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Sammanfattning 

 

Syftet med denna studie har varit att ta reda på vilka uppfattningar pedagoger i förskolan har 

angående barns tillägnande av faktakunskaper samt vilka demokratiska förmågor som 

konstitueras i arbetet med lärplattan. Följande frågor ligger till grund för vår studies utformning.  

 

Vilka faktakunskaper ser pedagogerna att barn tillägnar sig i arbetet med lärplattan?  

Vilka demokratiska förmågor ser pedagogerna utvecklas hos barn i arbetet med lärplattan? 

 

Vi har använt oss av kvalitativa fokusgruppsintervjuer där 7 pedagoger deltagit som arbetat med 

lärplattan över en längre tid i sin verksamhet. Intervjuerna gjordes på pedagogernas arbetsplatser 

och vi valde även att vända oss till sociala medier där 3 pedagoger deltog i denna studie för att 

undersöka våra centrala frågor. Totalt har 10 pedagoger deltagit i studien. Resultatet från 

delstudie 1 visar att barns möjlighet att tillägna sig faktakunskaper har ökat genom att det finns 

appar och internet som ökar barns motivation att lära mer. Pedagogerna ser även lärplattan som 

en resurs i dokumentationsarbetet. Resultatet i delstudie 2 visar att barnen utvecklar demokratiska 

förmågor genom att de tränar på turtagning och får möjlighet att lyssna och respektera varandras 

åsikter. Alla barn arbetar tillsammans och tränar på de demokratiska förmågor som individer 

behöver i samhället. Vi har dragit slutsatsen att ingen av våra centrala frågeställningar i studien 

kan stå på egna ben för att få en lyckad lärandesituation då studien visar att både faktakunskaper 

och demokratiska förmågor främjas i arbetet med lärplattan. 
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1 Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till de pedagoger som tog sig tid och genom sitt engagemang bidragit till 

underlag för att studera de frågeställningar som varit centrala i vår studie. Vi vill även tacka vår 

handledare David O. Kronlid som guidat oss genom detta arbete med för oss mycket värdefulla 

kommentarer. Vi vill även rikta vårt varmaste och kärleksfullaste tack till våra familjer främst Jens 

och Nicklas som stått vid vår sida och upprätthållit markservice med hundar och ungar under 

detta arbete. Det har varit en intensiv tid där vi gnuggat våra hjärnceller lite extra mellan varven, 

vilket oftast gett kloka infallsvinklar men också sådana vi förkastat.  Samarbetet har krävt att vi 

sett sidor hos varandra som vi aldrig hade fått möjlighet att se om vi inte gjort denna studie 

gemensamt, det har också lagt grunden det relationsprojekt vi startat och för den vänskap som 

skapats mellan oss. Vi uppmanar alla att skriva ett arbete tillsammans det är både roligt och 

lärorikt! 

 

 

Uppsala Universitet Julen 2013 

 

Linda Kleman & Ellenore Åhlin 
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2 Begreppslista 

Under denna rubrik har vi gjort ett förtydligande av studiens centrala begrepp vilka presenteras 

här: 

Lärplatta – En surfplatta, även kallad pekplatta, pekdator, padda, datorplatta eller en handdator 

med pekskärm av typen multi-touch, som styrs med hjälp av fingertopparna och är avsedd att 

kunna hållas i en hand. Begreppet läsplatta förekommer också men har även en mer specifik 

betydelse. Ett mer vedertaget ord inom skola och förskola för surfplatta eller iPad. 

App. – En förkortning av ordet applikation. Att ladda ner en app betyder att man hämtar ett 

program på internet från app. Store eller playstore från den Android versionen. App. betyder 

programvara och det finns många appar för olika syften och ändamål. Det kan vara böcker, spel 

och mycket annat. 

Digitala verktyg – En form av teknisk utrustning som vi använder i förskoleverksamheten. 

Förskoleappen – Fappen, det är en app. för iPad, iPhone, finns för android och är även webb 

baserat. 

IKT – En utveckling av begreppet IT och betyder informations- och kommunikationsteknik. 

Begreppet IKT används ofta i utbildningssammanhang, eftersom bokstaven K står för 

kommunikation. 

iPad – En mobil pekdator som lanserades av företaget Apple i januari 2010 

IT –  En förkortning av informationsteknik vilket betyder teknik för insamling, bearbetning, 

lagring samt att presentera bild, ljud och text. 

Paddagogik – Är en lek med orden pedagogik och padda. Paddagogik är ännu inte ett 

vedertaget uttryck i traditionell media som dagstidningar men i bloggar och andra sociala medier 

är det desto vanligare. Det är den pedagogik som börjar växa fram i arbetet med lärplattan i 

förskolans verksamheter.1 

Popplet –  En app. som man gör tankekartor med tillsammans med barnen. 

Portfolio – Portfölj/samling med dokumentation, Kan innehålla text och bilder. 

QR kod – En streckkod. Med hjälp av en app. som du laddar ned till din telefon eller lärplatta 

från internet kan koden avläsas. 

                                                 
1 Språkrådet (2011). Paddagogik. www.sprakradet.se/11007 (2013-12-03) 

 

 

http://www.sprakradet.se/11007
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3 Inledning 

Vi har valt att undersöka vilka faktakunskaper barn tillägnar sig och vilka demokratiska förmågor 

som etableras kring och i arbetet med lärplattan som verktyg i förskolan. Vi avser även att 

undersöka pedagogers inställning till lärplattan i förskoleverksamheten. 

     Lärplattan är en interaktiv tavla där barn kan lära sig olika saker med hjälp av pedagoger eller 

tillsammans med andra barn. Lärplattan är mycket känslig och är styrd av en ”touch-screen” där 

man kan förflytta sig runt på skärmen med hjälp av fingret. Det finns flera benämningar av den 

interaktiva tavlan som t.ex. läsplatta, paddan och iPad som är ett specifikt märke. Apples iPads 

verkar vara den som används mest ute på dagens förskolor.2 Då vi inte vill lyfta fram en enskild 

leverantör av lärplatta så använder vi oss genomgående av begreppet lärplatta i denna studie. 

Dessutom är benämningen lärplatta relevant då det är mer vedertaget i förskolans verksamhet av 

barn och pedagoger. Vidare används dessa digitala verktyg i lärandesituationer och är därmed 

kopplade till läroplanen, Lpfö98.3 De används ofta i samtal med föräldrarna i de föräldrasamtal 

som förskolan erbjuder. Sammantaget framstår lärplatta som ett rimligt begrepp i denna studie. 

    Vi har arbetat många år med barn och har sett att om de får möjlighet att på så många olika 

sätt och i samspel med andra uttrycka sig varierande, så gynnas deras egna lärprocesser. Som 

pedagoger vill vi främja barn och elevers individuella utveckling och finna strategier för att 

barnen skall få ett så rikt liv i förskolans verksamhet som möjligt. Mot bakgrund av detta avser vi 

därför att undersöka om lärplattan kan vara ett komplement i barnens lärandesituationer, hitta 

sätt att få barn och elever motiverade till att lära kan vara en stor utmaning för pedagoger i 

förskolan. Vi vill med andra ord undersöka hur pedagoger ser på detta verktyg och om lärplattan 

kan vara ett relevant redskap i barnens lärprocesser på förskolans verksamhet. 

     Alla förskolor har förhoppningen om att ligga i framkant kvalitativt och en pedagogisk 

tillämpning av tekniska hjälpmedel kan vara ett sätt att hänga med i den tekniska utveckling som 

finns i samhället. Vår erfarenhet är att det finns lite forskning inom området och oftast är det 

personliga erfarenheter som driver pedagoger att implementera dessa lärplattor i sin egen 

verksamhet. Det är även intressant att se vad forskning, artiklar och debatter har bidragit med i 

ämnet. Som pedagoger vet vi att det behövs regelbundna rutiner för uppföljning och 

dokumentation i förskolan. Här kan det finnas pedagogiskt mervärde och en vinst för pedagoger i 

kvalitetsarbetet att använda lärplattan tillsammans med barnen i verksamheten. Vi har fått 

                                                 
2 Apple (2011) www.apple.com/se/ipad/(2013-12-01) 
3 Läroplan för förskolan, Lpfö 98 (reviderad 2010). Stockholm: Utbildningsdepartementet, Regeringskansliet. 

http://www.apple.com/se/ipad/
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kunskap om att pedagoger direkt kan dokumentera med lärplattan vad som sker i lärprocesserna 

hos individerna. Utifrån barnens frågor kan nya teman och aktiviteter födas som förankras i 

barnens erfarenheter och perspektiv.4 Mot bakgrund av ovan menar vi att det finns ett didaktiskt 

intresse i att studera den kunskap pedagoger uppfattar att barnen tillägnar sig då de arbetar med 

lärplattan i förskoleverksamheten samt vilka demokratiska förmågor som eventuellt etableras i 

och med detta. 

                                                 
4 Gällhagen, Lena & Wahlström, Elisabeth (2013) Lär och lek med surfplatta i förskolan. 2. uppl. Stockholm: Natur 

& kultur, s. 61,62.  
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4 Bakgrund 

Förskolans uppdrag har under åren förändrats från att vård och omsorg var pedagogernas 

primära uppgift till att moderna pedagogers uppdrag är mer styrt av samhällets utformning och 

förståelsen att leva tillsammans är viktig i denna globala värld. Media och IKT är centrala delar i 

vårt samhälle, tekniken accelererar i hög förändringstakt och digitala verktyg används frekvent i 

vardagliga situationer av både barn och vuxna. Pedagoger arbetar utifrån barnens individuella 

intressen och utvecklingsprocesser i förskolans verksamhet. I läroplanen för förskolan står det att 

pedagogernas ansvar är att ge varje barn möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera, 

söka ny kunskap och kunna samarbeta vilket är nödvändigt i ett samhälle präglat av ett stort 

informationsflöde och en snabb förändringstakt. Förskolan skall lägga grunden till att barnen på 

sikt kan tillägna sig de kunskaper som utgör den referensram som alla i samhället behöver.  

     Utvecklingen inom data och teknik går i dag framåt med en väldig fart. Det produceras hela 

tiden nya och mer utvecklade tekniska verktyg som tar en plats i samhället och i vår vardag.  

     Digital teknik är en stor del av våra liv och det är viktigt att barn inom förskola och skola får 

möjlighet att möta och utveckla kunskaper i hur de använder sig av digitala verktyg. Detta 

uppmärksammas i läroplanen för förskolan:  

Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och 

utforska hur enkel teknik fungerar.5 

     För 25 år sedan bytte man ut skrivmaskinen mot stationära datorer, nästan ingen hade e-post 

och mobiltelefonen var en lyxvara. Ett par exempel är att det första e-mailet skickades i oktober 

1971 för 40 år sedan och första sms:et på 90 talet.6   

    Långt efter det första skickade mailet började man använda sig av mailsystemet mellan 

regeringschefer i Sverige, i mitten av 1990 talet.7 Detta var unikt och samhällsmedborgarna var 

häpna och en del skeptiska över den nya tekniken. 

     I dagens samhälle finns tekniken betydligt mer lättillgänglig för de flesta barn och vuxna 

samt att inköp av tekniska prylar såsom lärplattor, smartboards och övriga mobila enheter 

numera är mer ekonomiskt fördelaktigt för fler. Medborgare i allmänhet prioriterar inköp av 

dessa verktyg i stor utsträckning.  

                                                 
5 Lpfö 98 (reviderad 2010). 
6 Thomlinson Ray, http://openmap.bbn.com/~tomlinso/ray/firstemailframe.html(2013-11-13) 
7 induowireless, http://www.sms20years.com (2013-11-13) 

http://openmap.bbn.com/~tomlinso/ray/firstemailframe.html
http://www.sms20years.com/
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För att ge barnen möjlighet till olika uttrycksformer och informationssökande används 

smartboards och lärplattor  integrerat i verksamheten på förskolorna mer och mer. Lärplattan har 

tidigt använts som ett redskap för barn i särskilda behov vilket bland annat artikeln Hur kan iPads 

stödja lärandet i förskolan påvisar.8 

     I förskolan vistas många barn och deras möjlighet till att få lära sig att använda dessa tekniska 

hjälpmedel är stor om verksamheten använder sig av lärplattor, exempelvis finns det både 

smartboards och lärplattor i många förskolor och skolor, dessa används frekvent i 

undervisningen och lärsituationer. Barn får tidigt möjlighet att möta och hantera de tekniska 

hjälpmedel som finns tillgängliga i den tidsrymd de växer upp i. Det kan vara så att dessa 

lärplattor kan vara ett av verktygen de kan använda i framtiden i skolan och i yrkeslivet. Vi skall 

även tänka på att tekniken går snabbt framåt och dessa lärplattor och dess system förmodligen 

inte ser likadana ut om några år.  

     I läroplanen för förskolan är uppdraget att varje pedagog har ansvar över att varje barn får 

möjlighet till att utveckla sin 

förmåga att kunna kommunicera, söka ny kunskap och kunna samarbeta är nödvändig i ett 

samhälle präglat av ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Förskolan skall lägga 

grunden till att barnen på sikt kan tillägna sig de kunskaper som utgör den gemensamma 

referensram som alla i samhället behöver. 9 

     Barnen föds in i denna digitala värld eller åtminstone exponeras barnen tidigt av digitala 

verktyg i sin vardag. Vuxna är immigranter i denna värld och är därför tvungna att lära sig den 

nya tekniken som ett ”andraspråk”. De digitala verktygen kan ses som ett modersmål för barnen 

och utgör därför en digital värld som pedagoger är skyldiga att delta i. Det är därför rimligt att se 

det digitala som ett kompletterande pedagogiskt verktyg och att arbetet med lärplattan 

genomgående möjliggör interaktion mellan individer.  IKT är något som förskolan skall arbeta 

med och det är ingenting pedagoger kan välja bort, pedagoger och barn kan då vara på samma 

arena och kan lära tillsammans på ett hierarkilöst fält. Barn lär av varandra och genom de 

kollektiva möten som sker ser forskare att barns gemensamma upplevelser utgör en helhet och de 

tillägnar sig mer kunskap än om den enskilda individen lärt sig själv, detta är centralt i Vygotskijs 

teorier då han menar att barn som vägleds av vuxna eller mer kompetenta kamrater kan skapa 

mer tillsammans än på egen hand. Genom detta kan barnen ta en svårare utmaning då de kan 

hjälpa varandra och få tillfälle att vara i en social kontext. Det är viktigt att barnen lär sig genom 

                                                 
8 Aglassinger, Ursula, Kallin, Eva-Marie, Rudnik Norling Christina, Stridholm, Sofia (2012) Hur kan iPads 

stödja lärandet i förskolan? www.skolporten.se (2013-11-19) 
9 Lpfö 98 (reviderad 2010).  

http://www.skolporten.se/


 

 11 

samspel med andra individer då kan de utmana sig själva mer och att de tar tillvara på olika 

individers tankar samt att arbeta tillsammans skapar motivation men också sociala färdigheter.      

”Barnen lär sig samarbeta genom samarbete.”10 

     Vi finner stöd i litteraturen Lär och lek med surfplattan i förskolan där författarna beskriver hur 

viktigt det är att dokumentera barns lärande före och efter aktiviteten för att få fatt på vad barnen 

faktiskt lärt sig. Vilka förmågor och kunskaper har barnen tillägnats sig i arbetet med lärplattan?  

     Det är också ett mål som finns i läroplanen att pedagoger systematiskt skall dokumentera och 

observera varje enskild individs lärprocess. Genom att vara en delaktig och medforskande 

pedagog är det möjligt att få fatt på vad och hur barnen lär sig i arbetet med lärplattan. Genom att 

använda sig av lärplattan i barngruppen tillsammans med barnen anser författarna att barnen 

tränar minne, motorik, koncentration, språk och matematik samt att samarbetet främjas.11  

     Ett demokratiskt arbetssätt främjar barn och elevers rättigheter, demokratiska förmågor 

utvecklas för vår gemensamma framtida demokrati.  

     Förskolors och skolors arbete med demokrati och mänskliga rättigheter är centralt i det breda 

värdegrundsarbetet som sker i förskolan. Ansvaret är allas och arbetet ska ske ständigt och i all 

verksamhet, demokratisk kompetens utvecklas i samspel mellan människor. Det är viktigt att det 

finns utrymme för att träna kommunikativa förmågor i alla aktiviteter i förskolan och i 

undervisningen.  

I förskolan och skolan ska barn och elever att utveckla demokratiska förmågor som t.ex. 

kommunikativ förmåga och kritiskt tänkande. Detta för att förbereda dem för ett framtida liv som 

aktiva samhällsmedborgare. Värdegrundsarbetet kan beskrivas utifrån perspektiven; om, genom 

och för. Barn och elever ska få kunskaper om mänskliga rättigheter och demokrati. Dessa 

kunskaper får de genom demokratiskt arbetssätt och där barns och elevers inflytande och 

delaktighet är centrala. Deras demokratiska kompetens utvecklas då för vår gemensamma framtida 

demokrati. Demokratiska förmågor utvecklas i möten med andra, genom samtal och i relationer. 

Ett fungerande och tillitsfullt klimat är en förutsättning för en god miljö för lärande. Värdegrunden 

ska inte tas för given utan tolkas och erövras varje dag av oss alla.12 

     Författarna till boken bland barn och datorer menar att medborgarkunskap på datorområdet är 

nödvändigt i en fungerande demokrati, vilket innebär att alla barn ska ges samma möjligheter till 

utveckling och lärande när det gäller datakunskap. I litteraturen finner vi tankar om att kunskapen 

varken sitter i datorprogram eller i huvudet på barnet utan konstitueras i samspelet kring datorn. 

                                                 
10 Pramling Samuelsson, Ingrid & Sheridan, Sonja, Lärandets grogrund: perspektiv och förhållningssätt i förskolans 

läroplan, Studentlitteratur, Lund, 1999, s. 113. 
11 Gällhagen, m.fl.(2013)  s. 24,61. 
12 Skolverket, http://www.skolverket.se/skolutveckling/vardegrund/(2013-11-27) 

http://www.skolverket.se/skolutveckling/vardegrund/
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Utifrån dessa tankar formas lärandet i en social process och i arbetet med lärplattan kan 

pedagoger ur ett sociokulturellt perspektiv se att barnen inte kan undvika att lära sig nya saker 

tillsammans med sina kamrater.13 

     Med de tekniska hjälpmedel som finns kan detta vara möjligt för alla som vistas i förskolan, 

alla kan inkluderas på ett demokratiskt vis oavsett fysisk och psykisk förmåga. Vi har även tagit 

fasta på tidigare forskning om lärplattan som ett verktyg för pedagogen i sitt arbete som initierar 

till vidare forskning inom området, då med fokus på hur pedagogers användande av lärplattan är 

och om den används som utgångspunkt i det övergripande pedagogiska arbetet.14 

     Denna uppsats syftar i huvudsak att undersöka pedagogernas uppfattning om vad barn 

tillägnar sig för faktakunskaper och vilka demokratiska förmågor som konstitueras med hjälp av 

lärplattan.  

När den nya skollagen trädde i kraft och förskolan blev en egen skolform övergick läroplanen 

(Lpfö98) till att vara mer förtydligad, kravet på lärandet och hur pedagoger skall arbeta med 

läroplansmålen i verksamheten har synliggjorts och specificerats. Det ställs krav på att pedagoger 

i förskolan skall arbeta med IKT i verksamheten. Barns lärande skall skapa mening i en kontext 

och pedagoger är ansvariga att vara närvarande och se när barnens tankar skapas och synliggör i 

lärandet, då vi ser lärplattan som en möjlig artefakt till lärandet. Det är av vikt  i denna studie att 

inte se lärplattan som en leksak utan se om den blir ett meningsfullt verktyg i utveckling och 

lärande hos barnen. I samverkan med medforskande pedagoger eller i samspel med andra barn 

kan lärandesituationer runt lärplattan bli utmärkta, detta styrks även i forskningsrapporten Hur 

kan iPads stödja lärandet i förskolan. 15 

                                                 
13 Alexandersson, Mikael, Linderoth, Jonas & Lindö, Rigmor, Bland barn och datorer: lärandets villkor i mötet med 

nya medier, Studentlitteratur, Lund, 2001, s. 17,18 
14 Lundholm, Ehn, Ann, Olsson Erika(2011)Varför är din iPhone så stor? http://www.erikaolsson.se (2013-12-

06) 
15 Aglassinger, m.fl.(2012) 

http://www.erikaolsson.se/
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5 Litteraturöversikt 

I detta kapitel redogör vi för två olika sorters litteratur. Det finns lite forskningslitteratur i ämnet 

lärplatta och förskola, vi presenterar 5.1 och 5.2 utifrån annan litteratur. Vi har utgått från 

akademiska uppsatser, vetenskaplig litteratur som skrivits ur datoranvändarens perspektiv och 

vetenskapliga artiklar från Sverige och utlandet. Vi har använt oss av dels svenska och 

internationella artiklar, de internationella artiklarna vi använt oss av har vi översatt och utifrån 

översättningen tolkat artikelns innehåll. I litteraturöversiktens avsnitt 5.3 och 5.4 presenterar vi 

även styrdokumentens syn på de demokratiska förmågor och barns kunskapsinlärande som skall 

ske i förskolans verksamhet.  

5.1 Kunskap med lärplattan i fokus  

Lär för livet är ett begrepp som den amerikanska skolforskaren Ruben R Puentedura använder sig 

av och menar att barn tillsammans med en dator tillägnar sig djupare kunskaper. Han har 

utarbetat en modell som sker i olika steg där barnens lärprocess och den kunskap barnen tillägnar 

sig blir djupare och effektivare. Till exempel menar han att alla barn skall bli mer matematiska 

genom detta sätt att lära, inte räkna snabbare. Pedagogen ska alltså ha rätt syfte. Puentedura anser 

att samrmodellen gynnar lärprocessen och möjliggör att barn få en djupare kunskap inte 

snabbare.16  

Enligt Alexandersson, Linderoth och Lindö har digitala hjälpmedel kunnat hjälpa pedagoger 

att variera sitt arbetssätt i verksamheten.  Det finns tre olika aspekter på användandet av digitala 

verktyg där författarna pekar på inlärningsaspekten som en viktig del av användandet av digitala 

verktyg. 

Författarna menar att pedagogerna bör söka nya idéer och nya vägar till kunskap med 

lärplattans kapacitet. Författarna och styrdokumenten är eniga då detta är något pedagogerna inte 

kan välja bort utan de måste medverka till att rusta barnen för deras kommande framtida 

arbetsliv, arbetslivsaspekten. Den tredje aspekten som författaren lyfter fram är demokratiaspekten 

som påvisar att kunskaper på IT-området är nödvändig och alla barn och ungdomar skall ges 

likvärdig utbildning och möjlighet att tillägna sig kunskaper inom området. 

                                                 
16Puentedura,Ruben,(2013) 

http://www.hippasus.com/rrpweblog/archives/2013/10/17/SAMRLeadershipPerspective.pdf (2013-12-01) 

http://www.hippasus.com/rrpweblog/archives/2013/10/17/SAMRLeadershipPerspective.pdf
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I boken barn och datorer kan vi läsa att författaren ser lärandet med datorer och andra digitala 

verktyg ur två olika perspektiv, det ena perspektivet ser man lärande som att det är individen själv 

som tillägnar sig kunskap och hämtar information, i detta synsätt fokuserar författarna på att 

barnets handlande och tänkande är det som spelar roll i deras erövring av kunskap om världen. I 

denna syn på hur barn lär sig ser man att lärsituationer skapar samspel mellan individer kring ett 

specifikt innehåll. I det andra perspektivet menar författaren att om vi ingår i en social kontext 

där kommunikation och egna tankar möts bidrar detta till sitt eget lärande. 17 

Vi finner stöd för detta i boken lär och lek med surfplattan i förskolan, författarna menar att genom 

en delaktig och medforskande pedagog så är det möjligt att få fatt på vad och hur barn lär sig i 

arbetet med lärplattan. Genom att använda sig av lärplattan i verksamheten tillsammans med barn 

anser författarna att barnen tränar minne, motorik, koncentration, språk och matematik samt att 

samarbetet främjas.18   

5.2 Demokrati med lärplattan i fokus 

I rapporten, Hur kan iPads stödja lärandet i förskolan? belyser författarna i sitt resultat att barns 

inflytande över sitt eget lärande ökar med hjälp av lärplattan i verksamheten. Det fanns möjlighet 

för barnen att själva välja att vara i samspel med varandra eller tillsammans med pedagoger kring 

arbetet med lärplattan. Pedagogernas skicklighet i ämnet ställdes på prov, det öppnades en 

möjlighet att direkt ta tillvara på barnens tankar och arbeta vidare med de tankar som 

konstituerades i samspelet.19 Enligt litteraturen ser man att barn tillsammans med andra individer 

utvecklar idéer och finner gemensamma vägar till problemlösning. När barnen tillsammans 

arbetade med IKT i förskolans verksamhet vågade barnen ta risker och utmana sina erfarenheter 

för att skaffa sig nya kunskaper gemensamt. I detta arbete med IKT resonerar barn på olika sätt 

och får möjlighet att pröva varandras och sina egna hypoteser. 20 

5.3 Styrdokumentet om barns kunskapsinlärande 

Styrdokumentet belyser att pedagogers inställning till barns lärande har betydelse. Genom att 

barn får utveckla nya kunskaper och insikter behöver de få stimulans och vägledning samt 

utmanas av pedagoger i förskoleverksamheten.  

                                                 
17 Alexandersson, m.fl.  (2001), s. 16-19. 
18Gällhagen, m.fl. ( 2013), s. 24,61. 
19 Aglassinger, m.fl.(2012) 
20 Alexandersson, m.fl.  (2001), s. 107. 
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Förskolan skall främja lärande, vilket förutsätter en aktiv diskussion i arbetslaget om innebörden 

om begreppen kunskap och lärande. 

Även att 

Lärandet skall baseras såväl på samspelet mellan vuxna och barn som på att barnen lär av varandra. 

Barngruppen skall ses som en viktig och aktiv del i utveckling och lärande. 

Samt att  

Arbetslaget skall ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och 

förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankegångar med hjälp av ord, konkret material och 

bild samt estetiska och andra uttrycksformer. 21 

Genom att studera styrdokumentet framstår det som en utmaning för förskolans pedagoger 

att på så många olika sätt tillgodose barns olikheter i sitt lärande. Att de skall erbjudas samma 

utbildning och samma förutsättningar för utveckling av sitt eget lärande. Pedagoger bör arbeta 

aktivt med att ha en gemensam syn av barns lärprocess för att de skall få utveckla sitt allra bästa 

jag.  Pedagogerna bör även se barns förförståelse som drivkraft i deras lärprocess, inte som 

hinder utan att pedagoger tar tillvara på dess erfarenheter och kunskaper om lärplattan och 

teknik. Barns drivkraft är motorn i  den egna lärprocessen.22 

5.4  Styrdokumentet om demokrati och delaktighet 

Styrdokumentet belyser att förskolan skall lägga grunden för demokratiska förmågor och genom 

detta ge barnet ett ökat ansvar att vilja delta i samhället och ta ansvar för våra gemensamma 

normer i det verkliga livet. 

Läroplanen för förskolan säger att  

Förskolläraren skall ansvara för att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt 

deltar och att de utvecklas normer för arbetet och samvaron i den egna barngruppen. 

Samt att 

Arbetslaget skall visa respekt för individen och medverka till att det skapas ett demokratiskt klimat 

i förskolan, där samhörighet och ansvar kan utvecklas och där barnen får möjlighet att visa 

solidaritet. 

                                                 
21 Lpfö 98 (reviderad 2010). 
22 Runesson, Ulla & Lendahls, Birgit (red.), Vägar till elevers lärande, Studentlitteratur, Lund, 1995, s. 79. 
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Även att  

Varje barn utvecklar sin förmåga att förstå och handla efter demokratiska principer genom att få 

delta i olika former av samarbete och beslutsfattande. 

 I detta demokratiska arbete är det viktigt att ställa sig frågan hur pedagoger skall få barn 

delaktiga i sitt lärande. En viktig roll för förskolan är att pedagoger ser hur barnen utför sitt 

lärande och hur pedagoger framhäver barns åsikter och att de får sina röster hörda  i samhället.  

Det är även en utmaning att se barn som aktörer i samhället och att de skall få möjlighet att 

påverka sin vardag just här och nu, inte något som kommer att ske senare i livet då de kliver ut ur 

utbildningssystemet.23  

5.5 Tidigare forskning 

I detta avsnitt redogör vi för relevant forskningslitteratur i ämnet. Vi har valt att skriva ett 

övergripande avsnitt om hur individer tillägnar sig ny kunskap och hur lärandet sker i samspel 

med andra i respektive teori. Observera att dessa teorier om barns lärande inte alltid utesluter 

varandra utan delar av dessa teorier överlappar varandra. Detta kan bero på att flertalet av de 

teoretiska utgångspunkter som redovisas i respektive teori tar avstamp i Vygotskijs forskning. 

     Vygotskijs forskning utgår ifrån att individen lär sig i samspel med andra i större utsträckning 

än om barn lär sig på egen hand.24 

     Vi har valt att fokusera på vilket sätt barn tillägnar sig ny kunskap i förskolans verksamhet 

samt vilka demokratiska förmågor som etableras i barns lärande. Vi finner också stöd i tidigare 

forskning där pedagoger svarar att de upplever lärplattan som ett komplement till verksamheten, 

som på ett lustfyllt sätt är lätt att ta till sig. Wikström har i sin forskning sett att pedagoger menar 

att det är positivt att barn får utforska och använda sig av teknik i redan i förskolan. Det är en del 

av deras värld. Vidare menar hennes informanter att vuxna måste vara delaktig i denna värld för 

att verktyget är och kommer att bli ett hjälpmedel i samhällsprocessen vi alla befinner oss i.25  

     I samtlig forskning som vi tagit del av menar alla forskare att verktyget lärplatta inte skall 

ersätta någon form av undervisning utan den skall ses som ett komplement till den existerande 

verksamheten i förskolan. Vidare beskriver forskarna i rapporten, Hur kan iPad stödja lärandet i 

                                                 
23 Lpfö 98 (reviderad 2010).s. 8, 12. 
24 Säljö, Roger, Lärande i praktiken: ett sociokulturellt perspektiv, Prisma, Stockholm, 2000, s. 66. 
25Wikström, Granfors, Gabriella (2012).Implementering av iPads i Förskolan.http://du.diva-

portal.org/smash/get/diva2:544805/FULLTEXT02.pdf(2013-12-01) 

 

http://du.diva-portal.org/smash/get/diva2:544805/FULLTEXT02.pdf
http://du.diva-portal.org/smash/get/diva2:544805/FULLTEXT02.pdf
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skolan? Att framgångsfaktorer i arbetet med lärplattan är att pedagoger bör vara närvarande och 

medvetna för ett lärande skall ske hos barnen i interaktion kring lärplattan. Artikeln påvisar även 

att faktakunskaper som tillhör språk och matematik har haft en gynnsam effekt på barns lärande 

redan i tidig ålder och att intresset för skriftspråk i förskolan har ökat i arbetet med lärplattan. 

I artikeln finner vi även stöd i att fler barn började lekskriva och att intresset för skriftspråket 

ökade. Barnen motiverades av lärplattan och lärde sig skriva genom att de lyckades rita och skriva 

med fingret på den. Det gjorde att barnen senare motiverades att rita och skriva med penna.  

5.6 Forskning om lärande 

5.6.1 Behavioristisk teori om lärande  

”Människan söker sig till det goda men skyr det onda”26 när människor erövrar sig kunskap 

utifrån ett behavioristiskt perspektiv ser man individen och att det är yttre faktorer som påverkar 

hur individen agerar.  När barn utför en önskad handling så bör det uppmärksammas med en 

positiv förstärkning för att önskat beteende skall bestå. Förstärkning som är negativ blir det 

stimuli som ger utfall för vilket beteende som lärs in av individen.27 

I behavioristisk forskning fokuseras ofta frågan om relationen mellan stimuli och respons. 

Detta innebär bland annat att pedagoger gör ett försök till att motivera barnet att vilja lära mer 

i lärsituationen. Den direkta responsen barn får i sitt lärande är det som avgör om individen 

känner sig motiverat eller ej, det kan bero på det stimuli som uppkommer i och med händelsen 

som sker. 

Behavioristerna ser individer som tomma blad (tabula rasa), de menar att det man lär sig och 

det beteende man tillägnar sig är först och främst en produkt i inlärningen. Denna forskning 

lyfter fram att individer kan lära sig vad som helst dock i olika takt, beteenden som icke är 

önskvärda kan också läras om. Behavioristerna och upphovsmännen Thorndike (1874-1949), 

Watson (1878-1958), Skinner (1904-1994) menar att positiv förstärkning i lärandet kan leda till att 

barn uppvisar ett önskat beteende i lärsituationerna.  I behavioristisk forskning om lärande antas 

ofta att pedagogen är intresserad av hur individen lär sig, man menar att inlärning är en process 

där individen anpassar sig efter omständigheterna i den kontext de sätts i. Med andra ord 

beforskas ofta barn som några som har lätt att anpassa sig.  

                                                                                                                                                         
 
26 Svedberg, Lars, Gruppsykologi: om grupper, organisationer och ledarskap, 4., [bearb., uppdaterade och 

kompletterade] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2007, s. 21. 
27 Säljö, (2000), s. 50-52. 
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Behavioristisk teori är attraktiv i sin enkelhet enligt Phillips & Soltis som menar att den här 

teorin är den enda mekanismen, betingen, som skapar lärandet. De menar även att detta är en lätt 

teori att tillämpa för pedagoger då alla lärare bemästrar att belöna det önskvärda beteendet och 

motverka det icke önskvärda beteendet. 28 

5.6.2 Teori om informellt och livslångt lärande 

Förskolans pedagogik skall ge barn förutsättningar till lust att lära genom livet. Lärandet är en del 

av vår vardag och sker hela tiden. Det livslånga lärandet påverkas av den miljö som vi vistas i och 

i de sammanhang och situationer som barn befinner sig i. Informellt lärande är en naturlig del av 

vardagslivet. I informellt och ett livslångt lärande sker lärandet inte nödvändigtvis medvetet och 

därför erkänns det ofta inte ens av individerna själva som något som bidrar till deras 

kunskaper och färdigheter. Barn införskaffar sig ny kunskap, pedagogerna menar att i tidningar 

och tv-program eller olika situationer införskaffar individen sig oavsiktligt nya kunskaper. De 

kunskaper vi införskaffat oss som litet barn kommer vi också använda oss av som vuxen.29 

5.6.3 Konstruktivistisk teori om lärande 

Med konstruktivistiskt lärande menar man att man lär sig i den miljö man vistas i och påverkas av 

de situationer som vi möter i den miljön. Man menar att man skapar en förståelse för det man lär 

sig utifrån de erfarenheter och upplevelser som man erövrar kunskapen i. Pedagogen bidrar inte 

med sina erfarenheter utan pedagogen och barnet deltar aktivt i ett medskapande kontext, den 

medforskande pedagogens roll är därför central i detta perspektiv. För denna studie relevant 

konstruktivistisk forskning om lärande baseras på Piagets (1896-1980) studier. Piaget menar att 

barn tillägnar sig kunskap i olika faser efter mognad.  Med detta avses att barns biologiska 

utveckling avgör när barnet är mottagligt för ny kunskap, alltså till skillnad mot Vygotskijs teorier 

som menar att barn bör få lite svårare mer komplexa utmaningar för att lära sig det som ligger 

inom just det barnets proximalautvecklingszon. Piaget hävdar att undervisningen skall anpassas 

till barns mognadsnivå, alltså kunskaperna de skall tillägna sig skall befinna sig på barnets faktiska 

utvecklingsnivå. Detta är avgörande för att barnet skall kunna tillgodogöra sig kunskapen. 

Det vill säga, Piaget menar att om utmaningen är för svår lär sig inte barnet något oavsett hur bra 

pedagogerna bedriver sin undervisning eftersom barnet inte anses moget för uppgiften.30 

                                                 
28 Phillips, D. C. & Soltis, Jonas F., Perspektiv på lärande, Norstedt, Stockholm, 2010 
29 Pramling Samuelsson, Ingrid & Sheridan, Sonja, Lärandets grogrund: perspektiv och förhållningssätt i förskolans 

läroplan, Studentlitteratur, Lund, 1999 
30 Forssell, Anna (red.), Boken om pedagogerna, 6., [omarb.] uppl., Liber, Stockholm, 2011, s. 165. 
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     Enligt denna teori skall barn vara aktiva och skapa sin egen kunskap och då spelar miljön en 

stor roll. Miljön skall vara anpassad och tillhandahålla lämpliga verktyg för att gynna individen i 

verksamheten. 

5.6.4 Teori om kollaborativt lärande 

Forskning om kollaborativt lärande hävdar att sammanhang, d.v.s. där två eller fler individer lär 

sig eller försöker lära sig något tillsammans är avgörande. Barn som tillämpar kollaborativt 

lärande, till skillnad mot enskilt lärande, drar fördel av varandras förkunskaper och kompetenser. 

     I ett kollaborativt lärande menar man att barn lär sig i en grupp tillsammans med andra och 

där de aktivt samtalar och interagerar, barn delar med sig av sina förkunskaper och erfarenheter. 

Olika roller intas och barn har ett aktivt deltagande i gruppen. Kollaborativt lärande utgår från 

Vygotskijs teori att det finns en medfödd social förmåga för lärande, vilket klargörs i hans teori 

“zon för proximalutveckling”, där barn med hjälp av pedagog eller en mer kompetent kamrat kan 

få stöttning till problemlösning.31 

     Då barn samtalar med varandra skapas en förståelse för det som det finns i deras omvärld. 

    Det mest gynnsamma lärandet kommer när barn har möjlighet att pröva nya idéer genom att 

prova om och om igen, ställa frågor, samarbeta med andra människor, söka ny kunskap, och hitta 

nya vägar till ny kunskap.32  

5.6.5  Sociokulturell teori om lärande 

I denna forskning som utgår från Vygotskijs teori menar Säljö att människan är både en biologisk 

individ och en individ som påverkas av det samhälle den växer upp i. Människan är styrd av 

biologiska processer och trots att man är uppväxt i olika kulturella villkor utvecklas barn lika 

under denna fas. När barnet börjar kommunicera med sin omgivning kommer barnets utveckling 

också bestämmas av sociokulturella faktorer. Språket har en betydande roll i den sociokulturella 

utvecklingen, genom att barnet kan använda språket i sitt umgänge blir barnet delaktigt i 

sociokulturella erfarenheter.  Vygotskij menar att barn både tillägnar sig erfarenheter genom de 

enkla reaktioner som barnen gör. Men även att barn vid högre psykologiska funktioner förvärvar 

komplexa färdigheter vilket visar hur vi skapar förmåga att kommunicera, minnas och finna vägar 

till problemlösning m.m. I det sociokulturella perspektivet ses lärandet som att det sker i 

interaktion med andra individer och att man lär sig av varandra i alla möten som man sätts i. Man 

                                                 
31 Forssell, (2011), s. 167. 
32 Naismith Laura, Lonsdale Peter, Vavoule Giasemi, Sharples Mike,( 2004 ).Literature Review in Mobile 

Technologies and Learning, (FUTURELAB SERIES. report 11) University of Birmingham. 
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ser även att individen alltid är på väg mot nya mål och de sätter den kunskap och de erfarenheter 

de skaffat i nya situationer som ger dem nya färdigheter. I det sociokulturella perspektivet menar 

Vygotskij att man tillägnar sig ny kunskap i interaktion med andra. Vygotskij menar även att den 

proximalautvecklingszon, (det avstånd som finns mellan det barnet klarar av på egen hand och 

utan stöd och det barnet klarar av med stöd av andra människor) hjälper till att visa var barnet är 

på väg och vad som ligger inom räckhåll utifrån den kompetens som barnet har. Utmaningen 

ligger på en lagom nivå och vissa kunskaper behärskar barnet medan andra kunskaper befinner 

sig inom kunskapsområdet men behöver lite stöttning för att klara uppgiften eller aktiviteten. När 

man erövrat den nya kunskapen uppkommer nya utvecklingszoner för barnet och så fortsätter 

det genom livet när man introduceras till nya sociokulturella färdigheter. Säljö tolkar Vygotskijs 

sociokulturella perspektiv utifrån att finns tankar om mediering med vilket avses att barn 

införskaffar sig hjälpmedel som de använder i sin vardag för att kunna använda dem i sitt lärande, 

de kan vara både fysiska och psykologiska redskap. De fysiska kan man kalla artefakter de är 

föremål skapade av människan, det kan vara lärplattor, datorer, papper, pennor osv de har vissa 

egenskaper som de skall användas till i en viss situation. Det viktigaste psykologiska redskapet är 

språket enligt det sociokulturella perspektivet, det fungerar som ett redskap både inom människor 

och mellan människor. ”Språket är med andra ord länken mellan samhället (och de kollektiva 

erfarenheterna) och individen.”33 

5.7 Sammanfattning tidigare forskning 

I de olika lärandeteorierna som vi presenterat i kapitlet ovan visar på att ett gemensamt lärande i 

samspel med andra gynnar och vidgar barns lärande samt ökar barns motivation att lära mer. 

     Litteraturen påvisar också att barn i samspel med andra individer får en möjlighet att reflektera 

och utbyta kunskaper med varandra i den kontext de befinner sig i. Vi studerar pedagogers 

uppfattningar om vilka kunskaper barn erövrar samt vilka demokratiska förmågor som etableras i 

arbetet med lärplattan. Barns kunskaper de erövrar med hjälp av lärplattan och teorierna om hur 

lärandet sker syns även i de interaktioner barnen sätts i. Kan lärplattan ses som ett verktyg i 

förskolan? Är lärplattan en vinst i förskoleverksamheten om den ger omedelbar respons i 

situationer då barn arbetar med lärplattan ?  

 Pedagogerna i litteraturen använder digitala verktyg för att gynna barns lärande, de anser att 

dessa digitala verktyg bör blandas med vardagslivet på samma sätt som inlärning blandas med 

vardagen. Litteraturen visar på att barn och ungdomar lever i dag med den nya tekniken och det 

                                                 
33 Forssell, (2011), s. 164,168. 



 

 21 

har förändrat vårt sätt att lära tillsammans och på egen hand. De digitala verktygen och tiden vi 

spenderar vid dessa har ökat. Idag är det många duktiga barn och pedagoger som använder sig av 

tekniken i samhället. Man kan se positiva effekter på barn och ungdomars lärande,  enligt 

forskning kan man  se att samarbetet ökar, barn och ungdomar blir mer engagerade samt att 

deras konversationer blir mer uppgiftsorienterade. 34 

     Studier i ämnet påvisar stora vinster med detta redskap för kunskapsinlärning, ett exempel då 

barn tillägnar sig skriftspråket så kan lärplattan användas som en översättare (talsyntes) eller på 

annat sätt vara ett gynnsamt redskap för barn i behov av särskilt stöd i deras lärprocess. 35 

5.8 Artefakt 

Almqvist redogör för begreppet artefakt där han menar att artefakten som beskrivs (i vårt fall 

lärplattan) får en viss betydelse i det sammanhang den sätts i. Artefaktens existens kommer i de 

olika sammanhang den sätts i att ge studien ett nytt perspektiv. Vi har utgått ifrån att artefakten 

lärplattan är ett komplement i förskolans verksamhet, studien skulle troligtvis få ett annat resultat 

om vi undersökte lärplattan som en leksak i verksamheten. 

    I denna studie kommer vi att studera hur en artefakt kan synliggöra hur barn tillägnar sig 

faktakunskap och hur barnen utvecklar demokratiska förmågor med hjälp av artefakten.36  

                                                 
34 Alexandersson, (2001), s. 15,16. 
35 Aglassinger, (2012), (2013-11-19) 
36 Almqvist, Jonas, Learning and artefacts: on the use of information technology ineducational settings, Acta Universitatis 

Upsaliensis (AUU), Diss.(sammanfattning) Uppsala : Uppsala universitet, 2005,Uppsala, 2005,  

s. 14. 
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6 Teoretiska utgångspunkter 

”Lärandet skall baseras såväl på samspelet mellan vuxna och barn som på att barnen lär av varandra. 

Barngruppen skall ses som en viktig och aktiv del i utveckling och lärande.” 37 

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv på lärprocesser vill vi undersöka hur pedagogers 

erfarenheter av barns faktakunskaper och demokratiska förmågor etableras i processen med 

lärplattan i fokus. Vi har valt att se interaktionen i gruppen som ett socialt sammanhang och att 

allt vi lär oss gör vi tillsammans med andra individer. Utifrån detta perspektiv vill vi framhålla att 

ett fokus på förskolans kultur är av stor vikt då gruppen påverkar individen men även att enskilda 

individer påverkar gruppen varför en individfokus kan vara relevant. Enligt sociokulturell teori 

om lärande lär vi oss i sociala sammanhang tillsammans med andra och att man därmed blir 

något tillsammans med andra.  

I en social samvaro delar man erfarenheter, upplevelser och känslor som gör att individen 

utvecklar sin identitet. Detta finner vi även stöd i Blidings rapport där hon beskriver hur 

lärsituationer och kamratkulturer skapas genom olika relationsprojekt i den kontext barn befinner 

sig i.38  

Hjärnverksamheten har flyttat in i apparater och det är omöjligt att ensam hålla all information 

i huvudet utan tillsammans kan man ta del av varandras kunskaper och genom detta växa 

tillsammans. ”Vygotskijs teoribyggande är en röst som vi bör lyssna till när vi vill utveckla vår värld.”39 

6.1 Faktakunskaper i ett sociokulturellt perspektiv 

Säljö hävdar att barn motiveras till att lära mer av mobil-teknik och dess olika program (appar). I 

lärplattan fall är det appar som motiverar barn att lära sig nya saker. Litteraturen beskriver att 

barn som får träna om och om igen skapar en meningsfull kontext och kan använda sin 

nyförvärvade kunskap i olika sammanhang. Ett exempel på detta kan vara intresset för skriftspråk 

och literacyutveckling där barn med hjälp av lärplattan kan få skriva om och om igen på olika sätt 

med olika tekniker. Barn tar in ny kunskap och lär på många olika sätt och får på så sett en 

fördjupad kunskap i det barnet intresserar sig för. En aspekt i detta kan vara att barnets 

motoriska utveckling inte alltid ligger i fas med den intellektuella utvecklingen, men med hjälp av 

                                                 
37 Lpfö 98, (rev2010). 
38 Wrethander Bliding, Marie, Inneslutning och uteslutning: barns relationsarbete i skolan, Studentlitteratur, Lund, 

2007, s. 57-59. 
39 Strandberg, Leif, Vygotskijj i praktiken: bland plugghästar och fusklappar, Norstedts akademiska förlag, 

Stockholm, 2006, s. 198. 
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lärplattan som stöd i aktiviteten kan barnet bemästra kunskapen. Säljö beskriver att vi människor 

omger oss av olika artefakter och att detta har ökat med tiden. Det har i ett sociokulturellt 

perspektiv en mycket viktig roll då det påverkar vårt sätt att utvecklas och tillägna oss ny kunskap. 

     Enligt Vygotskij påvisar han i sin teori att den viktigaste artefakten är språket, hur vi 

kommunicerar och använder olika begrepp när vi tänker. Den nya tekniken kan med stöd av 

språket användas som redskap i kommunikation i förskolans verksamhet. 

     Ur ett sociokulturellt perspektiv är det viktigt att forma en god lärandemiljö. Detta så att barn 

blir delaktiga i den pedagogiska verksamheten och får stöd till att utveckla en positiv attityd till 

det egna lärandet. En inspirerande förskolemiljö påverkar barns tänkande, kreativitet, 

självförtroende och förhållandet mellan pedagogen och barnet blir mer produktivt. 40 

6.2 Demokratiska förmågor i ett sociokulturellt perspektiv. 

Barn lär sig tillsammans enligt det sociokulturella perspektiv som finns beskrivet ovan (Vygotskij) 

och med mer kompetenta kamrater och de kan de få möjlighet att utveckla sin demokratiska 

förmåga i samspel med andra.  

Demokrati handlar inte bara om att få vara med och bestämma, utan att man som individ kan 

få uttrycka sina önskningar i den gemenskap man befinner sig i. En annan kunskap barn får chans 

att träna på i ett sociokulturellt perspektiv är att de får möjlighet att skaffa sig förmågor som att 

kunna kompromissa och acceptera andras önskningar. Detta är en betydelsefull grundpelare i det 

demokratiska arbete som sker på förskolan i enlighet med förskolans styrdokument.  

I demokratiska arbete skapas relationer och relationsprojekt, det vill säga att barn skapar 

kamratkulturer och i Blidings studie beskrivs att barn ordnar sin sociala tillvaro tillsammans med 

andra. Hon menar även att barn är sociala aktörer som skapar sina egna barndomskulturer, i 

hennes avhandling speglas även hur dessa kulturer skapas genom att barn både reproducerar det 

som vuxna gör, och i samspel med andra med samma intresse producerar de nya kulturer. 

Genom detta blir barnen medskapare av sitt eget liv.41 

 Det är inte det enskilda barnet som skall agera å sina egna vägnar och enligt sina kort-långsiktiga 

önskningar och behov. Uttrycken och handlingarna ingår I en gemenskap. Man gör något 

tillsammans, något som leder till något, något som inte hade blivit just så om inte just det barnet 

                                                 
40 Forssell, (2011), s. 162,163. 
41 Wrethander, (2007), s. 58. 
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varit delaktigt och haft inflytande. Ansvaret för att detta förverkligas ligger hos den vuxne, särskilt 

hos förskolläraren inte barnet.42                                                                                                                                                      

Barn får träna turtagning och förståelsen för att andras önskningar kan vara av betydelse i 

samarbetet. Barns medvetenhet om vilket sammanhang som finns i det de lär sig ökar med hjälp 

av samarbetet vid lärplattan och det demokratiska arbetet stimuleras automatiskt om pedagoger 

och barn gjort upp regler om hur den skall användas.  

 

  

                                                 
42 Johannesen, Nina & Sandvik, Ninni, Små barns delaktighet och inflytande: några perspektiv, 1. uppl., Liber, 

Stockholm, 2009, s. 32. 
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7 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka kunskaper pedagogerna uppfattar att barn tillägnar 

sig med hjälp av lärplattan.  I undersökningen vill vi därför studera vilka faktakunskaper som barn 

tillägnat sig samt vilka demokratiska förmågor som utvecklas i samspelet med lärplattan i 

verksamheten på de förskolor vi valt att undersöka. 

 

 

Följande frågeställningar är centrala i vår studie 

 

 Vilka faktakunskaper ser pedagogerna att barn tillägnar sig i arbetet med lärplattan? 

 Vilka demokratiska förmågor ser pedagogerna utvecklas hos barn i arbetet med 

lärplattan? 
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8 Metod 

Vi är två författare till denna studie och vi har valt att genomföra varsin del av den. Ellenore 

Åhlin har gjort delstudien om de demokratiska förmågorna som pedagoger uppfattat och Linda 

Kleman har gjort delstudien om vilka faktakunskaper som pedagogerna ser att barn tillägnat sig i 

arbetet med lärplattan. Vi har evaluerat den insamlade empirin samt redovisat och analyserat 

resultaten för sig. Efter detta har vi gjort en gemensam diskussion där resultaten och analyserna 

från båda delstudierna ligger till grund för det vi diskuterat.  

Vi har skickat förfrågan för intervju till flera förskolor som arbetat med lärplattor i sin 

verksamhet. Två förskolor avböjde då de bedömde att de inte arbetat med lärplattan över en 

längre tid och att det inte fanns tillfälle för intervju. Vi valde att se möjligheter och såg då en 

potential med att göra intervjuer i forum på facebook. Vi skickade en förfrågan till pedagoger i en 

sluten grupp på Facebook som arbetar med lärplattan i förskolans verksamhet  de valde själva att 

delta eller ej.   

     Vi har under diskussionsavsnittet resonerat och arbetat tillsammans för att få en bredare och 

djupare kunskap i studien då vi skall få en så objektiv bild av empirin som möjligt samt att vi som 

författare tillämpar ett sociokulturellt perspektiv på vårt eget arbete. Säljö har tolkat Vygotskijs 

teori, det viktigaste redskapet är språket och det är genom språket som människan blir delaktig i 

andras perspektiv samt att det är genom språket som sociokulturella erfarenheter förmedlas vilket 

har hjälpt oss framåt i denna studie. 

8.1 Intervju som metod 

Vårt metodval i denna studie är kvalitativ gruppintervju som utförts med fokusgruppmetoden, 

med det menas att vi som intervjuar håller i ämnet så intervjun inte frångår fokus på vår 

frågeställning. Intervjuaren iscensätter ett kollegialt samtal om lärplattan och dess funktion i den 

pedagogiska verksamheten i förskolan. Några anledningar till att vi valt gruppintervju är att den 

främjar kollegors tankar, att de kan ta stöd av varandra i samtalet. Den ger en grund till en 

diskussion som leder intervjun framåt samt att den ger oss möjlighet till en djupare dialog och att 

därmed en större empiri införskaffas till studien. Ur ett sociokulturellt perspektiv kan 

pedagogerna finna stöd i varandras åsikter, gruppen påverkar varandra vid intervjutillfället men 
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även enskilda individer kan påverka intervjun, genom detta kan vi få ett större underlag från de 

som deltar i gruppintervjun. 43 

Vi har valt att göra intervjuer där vi är två intervjuare då kan vi få med en större 

informationsmängd och förståelse för det som delges i gruppintervjun, dessa tankar stärks av 

Trost. Han menar att individer som intervjuas som representanter för sin verksamhet kan med 

fördel intervjuas av två intervjuare då dessa kompletterar varandra och det kan ses som mera 

viktigt att två personer vill ta del av pedagogerna som deltar vid intervjutillfällets åsikter.44 

Intervjuguiden är kort och innefattar stora delområden, detta för att det skall finnas utrymme 

för de som deltar i gruppintervjun att få styra samtalet och delge så mycket information som 

möjligt. Det blir vår uppgift som författare att senare analysera dessa svar i enlighet med de 

frågeställningar vi i början av denna examensuppsats hade.  

En intervjuguide som är tematiskt ordnad skulle kunna vara en fördel för oss som intervjuare 

att hålla en viss ordning i intervjun,  man som forskare kan pricka av det man vill veta. En 

nackdel med detta kan vara att de som blir intervjuade kan känna sig osäkra om de måste svara på 

frågor i en viss följd. En annan risk är att pedagogerna inte utvecklar sina svar och det kan bli en 

ansträngd dialog.  Vi har valt att använda oss av en tematisk struktur i intervjun utifrån 

Esaiassons litteratur vilket kan hjälpa pedagogen som intervjuas att klargöra det den vill berätta 

inom temat, i detta fall vilka faktakunskaper och demokratiska förmågor som etableras med hjälp 

av lärplattan. Viktigast anser vi var att hålla ett bra samtal som berikas av de som intervjuades och 

att de fick en chans att förmedla sina erfarenheter och kunskaper de har i arbetet med lärplattan.45 

8.2 Urval  

Vi grundade vårt urval av pedagoger till studien på pedagogers beprövade arbetssätt av en längre 

tids arbete med lärplattan. Flera forskningsrapporter belyser att forskning av lärplattan som ett 

komplement i förskoleverksamheter bör studeras i verksamheter där lärplattan används under ett  

antal år. Deltagare till Facebookgruppsintervju söktes via internet i en sluten grupp som är 

relevant i detta sammanhang, iPads i förskolan. Det finns ett stort engagemang i ämnet på webben, 

bara på Facebook delar 5000 (år 2012), pedagoger sina erfarenheter med varandra varje dag. Vi 

valde att ansluta till en grupp med 12000 medlemmar och lät de intresserade pedagoger ta kontakt 

med oss. Ökningen av gruppstorleken bevisar att under ett år har antalet medlemmar ökat 

konstant i Facebookgruppen. 

                                                 
43 Trost, Jan, Kvalitativa intervjuer, 3. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2005, s. 24,25 
44 Trost, (2005), s.47. 
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8.3 Genomförande av intervju 

Förskolecheferna blev kontaktade och i sin tur valt ut pedagoger som för detta ändamål kunde 

avvaras i den faktiska verksamheten och för deras expertis i ämnet lärplatta. Ett informationsbrev 

skickades ut till dessa förskolor och i detta brev erbjöds de olika datum och tider för 

intervjutillfället. Efter val av datum bokades intervjuer. Vi kom vi överens om att skicka ut de 

centrala intervjufrågorna för studien, detta för att få en så kvalitativ bild av deras arbete med 

lärplattan som möjligt. Syftet med detta var att den som deltog i studien skulle vara så förberedd 

som möjligt inför vår fokusgruppintervju, Trost beskriver att alla pedagoger skall ges utrymme 

och få möjlighet till att diskutera intervjufrågorna, i gruppintervju kan det lätt bli att en tar över 

och inte ger sina kollegor utrymme.46 

På avtalad tid och plats genomfördes intervjuerna på respektive förskolenhet. Till den första 

gruppen var fem pedagoger inbjudna och inbokade, tre pedagoger hade möjlighet att medverka 

den aktuella dagen. En av pedagogerna har idag ett annat uppdrag som förskolechef men hade 

arbetat nära en av pedagogerna tidigare i verksamheten. Pedagogerna arbetar på olika avdelningar 

med åldersgrupper 1-3 åringar samt 3-5 åringar det gjorde att variation på åldrarna 

representerades under fokusgruppsintervjun. Vid andra tillfället deltog tre pedagoger i intervjun. 

En av pedagogerna arbetade som IT ansvarig på förskolan och de andra två som pedagoger 

med erfarenhet av arbetet med lärplattan i verksamheten. De representerade olika 

åldersavdelningar med olika sätt att tänka kring arbetet med verktyget. Under ca 30 min kom 

även förskolechefen in i rummet och delgav oss sina synpunkter och visade ett intresse för vår 

närvaro. 

Röstupptagning skedde via våra smartphones, vi valde att spela in intervjuerna med 2 telefoner 

för att minimera risken att tekniken och ljudupptagningen inte skulle fungera på ett 

tillfredställande sätt. Pedagogerna som deltog informerades om att vi spelade in intervjun och de 

hade då möjlighet att avböja, alla accepterade ljudupptagningen. Pedagogerna uppmanades att 

säga sitt namn före eller efter de svar de delgav vid intervjutillfället. Under intervjun så förde vi 

anteckningar som ett stöd för transkriberingen. Efter intervjuerna så transkriberades dessa 

ordagrant dock uteslöts harklingar och hostningar, delar som inte hörde till ämnet togs bort. 

Transkriberingen delades på oss två författare till denna uppsats. Vi hade ett material som 

bestod av ca 180 minuter ljudinspelad intervju vid två tillfällen och 6 stödanteckningssidor samt 

13 respektive 15 datautskrivna sidor från transkriberingen.  

                                                                                                                                                         
45 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik & Wängnerud, Lena (red.), Metodpraktikan: konsten att 

studera samhälle, individ och marknad, 4., [rev.] uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2012, s. 251-268. 
46 Trost, (2005), s. 24,25. 
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8.3.1 Intervju sociala medier 

Gruppen på Facebook fick en förfrågan via ett inlägg på statusuppdateringen och pedagoger fick 

välja själva om de ville delta eller ej, 8 pedagoger registrerade sitt intresse på statusen och vi 

skickade intervjufrågorna som blev en form av en skriftlig enkät via mail. Endast en svarade på 

den enkäten direkt. Efter en påminnelse svarade två pedagoger till på enkäten, vi redovisar dessa 

svar tillsammans med fokusgruppsintervjuns resultat, vi studerar och redovisar resultaten i 

delstudiernas specifika kapitel, del 1 vilka faktakunskaper som barnen tillägnat sig enligt 

pedagogerna och i del 2 vilka demokratiska förmågor som gynnas i arbete med lärplattan. En 

svarade omgående medan 7 andra pedagoger fick en påminnelse och en veckas svarstid. Vi fick 

efter veckans slut ytterligare två svar till och vi var då tvungna att på grund av tidspress 

sammanställa studien. De material vi har från Facebookgruppen är 3 skriftliga enkäter, om ca 1,5 

sida vardera, alltså ca 4,5 sidor empiri. 

8.4 Reflektion över metoden 

Vi hade svårigheter att få intervjupersoner då lärplattan som verktyg i förskolans verksamhet ses 

som en ny artefakt som börjar integreras i Svenska förskolor. Vårt urval var att dessa förskolor 

och pedagoger skulle ha arbetat med lärplattan i verksamheten över tid. Dessa pedagoger och 

förskolor var begränsade, för att få en så tillförlitlig studie som möjligt sökte vi andra 

tillvägagångssätt. Vi kontaktade en sluten Facebookgrupp där samtliga deltagare är pedagoger 

som arbetar med lärplattor i sin förskoleverksamhet. Vi hade troligtvis fått ett mer tillförlitligt 

resultat om vi hade kunnat observera barnen med videoupptagning i arbetet med lärplattan över 

en längre tid samt fått möjlighet till fler intervjutillfällen med fler pedagoger.  

Vi har i resultatet styrkt våra analyser med citat från pedagogerna.  

8.5 Etiska överväganden 

Denna studie följer vetenskapsrådets etiska rekommendationer. Undersökning utgår ifrån de fyra 

etiska aspekterna, informationskravet vilket innebär att den grupp vi valt att intervjua är informerade 

om studiens syfte samt att delta i intervjun var frivillig. De intervjuade blev informerade om att 

de när som helst kunde avsluta sin medverkan i studien. 

     Alla som deltog i studien var myndiga och medverkan i studien var frivillig, allt i enlighet med 

samtyckeskravet. 

     Den tredje aspekten, konfidentialitetskravet uppfylldes genom att vi informerade deltagarna i 

intervjun om att ljudupptagning skulle, och den skulle transkriberas ordagrant. Vi informerade 
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om att vi även skulle spara denna empiri digitalt under arbetets gång och att det kommer att 

destrueras efter godkänd examinerad uppsats. Nyttjandekravet uppfylldes då vi informerade om att 

ingen skulle få tillgång till den insamlade empirin i denna studie utan att de insamlade materialet 

endast är för vårt forskningsändamål. 47 

    Vi informerade deltagarna om vem som var huvudman och att denna studie ligger till grund 

för vår examensuppsats vid Uppsala Universitet. Vi diskuterade även med de som deltog i studien 

att medverkan i studien är viktig för framtidens forskning, att vi tillsammans kan lägga en 

pusselbit i samhället. Ett etiskt problem med fokusgrupper är att det kan vara svårt med 

tystnadsplikten då det är många deltagare i rummet. Vi har därför i detta examensarbete inte valt 

att fokusera på känsliga frågor utan mer ett teoretiskt perspektiv om barns lärande i arbetet med 

lärplattan. Gruppintervjuer kan vara komplicerade då alla inte får komma tilltals och att man inte 

alltid kan vara säker på att allt stannar i rummet och därför kan deltagarna välja att inte delge allt 

som intervjuaren frågar efter. Detta är något som Trost beskriver i sin litteratur.48 

                                                 
47 Vetenskapsrådet. ”Forskningsetiskaprinciper inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning ”Elanders 

Gotab.(2013-12-06)) http://codex.vr.se/texts/HSFR.pdf.(2013-12-13) 
48 Trost, (2005), 24,25. 

http://codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
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9 Resultat och analys 

I detta kapitel redogör vi för vilket resultat som vi i denna studie analyserat med 

intervjuunderlagen som utgångspunkt. Vi har redogjort var delstudie för sig och i slutet av kapitel 

9 summerat varje studie i en kort sammanfattning. Presentationen i listan nedan är de pedagoger 

som deltagit i studien, pedagogerna har numrerats från 1-3 i facebookgruppintervjun och med en 

begynnelsebokstav för fokusgruppsintervjuns deltagare. 

 

Pedagog 1 arbetar på förskola i storstad Pedagog K arbetar med 4-5 åringar på förskola A 

Pedagog 2 arbetar på förskola i Mellansverige. Pedagog L arbetar med 1-3 åringar på förskola A 

Pedagog 3 arbetar på förskola i Mellansverige Pedagog M arbetar med 1-3 åringar på förskola B 

Pedagog C arbetar med 1-5 åringar förskola A Pedagog S arbetar med 5 åringar på förskola B 

Pedagog G arbetar med 4 åringar på förskola B  

 

I det första steget i vårt resultat- och analysarbete ställde vi frågan till vår empiri om vilka 

faktakunskaper som barnen tillägnade sig i arbetet med lärplattan samt vilka demokratiska 

förmågor som gynnade barnens lärande. 

Ellenore Åhlin fokuserade på de demokratiska förmågor som analyserades utifrån 

intervjusvaren i både gruppintervjun och i Facebookenkäten och Linda Kleman fokuserade på 

vilka faktakunskaper barnen tillägnade sig i analysen av vår empiri. Efter  den övergripande 

analysen fann vi teman inom respektive område. I de demokratiska förmågorna så fann Åhlin 

underteman där pedagogernas svar analyserades, de fokuserade på barns sampel, turtagning och 

delaktighet. Kleman fann underteman utifrån pedagogernas svar med utgångspunkt på vilka fakta 

kunskaper barn tillägnar sig i arbetet med lärplattan. I detta område gav pedagogerna svar som 

visade på två större kunskapsområden, literacy och dokumentation. Empirin analyserades 

metodiskt i var delstudie för sig med följande frågeställningar, 

Faktakunskaper 

 På vilka sätt ser pedagoger att barn tillägnar sig faktakunskaper?  

 På vilka sätt dokumenterar pedagoger och barn med hjälp av lärplattan så barns 

kunskaper synliggörs? 

Demokratiska förmågor 

 På vilket sätt ser pedagoger att barn använder sig av turtagning och samspel? 

 På vilket sätt uppfattar pedagoger barns delaktighet i arbetet med lärplattan? 
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9.1 Delstudie 1 

Vilka faktakunskaper ser pedagogerna att barnen tillägnar sig i arbetet med lärplattan? 

Pedagogerna på båda förskolorna belyser att en viss kompetens av motorik krävs av barn då de 

skall arbeta med lärplattan. Pedagogerna anser även att det är ett lätt redskap för barn att använda 

då det varken behövs en mus eller ett tangentbord. Genom att barn tillägnar sig nya kunskaper 

menar pedagogerna att de får en direkt respons av det arbete som de utfört då de lär sig nya 

kunskaper med hjälp av lärplattan. Pedagogerna beskriver också att apparna de arbetar med skall 

vara kopplade till läroplanmålen, Lpfö 98 för att barn på ett lustfyllt och lärorikt sätt skall tillägna 

sig kunskaper. 

     På småbarnsavdelningen beskriver pedagog L att hon synliggör lärandet för de minsta barnen 

genom att dokumentera de kunskaper de förvärvat. Pedagogen visar detta för barnen genom 

bildspel, som stöd vid nästa inlärningssituation. Hon menar att man återkopplar till barnets 

kunskap när det ställs inför samma problem, lärplattan blir då en hjälp i problemlösningen. 

Samma pedagog beskriver vidare att arbetet med lärplattan kan ses som ett stöd då de 

tillsammans skall erövra nya kunskaper. Nya förmågor hjälper barn att skaffa sig nya erfarenheter 

inom olika kunskapsområden, såsom att kunna göra film tillsammans, söka på internet, fota och 

dokumentera. Dessa förmågor kräver att barn får faktakunskaper i specifika sammanhang, hur 

man gör film, eller söker på internet. Det är viktigt att pedagogen är öppen och ger barnen många 

möjligheter att införskaffa sig kunskap. Pedagog S på förskola B menar att pedagogens roll är 

central och belyser betydelsen av att snabbt och enkelt kunna söka upp information om något 

specifikt barnet arbetar med, att få tillgång till fakta här och nu.  

Som till exempel då barnen arbetade med att skapa indianer så frågade ett barn ”- var bor indianer” då kan vi 

söka den kunskapen direkt via lärplattan vi behöver inte vänta på bokbussen.  

Pedagogerna på förskola A beskriver att barnen inspireras av arbetet med lärplattan. 

Barnen kan inspireras av att kunna rita man behöver inte kunna hålla fint i en krita eller hålla i en 

penna utan kan rita med fingrarna, det kan också inspirera barn som kanske inte kommit igång med 

att kunna rita och så sådär att det blir så roligt.  

Ett resultat i denna delstudie är att barn som inte har förmågan eller har en 

funktionsnedsättning får möjlighet med detta redskap att hantera och tillägna sig kunskap på ett 

inspirerande sätt. Pedagogerna beskriver att man kan inspirera barn till olika aktiviteter med hjälp 

av lärplattan som artefakt. Pedagogerna berättar samstämmigt att barn tillägnar sig kunskaper i 

arbetet med lärplattan som de kan använda sig av i sitt eget lärande. En viktig aspekt i detta är 
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motoriken, där barn lär sig att kontrollera hastighet och intensitet och vilka rörelser som är 

brukliga i användandet av lärplattan.   

Barn kan till exempel måla och rita och sedan berätta om sina alster. Man tar kort på bilderna 

och spelar in sin röst. Barnets egen reflektion om sitt alster får en betydelse och känner att det 

blir mer meningsfullt, genom detta skaffar sig barnet automatiskt nya kunskaper. Ett exempel 

från förskola A då ett barn byggde med lego, små legorobotar, barnet byggde vidare upp en hel 

stad.  Barnet hämtade sedan lärplattan och fotade legostaden. Barnet gick vidare till lilla skogen 

och fotade skogen som fanns intill förskolan. Nästa sekvens fotade han en reell stadskarta. 

Summan av alla dessa fotografier blev en teater som barnet själv regisserade med bakgrunder, 

foton och skådespelare. Filmen skapades i en app som fanns på lärplattan. 

Pedagogerna beskriver om andra kunskaper barn erövrar med hjälp av lärplattan, ett exempel 

är arbetet med GPS funktioner. Barn tillägnar sig kunskaper i detta arbete både om hur man läser 

kartor och om olika lägesbegrepp, höger, vänster osv. 

Barnen på förskola B har erövrat nya kunskaper och blivit mer kreativa med att skapa sina 

egna pussel eller fotomemory som de skapar på lärplattan. 

Barn lär sig på olika sätt via lärplattan. Apparna ger dem tillfällen att träna på bland annat  

språk och matematik. På ena förskolan beskriver pedagogerna att barnen använder sig av 

tangentbordet och med hjälp av talsyntes så säger lärplattan vad de skrivit. Detta medför att barns 

intresse för bokstäver ökar och att intresset för skriftspråket stimuleras. För de barn som inte haft 

penngrepp har detta blivit en tillgång, då de med hjälp av en app. kan diktera det som de vill 

skriva istället för att kämpa med finmotoriken för att forma bokstäver. Barnen uttrycker att det är 

mer tillåtande att göra fel, då det är lärplattan som gör felet. 

Pedagog M på förskola B berättar om ett barn med mångkulturell bakgrund, barnet har inte 

svenska som modersmål vidare beskriver pedagogen att barnet satt vid lärplattan och klickade på 

en bild som säger vad det föreställer på bilden. Barnet klickar på bilden och härmar det svenska 

ord som sägs, på detta sätt har barnet tillägnat sig flera ord på egen hand och barnets ordförråd 

har ökat. 

Pedagog S på förskola B relaterar förskolans arbetssätt till en amerikansk forskare Ruben R. 

Puentedura som inspirerat deras arbete med lärplattan, som förespråkar en till en metod, 

samrmodellen.  

Ett exempel från samma pedagog på förskola B 

 Man kan läsa en bok eller läsa den på plattan det är en direkt ersättning. När det sker en 

förbättring det kan med plattan ha en ljudsyntes, barnen själva kan bläddra och fixa med ljudet då 

sker en förbättring med lärandet. För att komma till nästa steg, sker det en förändring är att barnen 
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själva kan göra en e- bok. Då har det skett en förändring i barnets lärande. För att hjälpa barnet att 

komma till det högsta steget, till att omdefiniera lärandet kan vi använda plattformar för att söka 

kontakt eller feedback från andra mottagare. Vi har ju vårat webbaserade forum där barnen får 

feedback från föräldrarna. 

Puentedura modell, i samrmodellen kan lärplattan ses som en direkt ersättning för en annat 

redskap, då bytet sker så blir det en direkt ersättning av ursprungsverktyget vi förklarar detta med 

ett exempel. Barnet har en vanlig telefon och ersätter den med en smartphone då sker en direkt 

ersättning. Då smartphonens teknik gör det möjligt att använda appar med ljud och dylikt så sker 

det en förbättring för barnet att använda, då smartphonens funktion är ”bättre”. När barnet sedan 

skapar sin egen musik i smartphonens funktioner och appar sker en förändring i dess lärande. 

Lärandet blir meningsfullt för barnet och motivationen ökar. När barnet sedan publicerar sin 

musik och får en mottagare och feedback på det barnet gör bli lärandet omdefinierat och då har 

lärprocessen synliggjorts för barnet.  

Vidare beskriver pedagog 1 att barn lär sig genom att pröva upprepade gånger och genom att 

härma andra i arbetet med lärplattan. Man ser utvecklingen genom att de kan ta sig vidare steg för 

steg samma pedagog menar att barn utvecklar sitt språk och sin matematiska medvetenhet med 

lärplattan exempelvis genom att sortera och kategorisera. Pedagog 2 beskriver att de använder 

lärplattan på åtskilliga sätt och barnen har med artefakten när de är i byggrummet t.ex. om de vill 

bygga något särskilt som de har googlat på. Barnen har  googlat på Wasaskeppet då kan de 

behöva bilder från internet som stöd i sitt kreativa skapande i byggrummet. När de vill måla eller 

skriva sitt namn har de lärplattan eller en specifik app som stöd och använder ordens magi för att 

se hur sitt namn stavas eller någons annans namn eller ett specifikt ord. 

Barnen sitter ofta och utforskar i ordens magi, där de lär sig hur bokstäverna låter och hur man 

bildar ord. De använder också ordkort till för att bokstavera ordet och sedan hör hur ordet låter. 

Våra iPads är närvarande nästan hela tiden för att utforska med, fota med, filma med, om man vill 

vet hur något ser ut, reflektera med, dokumentera och att göra popplets. Barnen fotar också själva 

och dokumenterar t.ex. ett bygge som de gjort. De lägger in fotot i Framtastic och sedan vill de 

lägga ut det på ”Fappen” så mamma och pappa kan se. 

     Pedagogerna har reflekterat hur barn i olika projekt och undersökningar tillägnat sig nya 

kunskaper och att språket är det lärande som ofta främjas i arbetet med lärplattan. Pedagogerna 

menar att det sker ett lärande i de samtal och samspel som etableras kring lärplattan. 
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På vilka sätt dokumenterar pedagoger och barn med hjälp av lärplattan så barnens 

kunskaper synliggörs? 

Barn och pedagoger på förskola A dokumenterar dagligen barnens lärande i verksamheten, de 

menar att lärplattan är mer tillgängliga och enklare att använda för både barn och pedagoger än 

tidigare digitala verktyg.  De beskriver att de dokumenterar direkt exempelvis i skogen där barnen 

själva lärt sig använda applikationer och kan på detta sätt göra sina egna dokumentationer direkt i 

lärplattan. Barn kan tillföra både text, ljud och bild i en applikation och detta blir till en ny 

erfarenhet som man lägger till i sin kunskapsutveckling. Pedagog K på förskola A beskriver att 

barnen filmar uppträdanden som direkt analyseras och de ser vilka förbättringar eller vilka 

moment i filmen de är extra nöjda med. Barn lär sig tidigt att kritiskt granska sin läroprocess och 

vilka nya kunskaper de behöver tillägna sig för att få ett resultat som de önskar. 

     Pedagogerna på förskola B synliggör barnens kunskaper de tillägnat sig med hjälp av 

lärplattan, genom att de är delaktiga i den egna processen. De får välja ut materialet som de 

önskar visa för föräldrarna vid utvecklingssamtalet med barnets föräldrar eller via en webbaserad 

portfolio. Samma pedagoger upplever att barn är mer medvetna och vill visa vilka kunskaper de 

tillägnat sig. De menar att det är möjligt idag med den nya tekniken och att det finns tillgång till 

en mottagare. Oftast är denna mottagare vårdnadshavare i samma forum på internet. De belyser 

även att föräldrar och vårdnadshavare är intresserade och har smartphonens där de har möjlighet 

att ta del av barnens utvalda dokumentation omedelbart. 

Ett exempel från pedagog G på förskola B 

Det var en pojke härom dagen han hade gjort ett flygplan och han ville så gärna, - kan inte du ta 

kort på det här och skicka till mamma o skriva att det är ett Dustin flygplan och då gjorde jag ju 

det på engång och när hon kom började ju dom prata om det och jag såg, ja han va jätteglad och 

så. 

Pedagog 2 använder tillsammans med barnen ett pedagogiskt dokumentationsverktyg som 

heter Förskoleappen. Barnens vardag dokumenteras direkt  i appen och på ett enkelt sätt kan 

projekt i verksamheten följas upp och sparas. Vidare belyser samma pedagog att barnens 

delaktighet och medvetenheten om sitt eget lärande ökar då de gör reflektionen och 

dokumentationen tillsammans i appen, alla appar är kopplade till läroplansmålen. Pedagog 3 

berättar om att barnen lär sig ”allt mellan himmel och jord.” Pedagogen menar att beroende på vilken 

app. eller aktivitet barn använder eller om det är ett eller flera barn som arbetar med lärplattan så 

vet pedagogerna inte i förväg vad barnen faktiskt lär sig. ”En filmsnutt har tusen möjligheter och lika 

många tolkningar som tittare.” Pedagog C på förskola A uttrycker det så här ”Vi lär oss tillsammans och 

jag lär mig hela tiden. ” 
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9.2 Delstudie 2 

Vad upplever pedagogerna att barnen utvecklar för demokratiska förmågor som gynnar 

barns lärande samt hur ser samspelet ut runt lärplattan? 

Pedagogerna belyser att det skett en förändring i samarbetet då barnen arbetar med lärplattan i 

verksamheten vid t.ex. exempel aktiviteter som pussel och spel. De poängterar att det blir ett helt 

annat samarbete med lärplattan i centrum och att de börjar turas om på ett helt annat sätt som de 

inte gjort tidigare. 

     Pedagogerna beskriver att barns turtagning runt lärplattan har ökat och  smittat av sig på 

andra situationer, de beskriver hur de observerat en situation i en vardagsaktivitet då några barn 

lekte med en gitarr och pedagog L på förskola A hörde hur deras resonemang kunde kopplas till 

hur de resonerar runt arbetet med lärplattan. Barnen säger ”nu är det min tur sen är det din tur .” 

     Pedagogerna på förskola A upplever att man övar turtagning mer vid arbetet med lärplattan än 

i andra aktiviteter, då de beskriver att lärplattan existens i verksamheten är som en ”magnet ” som 

många barn dras till. 

     Pedagogernas uttalanden pekar även på odemokratiska handlingar där ett barn exemplifieras 

från förskola A då hon räknade ut var hon skulle sitta för att snabbare få använda lärplattan. 

     Pedagogen beskriver att det sociala samspel som sker runt lärplattan är viktigt att man ser som 

vuxen. Ett exempel på detta från förskola A var att ett barn räknade snabbt ut var barnet skulle 

sitta genom att barnet såg från vilket håll kön minskade och barnet skulle få tillgång till lärplattan 

snabbare än om barnet valt att sätta sig sist i turordningen. Barnet gjorde en sekundär anpassning 

till sin egen fördel. Pedagog 1 beskriver att demokratiska handlingar pågår hela tiden runt 

lärplattan, pedagogen menar att barnen förhandlar med varandra om hur samarbetet kring 

lärplattan skall ske. Vidare så menar pedagogen att man också kan vara ett flertal barn som 

kommer överens och ett barn som utför aktiviteten på plattan. 

     Samma pedagog beskriver att barns delaktighet i arbetet med lärplattan är stor, alla kan vara 

med oavsett barnets förmåga och mognad. Pedagogen betonar vikten att vara närvarande och 

medforskande som i alla situationer på förskolan. Barn är väldigt sympatiska runt lärplattan, de 

släpper fram varandra och samarbetar mycket vid den. 

     Pedagog 2 berättar om att barnen samarbetar på ett helt annat sätt, de diskuterar om hur de 

ska lösa olika uppgifter beroende på vilken app de utforskar samt att pedagoger skall vara 

delaktiga och ge frågeställningar som utmanar dem att komma vidare i sina lärprocesser. 
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De turas om utan att vi behöver säga till eftersom de får utforska klart och eftersom de samarbetar 

hela tiden så brukar de turas om även mitt i utforskandet. Vi ser att de sitter i nya konstellationer, 

med kompisar de annars inte brukar leka med så ofta.  

På vilket sätt uppfattar pedagoger barns delaktighet i arbetet med lärplattan? 

Pedagogerna på förskola B säger att de ser att barn som inte leker tillsammans i andra situationer 

och barn som har svårt med kamratrelationer kan genom lärplattan få en ökad delaktighet genom 

att en social samvaro blir till. En pedagog på förskola B beskriver att hon kan se att lärplattan kan 

fånga två barn som aldrig tidigare arbetat tillsammans. I det här specifika sammanhanget finner 

de varandra. Pedagogen beskriver att alla appar kan få ett pedagogiskt syfte. I fallet ovan kan en 

app förena dessa barn och då kan själva syftet med aktiviteten bli att barnet får möjlighet att 

känna delaktighet. 

     Pedagogerna upplever att barnen tar hjälp av en kamrat i arbetet med lärplattan och de 

poängterar att barnen samarbetar hela tiden i det arbetet. I vissa fall tar de hjälp av en kamrat i 

andra fall så stänger de ner appen och väljer en ny app. för att de skall få tänka och arbeta enskilt. 

     Pedagogerna beskriver även att ett fåtal barn har problem med att låta bli att hjälpa till ”utan 

det kommer ett finger mot lärplattan som inte ska vara där ”, barnen kan ibland välja att istället ta hjälp av 

en vuxen. Ibland kan barnen uppleva att de är tryggare med att be en pedagog om hjälp i arbetet 

med lärplattan, då risken att något annat barn tar över lärplattan minimeras. Barnen får säga nej 

och då respekterar kamraterna det enligt pedagog K. Det är viktigt att barnen ger kamraten 

utrymme för att få utveckla egna tankar i arbetet med lärplattan. Samma pedagog beskriver att 

hon brukar hjälpa barnen i detta genom att de skall kommunicera med varandra för att hitta en 

lämplig lösning. 

     Pedagogerna på förskola A beskriver att  demokratiska förmågor påverkar pedagogernas 

arbete. De tar tillvara på varandras tillgångar och intressen i arbetet med lärplattan, delaktigheten 

hos dem ökar då de delger varandra  kunskaper de tillägnat sig. Pedagogerna beskriver även att 

alla barn kan vara delaktiga i arbetet med lärplattan och att fysiska och psykiska förmågor som 

barnet kan sakna inte begränsas av lärplattan. På förskola B beskriver pedagogerna att man ser ett 

ökat samarbete och att barn som inte leker annars får möjlighet att delta. En pedagog uttrycker 

sig på detta sätt: ”Det är mycket såna delar som man ser, man lär av varandra!” 

     Pedagogerna på förskola B beskriver att barn får inflytande och vilja att ta ansvar över vad de 

vill dokumentera och visa upp för exempelvis kamrater och föräldrar med lärplattan. Dessa 

erövrade kunskaper utvecklas ju mer de får träna på dessa. Ett exempel är musikvideos som 

barnen producerar och de själva får bestämma vad och hur detta skall visas. Barnen på förskola B 

får indirekt vara med att välja appar efter intresset som sker i arbetet med lärplattan. Pedagogerna 
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är de som avgör om apparna de önskar är i enlighet med läroplanen men barnen önskningar 

beaktas i arbetet med lärplattan.   

En pedagog på förskola B beskriver att ett barn på småbarnsavdelningen har fängslats av en 

bild i en speciell app. på lärplattan. Barnet ville se brandbilen om och om igen. Pedagogen 

beskriver att barnets möjlighet till att påverka sin önskning gjorde att de letade upp fler appar 

utefter barnets intresse, ”det är viktigt att vara medforskande och vilja se vad barnen gör så man kan utmana 

dem på rätt sätt .” 

Pedagogerna på förskola B har haft smågrupper, så kallade lärplattegrupper. Barnen har själva 

fått valt vilken grupp de vill vara med i och pedagogen fångar upp barnen efter deras intressen. 

Ett exempel från en lärplattegrupp med tre deltagare, barnen filmade och gjorde ett urval av 

vad de ville ha med i sin musikvideo och skapade sedan en video med hjälp av en app. i 

lärplattan. Pedagog S på förskola B beskriver att man behöver sitta med barnen och se vad de vill 

göra och se vad man kan göra med lärplattan och inte bara se att det är appar som gör något med 

barnen: ”Alltså tänka på vad vill barnen?” 

Pedagog 3 belyser vikten över vilka rättigheter och skyldigheter man bör följa i sitt arbete med 

lärplattan. Ett exempel från pedagog 3 s verksamhet 

Är att respektera när ett par andra kompisar leker med lärplattan och inte vara där och peta 

alternativt hjälpa om ingen bett om hjälp. Att visa respekt mot lärplattan precis som allt annat 

material i vår lärmiljö.  

     Samma pedagog menar att det beror på vilket syfte man har med aktiviteten om barn får vara 

med att påverka vilken app. som skall användas eller hur lärplattan skall brukas. 

Vi försöker vara goda förebilder när det gäller demokratiarbete och vara tydliga med vad man både 

som barn och vuxen KAN och FÅR vara med och påverka och var man faktiskt får sälla sig till ett 

beslut taget av någon annan. Inom den här ramen kan vi bestämma och påverka.  

     Flera av pedagogerna beskriver hur de i olika projekt och undersökningar reflekterat över att 

samarbetet är det lärande som främjas i arbetet med lärplattan. De menar att det konstitueras ett 

lärande i det sociala samspelet som sker bland barnen. 

9.2.1 Sammanfattande resultatanalys: Faktakunskap 

Genom att pedagogerna på respektive förskola arbetar med lärplattan och kopplar alla aktiviteter 

till läroplansmålen så har barnens möjligheter till att tillägna sig faktakunskaper ökat genom att 

det finns appar och internet som motiverar barn att viljan att lära mer. Det har även blivit 

ytterligare ett sätt för dem att inhämta kunskap, ett komplement till verksamheten. I denna studie 
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anses lärplattan vara en tillgång då det finns möjlighet för alla barn att använda lärplattan utefter 

sin förmåga. Utifrån resultatet upplever pedagogerna att lärplattan är en tillgång för dem i deras 

dokumentationsarbete. Pedagoger som tidigare upplevt att detta varit svårt att hantera med stöd 

av data och kamera ser lärplattan som ett enklare och mer direkt verktyg att dokumentera med i 

verksamheten. Genom att lärplattan är tillgänglig och enkel att ta med sig används den dagligen 

av både barn och pedagoger.  Resultatet visar att barn dokumenterar direkt i lärplattan det blir då 

en ny erfarenhet som de kan lägga till i sin kunskapsutveckling. Barn lär sig även att kritiskt 

granska sin lärprocess, det medför att de synliggör kunskaper hos sig själv som man kan förbättra 

och utveckla.  I Facebookgruppen menar de att barn utvecklar sitt språk och sin matematiska 

utveckling främjas genom att de använder sig av lärplatta på många olika sätt. 

     Barn tillägnar sig nya kunskaper genom att de har möjlighet till internet och googla efter det 

som de finner intressant i sitt utforskande. Pedagogerna ser att barns intresse för läs- och 

skrivaktiviteter har ökat då de har tillgång till appar som stimulerar och ökar motivationen i deras 

lärprocess.  Genom detta så har barn tillägnat sig förkunskaper som de behöver senare i livet i sin 

vidare utbildning.  

9.2.2 Sammanfattande resultatanalys: Demokratiska förmågor 

Pedagogerna upplever att barn lär sig i interaktion med andra detta gör de genom att samspelar 

vid lärplattan. Resultatet visar barn utvecklar demokratiska förmågor genom att de tränar på 

turtagning och får möjlighet att lyssna och respektera andras åsikter. Genom detta blir barn 

medvetna om att andras önskningar även kan vara värdefulla för dem och att en ömsesidig 

respekt uppstår. 

I resultatet syns det att närvarande medforskande pedagoger gynnar barns förståelse för 

demokratiska handlingar, detta synliggörs genom att pedagogen inte alltid är den som vet allt utan 

vill lära tillsammans med dem.  I resultatet framkommer att det arbetssätt som dessa förskolor 

bedriver gynnas då lärplattan kan avvändas på ett enkelt sätt genom att lärandet sker i det sociala 

samspelet, samt att barn får större möjlighet att välja det som intresserar dem. Delaktigheten har 

ökat då pedagogerna beskriver att barn kan se varandra som tillgångar och att de barn som inte 

interagerar i vanliga fall gör det oftare vid lärplattan. Genom detta blir andra 

kamratkonstellationer till och fler barn känner delaktighet och social samvaro. 

Pedagogerna upplever att barn utför demokratiska handlingar hela tiden vid lärplattan genom 

att de samspelar och förhandlar i de aktiviteter som sker runt den.  Delaktigheten är stor då alla 

oavsett förmåga kan delta i aktiviteter som sker runt lärplattan. Barnen får även ett ökat 

inflytande då de får vara med och bestämma vad vuxna och barn får göra i arbetet med lärplattan. 
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I vissa fall får barn vara med och besluta och påverka vilka appar som skall använda. Det inte 

alltid är pedagogen som äger all kunskap och driver arbetet framåt, barnen kan vara den som äger 

mer kunskap än den vuxne.  Man lär av varandra hela tiden. 
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10 Diskussion 

Denna studie visar att det främst är pedagogers uppfattningar om lärande och kunskap som 

påverkar den pedagogiska verksamhetens utformning och inte tillgången eller användningen av 

teknik, detta är något som stärks av de pedagoger som deltagit i studien och litteratur vi läst i 

ämnet. Pedagogerna beskriver att de genom lärplattan hittat nya vägar till kunskapsinlärning men 

det är inte en förutsättning för att barn skall lära sig. Barn som inte har tillgång till lärplattan lär 

sig på andra sätt men pedagogerna i denna studie belyser att lärplattan existens kan ses som ett 

komplement till förskoleverksamheten. Bland de positiva effekterna på tekniska redskap som 

forskning visar i litteraturen bland barn och datorer är att samarbetet ökar och barn blir mer 

engagerade. Detta kan vi se i vårt resultat och dra paralleller med arbetet med lärplattan och små 

barns förmåga att samarbeta samt att verksamheten är mer lustfylld vilket ökar barns engagemang 

till att lära mer.49 

De digitala verktyg som finns i samhället idag har förändrat det traditionella arbetssättet som 

vi har på våra förskolor, för oss alla som vistas i verksamheten men också för samhället i övrigt. 

Den tekniska utvecklingen som skett har medfört att flera yrken har försvunnit samt att andra 

yrken har tillkommit. Det är svårt att veta vilka yrken våra barn kommer att kunna välja i 

framtiden och därför vet vi inte heller vilka kunskaper barnen behöver tillägna sig. En positiv 

trend är att allt fler pedagoger och lärare använder lärplattor i verksamheten och i skolan vilket 

gör att barn får ytterligare en möjlighet att tillägna sig kunskap och lära tillsammans. 

Paddagogik är ett nytt begrepp som används i förskolans verksamhet och är något som 

pedagoger behöver tillägna sig om man skall ha möjlighet att utmana och driva det pedagogiska 

arbetet framåt i verksamheten med hjälp av lärplattor. Paddagogik är även ett sätt att våga möta 

den nya tekniken tillsammans med barn i deras utveckling och lärande. Vi ser även att uttrycket 

medforskande pedagog får en annan betydelse, barnens kunskaper och önskningar kan vara det 

som driver aktiviteten kring lärplattan vidare. När vi tolkar resultatet från vår studie uppfattar vi 

att barnen får vara delaktiga och träna på förmågan att reflektera över egna och varandras 

arbeten. Detta kan generera att dessa barn kan vara bättre rustade för de kamratbedömningar 

som sker i skolans verksamhet, men detta är ingen garanti utan är något som framtiden får utvisa. 

En av aspekterna i denna studie är engagerade modiga pedagoger som vågar sig på den nya 

tekniken och har mod att anta den utmaningen som blir. Vår studie visar att pedagoger i 

                                                 
49 Alexandersson, (2001), s. 15. 
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verksamheten upplever att lärplattan är ett kompletterande verktyg, inte något som ersätter andra 

redskap i förskolans verksamhet. Tekniken är en tillgång i arbetet och gör det enklare för 

pedagogen att motivera barn att vilja lära mer, förr fick de ofta gå iväg till datarum, idag finns 

lärplattor i deras närhet och de är enkla att ta med sig i alla delar av verksamheten. 

Dokumentationer som barn gör kan enkelt kompletteras med deras egna ord genom att 

använda sig av exempelvis QR koder, som kan hjälpa dem att förmedla kunskap eller tankar. 

Barnens motivation finns även hos dem då de ser dessa digitala verktyg som engagerande och 

underhållande att lära vid.  Andra vinster med dessa verktyg är också att det blir en ”happening” 

för barnen, de får omedelbar respons och återkoppling på det som de arbetar med eftersom 

tekniken är snabbare än pedagogerna.50 En behavioristisk syn på lärande skulle då kunna 

uppfattas som positiv eftersom den direkta responsen individen får i sitt lärande vid lärplattan är 

det som avgör om barnet känner sig motiverat att lära mer eller ej. Vi finner en motsättning 

mellan Piagets konstruktivistiska forskning och studiens resultat då Piaget menar att barn tillägnar 

sig kunskap i sin faktiska utvecklingsnivå. Studiens resultat visar motsatsen att barns kognitiva 

förmåga kan vara på en nivå medan den motoriska förmågan inte är tillräcklig, det kan vi även 

finna stöd i litteraturen, Lärande i praktiken.51 Pedagogerna beskriver att barnen motiveras av 

tekniken och olika program. I lärplattan fall är det appar som motiverar barn att lära sig nya saker, 

pedagogerna beskriver att en flicka utvecklar sitt skriftspråk med hjälp av lärplattan, apparna ses 

som roligare samt att barns motoriska utveckling kanske inte alltid ligger i fas med den 

intellektuella utvecklingen, då kan apparna vara ett stöd då det finns talsyntes och tangenter med 

färdiga bokstäver. Det är ansträngande för barn att forma bokstäver med papper och penna och 

på det viset vara begränsade. Det kan göra att barnet stagnerar i sitt tänk att lära eftersom de 

motoriska färdigheterna begränsar barnet. För dessa barn kan lärplattan ses som en tillgång och 

en gynnsam artefakt. Detta synsätt stärks även av litteraturen.52 Ur ett sociokulturellt perspektiv 

ser pedagogerna möjligheter  med denna artefakt att intresset ”smittar ” av sig till andra barn i  

verksamheten. 

Vår studie visar att gynnsamma lärtillfällen sker i samspelet runt lärplattan och barn som inte 

tidigare varit lika delaktiga har fått en ny arena. Vygotskijs teorier om att barns egen 

proximalautvecklingszon utmanas då barn tillsammans med mer kompetenta kamrater eller 

pedagoger kan lära tillsammans. Barn arbetar tillsammans och tränar på de demokratiska 

                                                 
50 Betcher, Chris, Lee, Mal & Blomberg, Alexandra, Den interaktiva skrivtavlan: en pedagogisk revolution, 1. uppl., 

Epago, Malmö, 2011, s. 55-60. 
51 Säljö, (2000), s.65. 
52 Alexandersson, (2001), s. 18. 
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förmågor som de behöver i samhället. Barn drar fördel av varandras förkunskaper och 

kompetenser, alltså ser vi genom denna studie att ett kollaborativt lärande tillämpas i 

verksamheterna då barn samspelar. Vi drar slutsatsen att inget av dessa perspektiv som vi tagit i 

denna studie kan stå ensamt för att få en lyckad lärandesituation då både faktakunskaper och 

demokratiska förmågor behövs i arbetet med lärplattan enligt resultatet i denna studie. Barn som 

arbetar enskilt vid lärplattan tappar förmodligen kunskaper som skulle kunna etableras i 

interaktion med andra barn enligt vår studies resultat. Detta stärks i den sociokulturella teorin på 

lärande som vi presenterade i litteraturöversikten.  

Stensmo beskriver utifrån den progressivistiska ideologin att tekniska, ekonomiska och 

vetenskapliga framsteg hjälper till att skapa ett bättre samhälle för alla individer. I den 

progressivistiska pedagogiska synen på barns lärande är en utbildningsfilosofi som förknippas 

med Deweys syn pragmatism.53 I den progressivistiska synen på lärandet fokuserar pedagogen på 

vilket lärande som sker och på vilket sätt det skall gynna barnets framtida intressen och vilka 

behov de kommer att möta senare i livet. Om man har denna syn på lärandet så menar man att 

man skall ha nytta av all kunskap man tillägnar sig. Ett uttryck man brukar luta sig mot är 

”Learning by doing ”. Barn är i centrum och pedagogen fungerar som stöttning och har en 

handledande funktion. I detta behöver inte pedagogen alltid vara expert på området utan 

samarbetar med barnet för att nå fram till ett svar gemensamt med individen. Detta stärks av vår 

studies resultat då samtliga pedagoger belyser att barn och pedagoger lär av varandra. Stensmo 

menar när han tolkar Deweys teori att barn tillägnar sig nya kunskaper i det sammanhang de sätts 

i, han menar även att de tillägnar sig nya kunskaper då barn löser de problem de ställs inför 

tillsammans med andra. I progressivismen menar man att lärandet skall vara laborativt och att det 

skall ske i ett sammanhang med andra för att lära sig på bästa sätt, om förskolan är demokratisk 

så innebär det att alla har rätt att vara delaktiga och har rätt att framföra sin åsikt. Det skall vara 

ett aktivt lärande.54 Vilket pedagogerna i studien menar att lärplattan gör, den stimulerar till ett 

aktivt lärande samt viljan att lära mer har ökat.  

I denna progressivistiska syn på framtidsbehovet kan vi i vår analys av vår empiri koppla 

följande citat: ”Vi måste ju liksom lära oss förstå, för vi ska ju förbereda barnen på framtiden och då måste vi 

ju också vara med i framtiden, vi kan ju liksom inte välja bort den.” 

En tanke som vi fått är att det vore relevant att i framtiden studera vad dessa barn tillägnat sig 

för kunskaper då de mött lärplattan i tidig ålder.  

En fråga som kan vara relevant är: Ger lärplattan sådana vinster som pedagogerna framställde i studien?  

                                                 
53 John Deweys (1855-1952) syn pragmatism, Han menar att det är en metod att lösa vetenskapliga eller 

vardagliga problem.  Pragmatismen kännetecken är fokusering på idens eller teorins praktiska konskevenser. 
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 Det vi kan ställa oss kritiska till i denna studie är våra intervjufrågor då pedagogerna endast 

ger ett positivt gensvar på frågeställningarna eller har det att göra med att lärplattan är ny i 

verksamheterna och pedagogerna inte upptäckt om det finns nackdelar kring våra centrala frågor. 

Det råder även motsättningar från forskare i detta ämne då bland annat Lagercrantz 55 menar 

att utvecklingen av barns hjärnor störs och att barn kan utveckla koncentrationssvårigheter då de 

utsätts för exponering av bildskärmar i hög utsträckning. Andra forskare såsom Gällhagen menar 

att lärplattan är ett bra komplement och ett verktyg för lärandet av barn av i dag.56 I studien 

berättar pedagoger om vinster i och med dokumentationen där de ”här och nu” kan de 

dokumentera barns lärande på en gemensam plattform. Vi kan ställa oss frågande till detta, har 

alla föräldrar tillgång till smartphonens eller andra digitala verktyg som krävs för att ta del av 

denna information eller dokumentation som pedagoger och barn exponeras på dessa 

gemensamma webbforum. I studien har vi fått svar och en hel del empiri som berör 

implementering av lärplattan samt hur pojkar och flickors användande av lärplattan nyttjas, vi har 

valt att inte belysa det närmare i denna studie. 

 

                                                                                                                                                         
54 Stensmo, Christer, Pedagogisk filosofi, 2., [rev.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2007, s. 220-221. 
55 Lagercrantz, Hugo( 2013) http://ww2.lakartidningen.se/store/articlepdf/1/19078/LKT1301s16.pdf (2013-12-22) 
56 Gällhagen, (2013), s 61. 

http://ww2.lakartidningen.se/store/articlepdf/1/19078/LKT1301s16.pdf
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11 Konklusion 

I denna studie har vi snubblat på nya perspektiv som vi ser som ansatser till framtida forskning. 

Det skulle vara intressant att gå vidare med läkares synpunkter om lärplattan vara eller icke 

vara, redan i dag finns forskning som pekar åt förluster samt vinster med detta verktyg i arbetet 

med barn i yngre åldrar. Förskolebarnen som idag utmanas med lärplattan som verktyg redan 

som ettåring, hur kommer  deras kunskapsutveckling se ut för dem som arbetat med lärplattan 

över tid?  Skulle lärplattan kunna utmana barn med olika kompetenser efter deras förmåga och 

intellekt? Hur ser man lärplattan som en tillgång för elever i skolan, skulle det kunna vara ett 

redskap för elever att möta andra elever på samma nivå i webbaserade forum då lärares 

kompetenser skiljer sig beroende på vilka resurser skolan erbjuder?  Elever som behöver utmanas 

mer än vad skolan kan erbjuda skulle kunna möta elever och lärare med samma kompetens på 

detta sätt. Resurserna i dagens skola räcker oftast till att fokusera på att hjälpa de barn och elever 

som behöver stöd i sin utbildning. Det skulle även vara intressant att studera om pojkar och 

flickors användande av lärplattan skiljer sig åt.  Pedagogerna i den här studien upplever att 

lärplattan är ett verktyg som förskolans pedagoger kan se som en tillgång i sitt arbete. Studien har 

även visat att detta verktyg även lämpar sig bra för dokumentation och att den är lätt att ha med 

sig i alla situationer i förskolans verksamhet. Insikter som vi har fått i denna studie är att de 

tekniska kunskaperna som barn har med sig ibland överträffar pedagogernas kunskaper. En 

pedagog förklarade att ett drygt tvåårigt barn visar hur pedagogen skall göra för att byta bild i 

barnets dokumentation på lärplattan. Pedagogen visste inte hur man skulle göra men tvååringen 

visste precis hur det gick till, detta är delar av den kunskap som barn tillägnar sig automatiskt 

genom att tekniken finns nära i deras vardag. Detta stärks av ett informellt och ett livslångt 

lärande som inte nödvändigtvis sker medvetet utan barnet tillägnar sig kunskaper automatiskt i 

den kontext de befinner sig i, ”learning by doing ”. Pedagogerna belyser i studien att lärplattan är en 

tillgång för barn och pedagoger, att de tillsammans kan hitta nya vägar för inlärning. Detta stärks 

även av Puenteduras tankar om digitala verktyg i lärande situationer, att man genom lärplattan 

och andra digitala verktyg kan ” ta in omvärlden och nå ut till omvärlden.” 

           Under arbetets gång har det även fastnat i en tanke hos oss som en av pedagogerna väckte. 

Hur kan vi som pedagoger utmana och vara med barnen i den här tekniska världen, går det ens? 

Skall vi pedagoger utmana och rusta barn för framtiden så måste vi som pedagoger ta vårt 

uppdrag på allvar och ta ansvar att följa med barnen med in i deras framtid! 
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1(1) 

 Intervju 
 
 Datum 2013-11-12  
 
 XXXXX 
 XXXXX 
 
Intervjufrågor 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka kunskaper pedagogerna uppfattar 

att barnen tillägnar sig med hjälp av lärplattan.  I undersökningen vill vi därför 

studera vilka faktakunskaper som barnen tillägnat sig samt vilka demokratiska 

värden som uppkommer i samspelet vid lärplattan i verksamheten på de 

förskolor vi valt att undersöka. 

Följande frågeställningar är centrala i vår studie 

· Vilka faktakunskaper ser pedagogerna att barnen tillägnar sig i arbetet 

med lärplattan? 

· Vilka demokratiska förmågor ser pedagogerna utvecklas hos barnen i 

arbetet med lärplattan? 

Hur länge har du arbetat med lärplattan på din enhet? 

Demokrati 

· Ser ni demokratiska processer i arbetet med lärplattan? Om ja vilka? 

· Hur ser ni på barns delaktighet i arbetet med lärplattan? 

· Vilken är er roll i demokratiarbetet? 

Lärprocesser (Vilket lärande) 

· Hur ser ni att barnen lär sig i arbetet med lärplattan? 

· Vad lär barnen sig?  

· Vad är pedagogens roll i barns lärande? 

· Dokumenterar ni verksamheten med lärplattan?  Om ja hur? 

Ge gärna exempel från verksamheten. 

Om det finns möjlighet för oss att få spela in era svar under intervjuen vore det 

en hjälp för oss, då vi kan gå tillbaka och lyssna till era svar under vår analys och 

vårt resultatskrivande i examensarbetet. Är detta inte möjligt är det bara att 

meddela oss vid intervju tillfället. 

Ser fram emot att träffa er. 

Mvh Linda Kleman och Ellenore Åhlin 

Åhlin/Ellenore 

Kleman/Linda 

 

 

Institutionen för pedagogik, 

didaktik och utbildningsstudier 

 

 

Uppsala 

 

 

Telefon/Phone: 

Ellenore 073-6287166 

Linda 070-3430323 

 

 

elle.ohlin@telia.com 

linda.kleman@telia.com 
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14 Bilaga 2 Intervjuguide 

Intervjufrågor 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka kunskaper pedagogerna uppfattar att barnen tillägnar sig med hjälp 

av lärplattan.  I undersökningen vill vi därför studera vilka faktakunskaper som barnen tillägnat sig samt vilka 

demokratiska värden som uppkommer i samspelet vid lärplattan i verksamheten på de förskolor vi valt att undersöka 

Följande frågeställningar är centrala i vår studie 

 Vilka faktakunskaper ser pedagogerna att barnen tillägnar sig i arbetet med lärplattan? 

 Vilka demokratiska förmågor ser pedagogerna utvecklas hos barnen i arbetet med lärplattan? 

 

Tema 1 Implementeringen 

Hur implementerades lärplattan i verksamheten på förskolan? 

 Svårigheter som ni möttes av? 

 Vilka tips skulle ni kunna ge till dem som skall starta upp arbetet med lärplattan i sin förskoleverksamhet? 

 Hur såg kompetens utvecklingen kring ämnet ur? Fick all personal möjlighet till kompetensutveckling, 

konkret hur gick det till? 

 Ville alla vara delaktiga och fanns det något val att inte medverka i implementeringen? 

 

Tema 2 Användandet av lärplattan i verksamheten 

Hur ofta förekommer lärplattan i den dagliga verksamheten? 

 Tillgängligheten? 

 Har barnen tidsramar eller får den användas fritt under barnens vistelse tid på förskolan? 

 Används lärplattan integrerat i alla ämnen, tas den med ut i skogen eller vid andra tillfällen, och i så fall vilka 

situationer och aktiviteter? 

 När används lärplattan mest? 

 Dokumenterar ni verksamheten med lärplattan? Om ja, hur? 

 Ser ni demokratiska processer i arbetet med lärplattan? Om ja vilka? 

 Hur ser ni på barns delaktighet i arbetet med lärplattan? 

 Vilken är er roll i demokratiarbetet? 

 

Tema 3 Pedagogernas uppfattning om barns lärande med lärplattan 

Pedagogernas syn på barns lärande med hjälp av lärplattan 

 Hur ser ni att barnen lär sig i arbetet med lärplattan? 

 Vad lär barnen sig?  

 Vad är pedagogens roll i barns lärande? 

Dokumenterar ni verksamheten med lärplattan?  Om ja hur? 

 


