

Förskollärarna anser sig möjligtvis vara mer kompetenta gentemot barnskötarna hur de ska 

förhålla sig till lärplattan. Även detta går att koppla till figur 29 att förskollärarna har tidigare 

erfarenheter från utbildningen där de får nytta av sina tidigare erfarenheter (Bråten, 1998, s. 

16; Säljö 2020, s. 283; Thurmann-Moe, 1998, s. 122–123). Vidare visar även figur 19 att det 

främst är förskollärare som laddar ned appar på eget initiativ gentemot barnskötarna, vilket 

även det kan tyda på att förskollärarna har större förståelse hur lärplattan medierar i 

verksamheten. Likaså går det i figur 20 att tyda att det är förskollärarna som främst förstår 

lärplattans olika appar och innehåll, vilket tyder desto mer på att det främst är förskollärarna 

som förstår hur lärplattan medierar i förskolan. Nackdelen med att ladda ned appar på eget 

initiativ är att andra pedagoger på avdelningen kanske inte förstår hur appen ska medieras i 

verksamheten. Säljö skriver att för att förstå hur något medierar världen måste människan 

först appropriera medieringen (2020, s. 280). De som inte har sett hur de nedladdade apparna 

fungerar kan det inte heller förväntas av att de ska klara av att de ska förstå appens mediering 

i verksamheten. 

I figur 30 visualiseras det att det är förskollärarna som använder lärplattan mest i 

förskolans dagliga verksamhet, då förskollärarna anser att de använder lärplattan under mer 
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tid än vad barnskötarna gör. Varför förskollärarna lägger ned mer tid på lärplattan gentemot 

barnskötarna kan bero på att de har en positivare inställning till lärplattan och 

digitaliseringen i förskolan. Något som beskrevs tidigare under analysen är att den vuxne 

formar miljön som barnen utvecklas i, det är därför viktigt att anpassa den på ett sätt som är 

gynnande för barnen (Lindqvist 1999, s. 72–73). Det kan dock innebära att pedagogerna 

utformar verksamheten på ett sätt som ligger i linje med deras uppfattningar i vad som är 

viktigt, därför kan det skilja på tid hur ofta barnskötare respektive förskollärare fördelar tiden 

med lärplattan i förskolan. Eftersom förskollärare över lag ställer sig mer positivt till 

lärplattan i förskolan kan det därför leda till att de använder lärplattan mer i verksamheten 

än vad barnskötarna gör. 
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8. Diskussion 

I det här kapitlet kommer resultatet av denna studie att ställas i relation till tidigare forskning. 

Ett resultat av studien är att pedagoger ofta verkar ha ett sociokulturellt förhållningssätt till 

lärplattan, med återkommande inslag av samspel och pedagogisk närvaro (se figur 7 och 

8). Detta ligger i linje med Kjällanders (2016) slutsatser, vilka vittnar om att barn oftast tillåts 

använda lärplattan i grupp och i samspel med varandra (s. 25–26). Gulz och Haake beskriver 

också att en pedagogs närvaro alltid är en fördel, men att den logistiska situationen i en 

förskola gör att det inte alltid kan finnas en pedagog närvarande (2019, s. 171–172). Detta 

visar sig också i denna studie, då en minoritet av respondenterna uppger att barnen oftast får 

använda lärplattan själva (se figur 7). Vidare så vittnar resultatet av frågan om övriga stunder 

som lärplattan används om att den väldigt sällan används som en “extra pedagog” eller 

barnvakt (se figur 9), vilket var en fördom som fanns utifrån våra tidigare erfarenheter av 

förskolan. Eftersom enkäten i sig inte efterfrågar stunder som lärplattan agerar “extra 

pedagog” så kan dock mörkertalet vara högre och bättre representeras genom figur 8, var en 

minoritet uppger att de alltid eller ofta låter barnen använda lärplattan utan uppsikt.  

Vidare så menar författaren Kjällander att det bland annat är lärplattans unika 

tillgänglighet och mobilitet som har gett den en så revolutionerande position i den svenska 

förskolan. Möjligheterna den ger är många, både i den fria leken, undervisningen, som 

hjälpmedel vid inskolning och i samband med dokumentation. Hon menar att det därför är 

särskilt viktigt att barn i förskolan ges utrymme och uppmuntran att utmana sina kunskaper 

om digitala verktyg och multimodalitet (Kjällander, 2016, s. 2 och 24; Kjällander, 2018, s. 

257–258). I relation till resultatet av denna studie så visar sig detta i figur 9, var flera av 

respondenterna har nämnt flera andra tillfällen som lärplattan är dem behjälpliga än vid de 

tillfällen som vi listade i enkäten (se figur 6). Lärplattan verkar väldigt ofta användas i 

samband med projicering för att förstärka lärmiljöer (se figur 9). Den blir alltså till ett 

materiellt verktyg vid flera olika tillfällen under dagen, då den medierar kunskap till, om och 

mellan både barn och vuxna i förskolan.  

Nygren och Krantz skriver om att både barnskötare och förskollärare ska bedriva 

undervisning i förskolan som genomsyrar läroplanens mål och riktlinjer (2019, s. 31–32 och 

35). Både barnskötarna och förskollärarna ställer sig främst positiva både till att använda 

lärplattan i den dagliga verksamheten och för att uppnå läroplanens olika mål (se figur 29), 

vilket ligger i linje med det Nygren och Krantz skriver. Det innebär att båda yrkesgrupperna 

använder lärplattan som verktyg för att i vissa fall uppnå de mål som redovisas i läroplanen. 

Detta går koppla till det Moinian, Kjällander och Dorls skriver, att det räcker inte endast med 

att använda lärplattan i verksamheten utan ett relevant syfte. För att lärplattan ska bli 

betydelsefull i förskolan behöver det finnas appar och program som motsvarar läroplanens 

mål (2019, s. 336–337). 

En app som har ett stort inflytande i den pedagogiska verksamheten är Polyglutt (se figur 

22). Under kapitel 7.2.5 Analys beskrivs appen med som en bilderboktjänst som är anpassad 

mot förskolans aktuella läroplan, Lpfö18 (ILT Education, 2022). Likt att pedagogerna 

använder lärplattan för att uppnå läroplanens mål, går det att koppla samman att många 

pedagoger använder sig bland annat av appen Polyglutt för att uppnå dess mål. I figur 6 

visualiseras det att lärplattan har hög användning i samband med läsvilan, vilket då kan antas 
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med att Polyglutt är appen som används just då. Att barnen får lyssna och titta på lärplattan 

under läsningen gör att barnen får mediera verktyget. Barnen får tolka och förstå hur bilderna 

hänger ihop texten som blir uppläst (Pihlgren, 2017, s. 32; Säljö 2020, s. 275), samtidigt som 

boken kan innehålla andra viktiga mål kopplat till läroplanen. Ofta är barnen inte läskunniga 

i förskolan, vilket leder till att under användningen av lärplattan vid läsningen kan barnen se 

ord och bokstäver samtidigt som de hör hur de uttalas, vilket i sin tur leder till att barnen 

approprierar en grund till hur läsning går till (Säljö, 2020, s. 280; Wallerstedt, 2020, s. 44).  

I WHO:s studier framgår det att barn under två år bör inte ha någon skärmtid över huvud 

taget och barn över två år bör inte ha mer skärmtid än över en timme om dagen (2019, s. 8). 

I denna studie syns det dock att alla inte följer riktlinjerna därifrån (se figur 16). Det är dock 

färre barnskötare som överskrider tiden än vad förskollärarna gör (se figur 30). Sammanlagt 

19% av pedagogerna överskrider den rekommenderade tiden för barn över två år. Det måste 

även finnas pedagoger som använder lärplattan i de yngre grupperna då endast 6% har svarat 

att den ej används i den dagliga verksamheten, men 35% har svarat att de arbetar i en 

barngrupp med främst 1–3-åringar och 17% att de arbetar i blandad barngrupp (1–6 år) (se 

figur 5). Det kan visserligen ligga till så att lärplattan används endast med de som är över 

två år i de grupperna, då det inte framgår.  

Dunkels ställer sig dock som motståndare till att skärmtid är ett problem. Hon menar att 

det som saknas är bevis för positiva samband kopplat till skärmtid, men att det inte betyder 

att positiva kopplingar mellan barns lärande och lärplattan inte finns. Författaren fortsätter 

med att skriva att det som i stället ska belysas är varför lärplattan används, det viktiga är att 

det finns en mening med att barnen får vara framför skärmen där de får möjlighet till att 

utvecklas (Dunkels, 2021, s. 26 och 29–30). I figur 13 verkar det som att många pedagoger 

verkar hålla med Dunkels åsikt då de flesta av respondenterna inte tycker att förskolan 

arbetar för mycket med digitaliseringen i förskolan, dock är förskollärarna mer positiva till 

det än barnskötarna (se figur 26). Pedagogerna använder ofta lärplattan i samband med att 

uppnå läroplanens olika mål (se figur 11 och 24), vilket då innefattar att de har ett tydligt 

syfte med varför de använder lärplattan i just det fallet, vilket ligger i linje med det Dunkels 

skriver. Även kopplat till förskolans läroplan kan det vara svårt att få in samtliga mål i 

läroplanen om pedagogerna ej får arbeta med lärplattan och andra skärmar då ett av målen 

är att barnen ska lära sig om digitalisering, oavsett vilken ålder de har (Lpfö 18, 2018). 
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9. Konklusion  

I detta kapitel sammanfattas de viktigaste resultaten av studien utifrån syftesformulering och 

forskningsfrågor. Inledningsvis så visar studiens resultat på att barnskötare och 

förskollärares syn på lärplattan inte skiljer sig åt markant. Båda yrkesgrupperna har ett högt 

medelvärde på frågorna som rör attityd och visar på en generellt positiv inställning till 

användningen av lärplattan i förskolan.  

I frågan om inställning till lärplattan påverkar användningsgraden av densamma så är 

svaret att en positiv inställning kommer att generera högre användning. Vidare så ser man 

viss skillnad i yrkesgruppernas användning per dag. Det är endast förskollärare som har 

beskrivit att de använder lärplattan tillsammans med barnen mer än 120 minuter per dag. 

Antalet barnskötare som inte använder lärplattan alls i den vardagliga verksamheten är också 

nästan dubbelt så hög som de förskollärare som angett samma svar.  

I beskrivningen av hur lärplattan används så visar resultatet av studien på att lärplattan 

ofta har rollen som materiellt verktyg i ett medierande av kunskap. Detta både för barn, 

pedagoger och vårdnadshavare. Lärplattan används ofta som dokumentationsverktyg, 

läromedel vid läsvila och vid möten med vårdnadshavare. Vidare används lärplattan ofta för 

att förstärka olika lärmiljöer. Avslutningsvis så verkar pedagoger ha en utbredd uppfattning 

om att lärplattan ska användas i samspel med andra barn eller tillsammans med pedagog.  

Utifrån den syftesformulering som presenteras i kapitel 3. Syfte och forskningsfrågor så 

kan syftet med studien vara uppnått. Detta utifrån de resultat och analyser som har 

presenterats och diskuterats i föregående två kapitel. 

 

Fortsatt forskning… 

Eftersom denna studie endast har 263 respondenter så gå det inte att påstå att den är 

representativ för samtliga barnskötare och förskollärare som jobbar i svenska förskolan. 

Denna studie kan endast ge information om vad dessa respondenter har gett uttryck för. För 

att få ytterligare förståelse för lärplattans plats i förskolan skulle det vara intressant att 

genomföra en observationsstudie, vilken visar hur användningen faktiskt ser ut i förskolan. 

Vidare skulle studien kunna kompletteras genom kvalitativa intervjuer i vilka pedagoger ges 

utökat utrymme att besvara frågor om attityder till lärplattan och digitalisering. Utöver dessa 

två nya angreppssätt så vore det intressant att genomföra en ännu större enkätstudie, som är 

betydligt mer rikstäckande. Detta för att göra studien ännu mer representativ och för att 

ytterligare validera dess resultat.  
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Lärplattan i förskolan 

I den här enkäten söker vi svar på hur lärplattan (även kallad surfplatta eller padda) används 

i den vardagliga pedagogiska verksamheten. Enkäten är en kvantitativ undersökning som 

ligger till grund för vårt examensarbete (även kallad C-uppsats). Svaren kommer att 

vara helt anonyma för oss genom hela skriv- och analysprocessen. Enkäten kommer dessutom 

att raderas när vi har fått in tillräckligt med svar, med ett minimum på 100 svar per 

yrkeskategori.  

 

Enkäten tar mellan 5–10 minuter att fylla i. 

Tänk på att även du som inte använder lärplattan i vardagen kan svara på enkäten. 

 

Avsnitt 1 – Befattning 

I den första frågan söker vi svar på vilken yrkesbefattning du har. Detta för att kunna dra 

slutsatser kring om dessa olika yrkesgrupper arbetar olika med lärplattan i den dagliga 

verksamheten. Även om det ofta finns fler yrkeskategorier som arbetar i förskolan har vi valt 

att endast jämföra de två största - barnskötare och förskollärare. 

Om du varken är barnskötare eller förskollärare kan du stänga ned enkäten. 

 

Vilken är din yrkesbefattning? 

o Barnskötare 

o Förskollärare 

 

 

Avsnitt 2 – Tillgänglighet 

För att skapa en bild av vilka förutsättningar som finns på olika arbetsplatser söker vi här 

svar på hur tillgängligheten till lärplattan ser ut. 

Har du som pedagog en personlig lärplatta i verksamheten?  

o Ja 

o Nej 

Ungefär hur många barn per lärplatta finns det på avdelningen? 

Svara i siffor! 

______________________________ 

______________________________ 

 

Ungefär hur ser åldersindelningen ut på din avdelning? 

o Främst barn i åldrarna 1–3 år 

o Främst barn i åldrarna 3–6 år 

o Blandad barngrupp (1–6 år) 

o Barn i förskoleklass 

 

 

Avsnitt 3 – Appar 

I det här avsnittet söker vi svar på ditt förhållningssätt till de olika applikationer som 

lärplattan erbjuder. 

Jag är väl införstådd med lärplattans olika appar och deras innehåll.  

 
Innan en app laddas ned kontrollerar jag om den är lämplig för min barngrupp. 



  

 

 
Nya appar laddas ner främst ... 

o ... spontant. 

o ... på eget initiativ. 

o ... på barnens initivativ. 

o ... i samband med planeringsmöten. 

o Vet inte 

 

Vilken app använder du oftast i den dagliga verksamheten? 

______________________________ 

______________________________ 

 

 

Avsnitt 4 - När används lärplattan? 

Med begreppet "använder" så syftar vi på situationer då den används tillsammans med eller 

av barn.  

 

Jag använder lärplattan i samband med öppning. 

 
Jag använder lärplattan i samband med samling. 

 
Jag använder lärplattan i samband med lunch. 

 
Jag använder lärplattan i samband med läsvila/vila. 

 
Jag använder lärplattan i samband med fri lek. 

 
Jag använder lärplattan i samband med planerade aktiviteter. 

 
Jag använder lärplattan i samband med utflykter. 

 



  

 

Jag använder lärplattan i samband med dokumentation. 

 
Jag använder lärplattan i samband med stängning. 

 
 

Barnen använder oftast lärplattan ... 

o ... själva. 

o ... med en kompis. 

o ... med en pedagog. 

 

Jag låter barnen använda lärplattan fritt i verksamheten. 

 
Jag låter barnen använda lärplattan utan uppsikt. 

 
Övriga stunder/situationer som jag ofta använder lärplattan. 

______________________________ 

______________________________ 

 

Ungefär hur mycket tid per dag används lärplattan i den dagliga verksamheten, av eller 

med barnen? 

o Används ej i den dagliga verksamheten 

o 0–30 minuter 

o 30–60 minuter 

o 60–90 minuter 

o 90–120 minuter 

o 120–180 minuter 

o 120–150 minuter 

o 150–180 minuter 

o 180 minuter eller mer 

 

 

Avsnitt 5 - Egna erfarenheter 

Här söker vi svar på hur du uppfattar digitalisering och lärplattan. 

 

Jag tycker att lärplattan är ett värdefullt verktyg i den vardagliga verksamheten. 

 
 

Jag tycker att lärplattan är ett bra pedagogiskt verktyg för att arbeta efter läroplanens mål. 



  

 

 
 

Jag ställer mig positiv till digitaliseringen i förskolan. 

 
 

Jag tycker att förskolan jobbar för mycket med digitalisering. 

 
 

Jag tycker att det är svårt att arbeta med lärplattan i förskolan. 

 
 

Jag tycker att jag behöver mer fortbildning gällande digitala verktyg i förskolan. 

 
 


