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Sammanfattning  
 

Bakgrund 
Studien tar upp lärplattans historia från utvecklingen av verktyget som startade redan på 1800-

talet till nutidens lärplatta. Dagens samhälle har en helt annan tillgång till kommunikativ miljö 

än de tidigare generationerna haft. Vi människor har gått från ett samhälle med artefakten i 

centrum till att lära genom artefakter. Syftet med verktyget är att det ska fungera som ett 

komplement till de övriga inlärningsmetoderna i förskolan och inte utesluta det som redan 

finns.  

 

Syfte 
Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare arbetar med lärplattan i förskolans 

verksamhet samt vilka lärandeinnehåll de framhåller som viktiga. 

 

Metod 
En kvalitativ studie har genomförts med intervju som redskap och fenomenografi som ansats. 

Svaren har blivit besvarade av aktiva förskollärare, förskolechefer samt IKT-pedagoger.  

 

Resultat 
Resultatet visar hur förskollärare väljer att använda lärplattan i förskolan och varför men även 

vilket lärande de kan se utifrån kommunikation och samspel. Det som framkommit är att 

lärplattan används på olika sätt bland förskollärarna, en del använder den som ett 

dokumentationsverktyg medan de andra använder den som ett pedagogiskt lärandeverktyg. 

Lärplattan är relativt ny i verksamheterna för samtliga förskollärare och någonting som de har 

gemensamt är att de anser att de saknar kompetens kring verktyget samt att det finns brist på 

intresse inför ny teknik. Samtliga förskollärare vill bli uppdaterade med den nya tekniken för 

att få mer kunskap kring verktyget i sig och dess funktioner då den ständigt utvecklas.  
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Tack 
 

Ett stort tack till vår handledare Susanne Klaar som både har hjälpt och stöttat oss under 

arbetets gång.  

  

Stort tack även till de respondenter som ställt upp och valt att medverka i studien. Tack för ert 

samarbete då det är ni som gjort det möjligt för oss att utföra studien.  
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Inledning 
Barn föds idag in i en digital värld. Den digitala teknologin har utvecklats mycket under de 

senaste årtionden och är idag en stor del av människors liv. Barn blir tidigt introducerade för 

olika digitala föremål som de enkelt och snabbt erövrar. Statens medieråd arbetar med barn 

och ungas mediesituation och har nyligen publicerat en undersökning kring användandet av 

digitala verktyg. Medierådets rapport heter Småungar och medier (2010) och undersökningen 

visar att användandet av den här formen av modern teknik är stor hos små barn. Nästan 

hälften av alla tvååringar har någon gång använt sig utav digitala verktyg. Det framgår även 

att två av tre barn brukar använda sig av redskapen. Stiernstedt (2012) belyser antalet 

lärplattor under året 2012 ökade drastiskt och fanns i stort sett i vart femte hem. Stiernstedt tar 

även upp att var tredje barnfamilj har någon form utav lärplatta som ständigt används, även av 

den yngre generationen. Även förskolan har påverkats och influerats av utvecklingen. 

Verksamheterna har fått ett nytt verktyg för lärande och vi väljer att kalla den för lärplatta av 

den anledningen att det är en platta som finns i lärandesammanhang. Det är den här artefakten 

som studien handlar om. Ipad är det mest förekommande namnet som används ute på 

förskolorna, men vi har valt att inte använda det här produktnamnet för att ha ett bredare 

perspektiv på själva verktyget. Då intresset ligger i att undersöka lärplattan som ett verktyg 

för lärande och inte som ett lekverktyg.  

 

Att alla barn ska få en chans till att utveckla sitt kunnande gällande teknik är ett av målen i 

Läroplanen för förskola (Lpfö98 rev, 2010, ss.10-11). Då är det förskolläranas ansvar att 

barnen både stimuleras och utmanas i sina intressen kring teknik. Det framgår även att 

förskolan har i uppdrag att barnen ska skapa olika förmågor för att kunna anpassas in i 

samhället men också för att kunna använda teknik. Då det beskrivs att ”förmåga att kunna 

kommunicera, söka ny kunskap och kunna samarbeta är nödvändig i ett samhälle präglat av 

ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt”(s. 6). Att använda digital teknik idag 

är ett mål i Lpfö98 (rev.2010) och är ett strävansmål för alla förskollärare.  

 

Val av område har uppstått på grund av att det är ett aktuellt och relevant ämne för vår 

utbildning och kommande yrkesroll. Det är även ett ämne som är relativt nytt på 

forskningsfronten och under ständig utveckling vilket gör att lärplattan är ett spännande och 

intressant verktyg att få veta mer om. Tanken med studien är att den ska bidra till ökad 

förståelse för hur lärplattan används av förskollärare. Studien i sin tur ska kunna bidra till 

forskning kring området då det är ett relativt nytt ämne i dagsläget. Vi som forskar är 

uppväxta under den digitala teknologins senaste utveckling och med den ständiga tillväxten 

då en ny artefakt uppkommer efter den andra så som datorn och touchtelefoner. Att var insatt i 

teknikens utveckling hör till vårt yrke vilket gör att vi vill bli mer insatta och bredda våra 

kunskaper och erfarenheter samt bidra med fortsatt forskning kring lärplattans användande.  

Det finns ett behov av ny kunskap kring området då det är så pass nytt verktyg i förskolans 

verksamhet, av den anledningen vill vi undersöka och studera lärplattan. 
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Syfte 
Huvudsyftet med studien är att undersöka hur förskollärare arbetar med lärplattan i förskolans 

verksamhet samt vilka lärandeinnehåll de framhåller som viktiga. Följande frågeställningar 

kommer ligga till grund för studien för att kunna besvara syftet. 

 

 I vilka syften använder förskollärare lärplattan i förskolan?  

 

 På vilka sätt upplever förskollärare att samspel och kommunikation uppstår vid 

användandet av lärplattan i förskolan?  

 

 Vilket lärande anser förskollärare att barnen gynnas/hindras av lärplattan? 
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Begreppsförklaringar 
För att göra det tydligare för läsaren har vi valt att beskriva några begrepp som används i studien 

för att på så sätt öka läsbarhet och skapa bättre förståelse. 

 

APP: Som är en förkortning på applikation, är ett program som installeras och laddas ner på 

en lärplatta eller en mobiltelefon (NE, 2014).  

 

IT: IT består utav två ord, Information och Teknik och dessa två parter utvecklas i samspel 

med varandra som resulterar i smartare och mindre digitala resurser (Von Essen, 2009). 

 

IKT: Information – och Kommunikationsteknologi, information och kommunikation blir 

förmedlat via den nya tekniken som används (Kreativ pedagogik, 2010). 

 

Digitala verktyg: Ett sammanfattat begrepp som står för all teknik som kan digitaliseras, så 

som dator, lärplatta, mobiltelefon (Klasson, 2013). 

 

Lärplatta: En lärplatta, även kallad surfplatta, pekplatta, datorplatta eller Ipad är en 

handdator med pekskärm. En lärplatta är mindre än en vanlig bärbar dator men har ändå 

liknande funktioner, så som att söka information på internet, spela spel, ta bilder, spela in ljud 

samt skriva. 
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Bakgrund 
I den här delen presenteras lärplattan utifrån olika perspektiv. Lärplattans historik, lärplattans 

syfte, förskollärarnas kompetens och medvetenhet samt barns olika lärande kommer att 

belysas utifrån aktuell och relevant forskning. 

 

Som nämnts ovan har den digitala teknologin utvecklats enormt de senaste årtionden och 

framför allt de senaste åren då lärplattan fick se dagens ljus. Lärplattan är fortfarande ny på 

forskningsfronten och är ett område med relativt lite forskning än så länge.  

 

Historik 

Gunnarsson (2011) beskriver att lärplattans utveckling började redan år 1888 med den 

amerikanske uppfinnaren Elisha Grays idéer till en apparat som elektroniskt kunde läsa av 

handskrift med hjälp av en speciell penna. Dock gick utvecklingen långsamt framåt och först 

122 år senare har utvecklingen skapat fram den moderna lärplatta som finns idag. Närmare 

bestämt år 2000 då Bill Gates lanserade den första pekdatorn som kom att vidareutvecklas 

redan igen år 2002. Gates var den första i tiden att lansera en sådan ny produkt som ständigt 

utvecklades under årens lopp enligt Bort (2013). Både från Gates egen sida men även från 

andra då Steve Jobs (grundare för Apple Inc) lanserade sin egen variant av pekdator som fick 

namnet Ipad år 2010 (NE, Nationalencyklopedi 2014). Det var först efter att Ipaden sett dagens 

ljus som förskolorna fick upp ögonen för lärplattan och började införa samt satsa på verktyget 

i verksamheten. 

 

När informationsteknologin och datorn uppkom och introducerades i skolorna var syftet först 

och främst att lära sig programmering för att förstå teknologin enligt Alexandersson, 

Linderoth och Lindö (2001, s.7). Det här innebar att själva kunskapen skulle bestå av och om 

själva produkten, med andra ord datorn. Under åren som gått har det däremot kommit att 

förändrats och fokus ligger numera på att lära sig genom den nya teknologin, det vill säga att 

det går att få hjälp genom användning av själva produkten. Alexandersson, Linderoth och 

Lindö påpekar vidare att i dagsläget är användandet mer brett och innefattar fler kategorier än 

tidigare så som bland annat informationssökning och multimediapresentationer. Rask (2006, 

s.26) belyser att det var när datorerna introducerades i de svenska skolorna under 2000-talet 

som synsättet på lärande kom att förändras. Då det utmanade förskollärarna att 

uppmärksamma både nya möjligheter men även nya förutsättningar för utveckling. Datorernas 

ankomst bidrog till acceptans av förändring samt att det utmanande tänkandet kring lärande 

som varit grundat sedan generationer tillbaka.  

 

Säljö (2000, s.234) beskriver att i dagsläget har vi människor fått tillgång till en 

kommunikativ miljö där olika former av artefakter tillkommit. Med hjälp av dessa artefakter 

kan vi människor både agera men även tänka på ett sätt som de tidigare generationerna inte 

haft möjlighet till. Säljö (2000, s.74). beskriver att den värld som vi lever i idag består av allt 

från mobiltelefoner till bilar, radio, tv och datorer som i sin tur är artefakter skapade av 

människan. Det här har bidragit till att vi människor kan förflytta oss, kommunicera, sprida 

men även ta emot information samt vara aktiva med texter i olika former. Det här menar Säljö 

har ändrat människans syn och föreställningar effektfullt och med tanke på att tekniken är i 

ständig utveckling kommer det troligen även att fortsätta.   

 

Lärplattans syfte i förskolan 

Att en skola behöver så väl lärare som läroböcker och digitala resurser är något som Rask 

(2006, s.31) belyser och det stämmer även in på förskolan. Det framgår att förskolan är i 
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behov av både varierande och kompletterande ändamål för att arbetet ska fungera på bästa 

sätt. Rask beskriver att digitala resurser, så som lärplattan, bör ses som ett komplement i 

förskolans verksamhet då ”det ena inte får utesluta det andra” (s.31). Det Rask menar är att 

bara för att ett nytt verktyg tillkommit ska det inte ta över de övriga inlärningsmetoderna eller 

aktiviteterna. För att ett nytt verktyg kommit till betyder inte det att boken exempelvis är 

mindre betydelsefull menar Säljö (2009). Säljö påpekar istället att boken är sammanlänkad i 

den nya tekniken. Gällhagen och Wahlström (2011) är även de inne på Rasks spår gällande att 

se de digitala verktygen som komplement istället för ersättare. 

 
När vi började använda surfplatta i förskoleverksamheten förstod vi snabbt vilken 

tillgång den kan vara. I kombination med en aktiv pedagog blir surfplattan ett 

fantastiskt verktyg som gör lärande modernt och lustfyllt. Men surfplattan ska inte 

fungera som en ersättning för något annat, utan som ett bra komplement! 

(Gällhagen och Wahlström, 2011. s.4). 

 

Båda parterna konstaterar att förskollärarna är ett lika viktigt verktyg som det nya digitala 

verktyget, lärplattan. Det går inte att utesluta det ena och enbart införa det andra, utan en 

kombination av det bästa från två världar är det ultimata. Det får inte heller glömmas som 

Gällhagen och Wahlström (2011) påpekar om det lustfyllda lärandet som är en koppling till 

Läroplanen för förskola (Lpfö98, rev.2010). 

 
Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta 

till vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, 

kunskaper och färdigheter (Lpfö98, rev.2010 s.9). 

 

I Lpfö98 (rev.2010, s.10) beskrivs det att förskollärare har i uppdrag att främja barns 

utveckling och lärande som inkluderar att konsturera, forma samt att använda teknik. Vi 

människor lever i ett samhälle som är under en snabb förändringstakt och då gäller det att 

hålla sig uppdaterad för att få lärandet modernt. Rask (2006, s.26) belyser att förskollärarnas 

egen syn på lärandet bör vara accepterat för att ny teknik ska vara till en fördel. Dagens 

samhälle är under ständig utveckling vilket gör att nya tider kräver nya kunskaper och ett nytt 

tankesätt för att passa in.  

 

Lärplatta och IT (informationsteknologi) samspelar då de drar nytta av varandra som så att IT 

behöver lärplattan för att verkställas och lärplattan behöver IT för att fungera. Enligt Östling, 

Gisterå och Lavsund (2011, s.5) är IT i lärandet inte längre en metod att avstå ifrån då den har 

en tillgänglig plats i undervisningen. IT måste hanteras på en professionell nivå för att 

eleverna ska kunna rustas upp inför framtidens utmaningar. Östling, Gisterå och Lavsund 

inriktar sig mer på skolans mål men eftersom förskolan är en förberedande form inför skolan 

med dess strävansmål är en tidig start i förskolans ålder enbart en fördel.  

 

Alexandersson, Linderoth och Lindö (2001, s.13) klarlägger utvecklingen av IKT 

(information - och kommunikationsteknologi) i förskolan och syftet med dess införande, då 

IKT är den form av IT som ska fungera som support i kommunikationen mellan individer. Det 

framgår varför barnen behöver nya digitala verktyg i verksamheten och det första motivet är 

att den bidragit till variation och förändring i arbetssätten riktat mot lärande. Det här innebär 

att användning av modern teknik har öppnat nya möjligheter både till relationerna mellan 

förskollärare-barn men även till barn i särskilda behov. Samhället förväntar sig att barn ska bli 

förebereda inför framtiden i förskolan och skolan vilket i dagens läge inkluderar ny teknik, 

som är det andra motivet.  
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Forskningen inom området visar på att det är främst pedagogens uppfattning om 

lärande och kunskap som påverkar hur den pedagogiska verksamheten utformas 

och inte tillgång till eller användning av teknik (Alexandersson, Linderoth & 

Lindö, 2001, s.15).  

 

Det kan summeras med att en förskollärare behövs för att tekniken ska tas tillvara på bästa 

sätt och barnen får det lärande de är i behov av och behöver i dagens samhälle. Enligt 

Alexandersson, Linderoth och Lindö (2001, ss.15-16) framkommer det att det finns positiva 

effekter i barnens lärande i användandet av digitala verktyg. Barnens samarbete har ökat samt 

att deras engagemang och samtal har vuxit. Även Geist (2012, s.26) är inne på samma spår då 

han har undersökt och observerat två-åriga barns samspel med lärplattan. Geist anser att 

tillkomsten av pekskärmen, som lärplattan består av, har gjort det enklare för unga barn som 

är två år att interagera med lärplattan jämfört med datorn. Med datorn menar Geist att det 

krävdes mer fysiska och motoriska färdigheter av barnen i användandet av tangentbordet och 

musen. Geist påpekar även vidare att barnen behöver en kognitiv utveckling för att kunna 

jämföra, memorera och förstå symbolerna på tangentbordet. Geist belyser att lärplattans 

tillkomst har bidragit till ett enklare sätt att hantera digitala verktyg och lärplattan är snabb att 

använda samt ger direkt respons. Dagens barn kommer inte komma ihåg den tid då det inte 

fanns någon digital teknik så som internet, bärbara datorer eller lärplattor. Geist menar att det 

idag är en del av barnens liv och deras erfarenheter att växa upp med all denna tillgängliga 

teknik. Geist påpekar dock att det uppstår ett generationsglapp mellan förskollärarna och 

barnen, eftersom förskollärarna växte upp under andra omständigheter då allt vad lärplattor 

heter inte fanns. Barnen idag däremot växer upp under andra omständigheter där de får 

teknologin introducerade i sina liv redan från födseln. Det här skapar ett så kallat ”glapp” 

mellan de olika parternas naturliga kunskaper kring användandet av digital teknik.    

 

Pedagogers digitala kompetens och medvetenhet 

För att komma igång med en lärplatta behöver förskollärarna inga särskilda 

utbildningsinsatser eller några genomgångar enligt Gällhagen och Wahlström (2011, s.6). De 

belyser att en lärplatta är direkt och enkel att använda, även de yngsta barnen kan hantera det 

här verktyget på grund av dess direkta funktion. Östling, Gisterå och Lavsund (2011, s.22) 

beskriver däremot att många förskollärare i undersökningar har uppgett att de känner sig 

osäkra och saknar kompetens kring artefakten lärplattan. Förskollärarna poängterar ändå att 

IT i olika former kan vara till stor hjälp och har kapacitet att utveckla skolarbetet men att de 

själva saknar skicklighet. Det framkommer från förskollärarna att de känner sig en aning 

hotade av de barn de möter som har ett naturligt förhållningssätt till IT-användningen i olika 

former och har redan rika kunskaper inom området. I studien poängteras det slutligen av 

förskollärarna att varken lärarutbildningen, de egna skolerfarenheterna eller praktiken har 

bidragit till förförståelser och kunskaper kring lärplattan. Även Olsson (2012, ss.3-5) 

beskriver att det fortfarande finns förskollärare som inte har ett naturligt förhållningssätt till 

lärplattan. Med det menar Olsson att förskollärarna inte format ett naturligt förhållningssätt så 

som barnen har. Förskollärarna inte fått den digitala tekniken med sig på ett naturligt sätt från 

födseln. Det Olsson tror att det beror på är att förskollärarna inte känner något intresse eller 

för att de saknar tillräckligt med kompetens. Olsson påpekar att det krävs ett nytänkande i 

användandet av lärplattan där barnen måste få chans att ta över huvudrollen. Det här tror 

Olsson kommer att ge ett annat perspektiv på samspel mellan barnen och förskollärarna då 

förskollärarna får visa viljan av att lära sig tillsammans med barnen men även utav dem. 

Ytterligare något som Olsson påpekar är att när ett nytt digitalt verktyg introduceras i 

verksamheten är det positivt om förskollärarna får utforska verktyget i sin egen takt, eftersom 

alla förskollärarna både har olika intressen och erfarenheter men även olika förkunskaper. Det 
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ligger dock i förskollärarnas uppdrag att ny digital teknik introduceras för barnen. Förskolans 

verksamhet behöver således välkomna och bli delaktiga av den nya digitala tekniken då 

innehållet i verksamhet ska kunna reflektera över den verklighet som barnen är uppvuxna och 

lever i.  

 

Aglassinger, Strindholm, Kallin och Rudnik Norling (2012, s.3) redovisar att det viktigaste 

för framgång vid arbetandet med lärplatta är en medveten förskollärare. Det innebär en 

förskollärare som kan ställa frågor, problematisera, fånga upp barns tankar samt utmana deras 

tänkande. Ytterligare någonting som de fick insyn i var att ”när barnen arbetar tillsammans på 

Ipaden har vi sett stora vinster i det sociala samspelet och i kommunikationen barnen 

emellan” (s.3). Aglassinger, Strindholm, Kallin och Rudnik Norling poängterar även att det 

ställs höga krav på förskollärarna och deras tekniska skickligheter och kunskaper. Det innebär 

att det krävs ett personligt engagemang från förskollärarnas sida för att uppnå framgång i 

arbetet med lärplattan. Aglassinger, Strindholm, Kallin och Rudnik Norling (2012, ss.12-13) 

beskriver även ett kvalitetsverktyg som hjälpt dem i arbetet med lärplattan för att få in 

läroplanens mål i arbetet med barnen i verksamheten. Det här verktyget heter Lotusdiagram 

och är ett hjälpmedel som stödjer förskollärarna att tydligt se de mål som de bör uppfylla för 

att barnen ska kunna utvecklas och få de kunskaper de har rätt till. Det är en hjälp på vägen 

för förskollärare att kunna stötta sig på i arbetet med lärplattan och dess funktioner så att 

arbetet kan utföras pedagogiskt. Elisabeth Wahlström
1
 som är biträdande rektor berättar om 

hur de arbetar för att kopplingen till läroplanen ska finnas i arbetet med lärplattan. Det gör 

även de genom att använda sig utav lotusdiagrammet, av den anledningen att de själva ska 

kunna se hur lärplattan kan stödja lärandet. Wahlström belyser vidare att för dem är 

diagrammet till för att se hur verksamheten arbetar med målen då barnen ska få möjlighet att 

utveckla de olika förmågorna, målen är med andra ord inte till för att mäta barnen. Med den 

här medvetenheten, från arbetslagets sida, kan förskollärarna i verksamheten se att barnen får 

ta hjälp av sitt språk för att instruera sina kamrater, då det krävs kommunikation för att ge 

instruktioner för att i sin tur skapa förståelse över det som ska utföras på lärplattan. 

 

Samspel och kommunikation  

Alexandersson, Linderoth och Lindö (2001, ss.9-10) beskriver datorn som ett redskap. Både 

datorn och lärplattan är former av digitala verktyg som bidrar till lärande i ett socialt samspel. 

Barnen, tekniken och förskollärarna skapar tillsammans en delaktighet sinsemellan i ett 

socialt samspel där de via kommunikationen lär sig hantera det digitala verktyget. De nya 

verktygen möter barnen såväl i hemmen som i förskolan och det är samspelet med verktygen 

som idag utgör en del av barnens barndom. De aktiviteter och samspel som uppstår i 

användandet av verktyget är både sociala och kommunikativa enligt Alexandersson, 

Linderoth och Lindö (s.18). Alexandersson, Linderoth och Lindö (2001, s.72) belyser även att 

de lärande får en förbättrad förståelse genom diskussionerna och samverkan som uppstår dem 

emellan. Det är som Säljö (2000) uttrycker det ”kunskap lever först i samspel mellan 

människor och blir sedan en del i den enskilde individen och hans eller hennes 

tänkande/handlande” (s.9). Säljö (2000, s.37) belyser att det är via kommunikationen som 

uppstår som människan blir delaktig i både färdigheter och kunskaper.  

 

Aglassinger, Strindholm, Kallin och Rudnik Norling (2012, s.11) visar i sin studie att barnen 

automatiskt fick träna på socialt samspel, språk men även turtagning i användandet av 

lärplattan. De fick fram sitt resultat med hjälp av att de filmat, fotat och observerat barnen. 

Aglassinger, Strindholm, Kallin och Rudnik Norling kunde se att de här faktorerna då fick 

                                                 
1
 Wahlström Elisabeth. Videoklipp. Ipads i förskolan – Nacka kommun 2011. 



13 

 

chans att utvecklas på ett naturligt plan då barnen är uppväxta i ett digitalt samhälle. Shifflet, 

Toledo och Mattoons (2012) resultat visade att barn som fick arbeta med en lärplatta 

samtidigt tog del av både samarbete och fick chans att lära av varandra. Det Shifflet, Toledo 

och Mattoon menar är att barn utvecklar språk, bland andra egenskaper, genom att de tar hjälp 

av varandra samtidigt som de kommunicerar. Shifflet, Toledo och Mattoon studie bestod av 

att observera barnen för att se hur de använder lärplattan så att de själva sen kan forma sin 

verksamhet därefter eftersom de är förskollärare alla tre. När barnen får arbeta med en 

lärplatta får de chans till att utbyta idéer sinsemellan, de får hjälp av varandra och de får chans 

till att fråga frågor men även att ta del av varandras lärdomar. Något som Shifflet, Toledo och 

Mattoon dock vill poängtera är att lärplattan, trots dess rika funktion, inte ska ta över några 

andra inlärningsmetoder utan att den ska ses som ett alternativ till barnens 

inlärningserfarenheter. 

 

Lek och lärande  

Geist (2012, s.28) förespråkar att barns engagemang med digitala verktyg kan leda till ett 

komplement till andra former av lek. Vilket betyder att lärplattan som digitalt verktyg 

kompletterar leken då barnen får prova på lek i olika former. Hugo Lagercrantz däremot som 

är barnläkare har forskat kring hur barns hjärnor utvecklas ställer sig mycket kritisk till de nya 

digitala verktygen och hur förskolorna väljer att använda sig utav dem. Lagercrantz anser att 

den nya tekniken inte passar till de små barnen på grund av att den försämrar deras 

koncentration samt uppmärksamhet då han menar att den nya tekniken ständigt låter och är i 

fokus. Lagercrantz ställer sig även kritisk till att den fråntar barnen den spontana leken men 

även deras uppfattning om naturen. Med det menar Lagercrantz att barnen inte får den rätta 

uppfattningen av exempelvis en fjäril på en lärplatta till skillnad vad de hade fått om de sett 

den ute i naturen (Pettersson Normark 2012). Lagercrantz påpekar dock att han inte har något 

emot att de digitala verktygen används i små doser, så länge de inte ersätter det sociala 

samspelet och föräldrarna (Stiernstedt 2014).   

  

Lindgren, Löthman och Strömqvist
 2
 som alla tre är IKT- pedagoger (vilket innebär att de 

utvecklar användandet av IKT i verksamheten) förespråkar lärplattan. Lindgren, Löthman och 

Strömqvist menar att lärplattan inte ska ses som ett verktyg som tar över varken det sociala 

samspelet eller föräldrarna. Utan tvärtom att lärplattan ska ses som ett komplement i 

verksamheten där alla olika ämnen kan inkluderas. Med det menar Lindgren, Löthman och 

Strömqvist att lärplattan kan användas som bland annat en kommunikationsport med 

föräldrarna under dagen där barn och föräldrar kan pratas vid eller att barnen kan använda den 

tillsammans i leken där det sociala samspelet kan utvecklas. Något som Lindgren, Löthman 

och Strömqvist påpekar är dock att lärplattan inte är pedagogisk i sig utan att det är 

förskolläraren som gör verktyget pedagogiskt. Med det menar Lindgren, Löthman och 

Strömqvist att lärplattan och dess funktioner blir pedagogiska i samspelet mellan 

förskollärarna och barnen, där samspel, kommunikation, lärande och delaktighet inkluderas. 

 

Något som Aglassinger, Strindholm, Kallin och Rudnik Norling (2012, ss.11-13) upplevde 

under sitt projekt var att barnens inflytande över sitt eget lärande ökade i arbetet med 

lärplattan. Med det menar Aglassinger, Strindholm, Kallin och Rudnik Norling att barnen fick 

ta del av sitt eget lärande i form av bland annat dokumentation som då skedde i samarbete 

med förskollärarna. Lärplattan har breda funktioner och barnen kan ta del av lärande i olika 

                                                 
2
 Lindgren, Åse, Löthman, Christine, Strömqvist, Mariana. Föreläsning IKT i förskolan i Borås stad. Högskolan i 

Borås. 2014-03-21 
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former så som i bild och film och där igenom får de chans att se sin egen utveckling och 

lärande.  

  

Sammanfattningsvis visar tidigare forskning att lärplattor i förskolan ytterligare är ett 

kommunikativt verktyg som tillkommit och som gör det möjligt att kommunicera, agera och 

tänka på ett sätt som inte varit möjligt tidigare. Forskning visar även att lärplattan ska ses som 

ett komplement i förskolans verksamhet då den ska bidra till variation och inte utesluta några 

av de andra inlärningsmetoderna. Att använda sig av ny teknik bidrar inte bara till variation 

utan det är även ett sätt för förskollärarna att hålla sig uppdaterade, följa samhällets utveckling 

samt att de förhåller sig till läroplanens mål och riktlinjer. Det framgår även att det finns olika 

synsätt på verktygets tillkomst där det nämns att den bör användas på rätt sätt och i lagom 

mängder. Det här är en av riskerna som Lagercrantz benämner och han ställer sig även kritisk 

till att lärplattan fråntar barns spontana lek. Enligt forskning framgår det att en del anser att 

det inte behövs någon utbildning för att behärska verktyget medan andra känner att de är i 

behov av mer utbildning för att kunna arbeta med den i verksamheten. Det poängteras dock 

att det krävs en medveten pedagog med personligt engagemang för att föra arbetet vidare. Det 

är i det sociala samspelet och via kommunikationen mellan förskollärare och barn som 

lärandet av verktyget sker.  
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Teoretisk ram 
I det här avsnittet kommer det att argumenteras och förklaras för den teori som är vald för 

studien. I det här fallet speglas det sociokulturella perspektivet in på studiens syfte, då vi vill 

undersöka hur förskollärare arbetar med lärplattan i förskolans verksamhet samt vilka 

lärandeinnehåll de framhåller som viktiga. Inom det sociokulturella perspektivet utgår det från 

att människor lär sig i samspel med andra. Med det menas att förskolan är en plats där det 

dagligen sker sociala möten för både vuxna och barn. 

 

Sociokulturellt perspektiv 

Lev Vygotskij (2001, ss.10-11) är grundare av det sociokulturella perspektivet och hans teori 

utgår från att lärandet sker i samspel med andra och det är den här teorin som arbetet stödjer 

sig på. Det framgår av Vygotskij att barn är sociala redan från födseln och att ”språket fyller 

en social funktion genom dialogen med andra människor” (s.11). Utan den sociala 

kommunikationen menar Vygotskij att det inte sker någon utveckling, varken språkligt eller 

tänkande.  

 

Utifrån Vygotskijs sociokulturella teorier beskriver Säljö (2000, s.66) människor som 

medfödda sociala individer som utvecklas i samspel med andra människor i sin omgivning. 

Det är i det här samspelet som människor får till sig kunskaper och erfarenheter genom 

kommunikationen som uppstår enligt Säljö (2000, s.37). Säljö (2000, s.82) belyser att det är 

genom den här kommunikationen som människor blir delaktiga i andras synsätt när de 

beskriver sin omvärld. Det leder i sin tur till att vi människor kan samspela med våra 

medmänniskor i olika former av situationer. Det är i medverkandet i de kommunikativa 

situationerna som vi människor kan mötas och ta till oss av varandras sätt att diskutera, tycka 

samt agera. Lärande finns i all mänsklig kontakt där vi människor genom handling och 

kommunikation lär oss av varandra. Ur ett sociokulturellt perspektiv beskriver Säljö (2000, 

s.47) att vi människor inte kan undvika att lära, utan frågan är snarare vad det är vi lär oss i de 

olika situationerna. Säljö (2000, ss.9-11) menar att vi människor lär oss individuellt samtidigt 

som i grupp och de kunskaper vi får med oss kommer till användning i andra situationer som 

uppstår i framtiden. Avslutningsvis beskrivs det av Säljö (2000, s.231) att människor via 

kommunikationen formas till både tänkande och samtalande individer när vi interagerar i 

samspel.  

 

Att människan måste använda sig av redskap för att kunna både tänka och kommunicera är 

något som Säljö (2005, s.119) förklarar. Med det menar Säljö att det är genom användningen 

av språket som redskap som kommunikationen både mellan och inom människor uppstår. Det 

är språket som gör att människan kan bli delaktig i andra människors perspektiv samt att 

språket gör att de sociokulturella lärdomarna sprids vidare. Med andra ord går det att säga att 

språket är ”länken mellan samhället och individen” (s.119). Säljö (2008, s.13) beskriver att 

det är tack vare språket som människor kan tänka och att det ger oss tillfälle att kunna både 

planera för vår framtid men även att ta lärdommar av det förflutna. Att vi människor har en 

god samarbetsförmåga framgår även, och med det vill Säljö påpeka att det är med den här 

färdigheten som det går bland annat att utveckla en identitet.  

 

Det framkommer med hjälp av Säljö (2005, ss.118-121) att människor är redskapsanvändande 

men även redskapsutvecklande varelser och det är det som skiljer oss människor från andra 

varelser. Det är då genom den sociokulturella utvecklingen som människor har kunnat skapa 

en stor mängd olika redskap som ända tills idag används i det vardagliga arbetet. I dagsläget 

finns det dock ännu fler redskap än det gjorde förr, vilket har en avgörande roll för dagens 
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människors utveckling samt lärande. Säljö beskriver att utveckling och lärande kan uppstå i 

alla olika former utav samspel. Det Säljö menar är att när människor tar del av samhällets 

erfarenheter genom kommunikationen och omvandlar erfarenheterna in i sina egna argument 

finns alltid chansen till att lärande uppstår. Säljö (2005, s.126) poängterar även att det är 

samspelet mellan elever och läraren som är den avgörande faktorn till framgången i en 

undervisning. Läraren blir med andra ord det hjälpande redskapet som ska hjälpa eleverna 

vidare. Skolan blir även den sociala praktik där människor deltar och kan få lärdom samt 

utvecklas som då spelar en viktig roll i ett sociokulturellt perspektiv.  
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Metod 
I det här avsnittet beskrivs den kvalitativa metod som vi valts för studien men även vad den 

innebär. Det redogörs för vilket forskningsredskap som används, vilket är kvalitativa intervjuer. 

Den analysmetod som ansågs lämpligast för att få svar på syftet var fenomenografi som även 

beskrivs och förtydligas ytterligare i det här avsnittet. För att få en djupare förståelse kring valet 

av ämnet har vi tagit del av och studerat olika avhandlingar, litteratur, vetenskapliga artiklar samt 

forskningsrapporter som är kopplade till ämnet. 

 

Vetenskapsteori 

Det är inte bara den digitala världen som ständigt utvecklas och går framåt utan det gör även 

vetenskapen och den i sin tur påvisar den tillfälliga sanningen. Det här är någonting som Ann-

Sofie Holm
3
 belyser och hon påpekar att den blir tillfällig av den anledningen att vetenskapen 

ständigt utvecklas. Som forskare gäller det att utgå från den senaste forskningen för att gå 

framåt. För att få förståelse om vetenskapen gäller det som forskare att uppmärksamma att det 

enbart inte finns en enda sanning och att allt är inte alltid är självklart menar Thurén (2007). 

Susanne Björkdahl Ordell
4
 menar att en studie ska bygga på tidigare kunskaper då forskning 

bygger på tidigare forskning. Det innebär att med egna erfarenheter tillkommer nya kunskaper 

som slutligen styrks med annan relevant forskning. Studiens undersökningsområde förhåller 

sig till vetenskapsteorin genom att vetenskapen är ständigt i utveckling, precis som 

undersökningsområdet. 

 

Kvalitativ metod 

I undersökningen har en kvalitativ metod valts där redskapet intervju används för 

datainsamling. Enligt Fejes och Thornberg (2009, s.18) går kvalitativ forskning ut på att 

forskaren redogör för hur verkligheten ser ut genom så kallad ”orddata” (s.18). Med det här 

menar Fejes och Thornberg att den insamlade data består av språkliga uttalanden, som i 

studiens fall består av inspelade intervjuer. Anledningen till kvalitativ metod är att den är mest 

lämplig för undersökningsområdet. Metoden passar av den orsaken att vi vill vara 

medverkande och närvarande under hela undersökningen, vi vill kunna vara på plats för att 

kunna få en helhetsbild av respondenteras utsagor samt för att skapa en trygg samtalsmiljö.  

 

Fenomenografi 

Fenomenografi är en ansats inom kvalitativ metod om hur en undersökning kan analyseras på 

och undersökas. Det här är något som Kihlström (2007) belyser då fenomenografins 

huvudsyfte är att ”få reda på hur människor uppfattar olika aspekter av sin omvärld” (s.157).  

Fenomenografi handlar alltså om att kategorisera individernas erfarenheter av olika fenomen 

samt att hitta variationer, skillnader och likheter. Det gäller att på ett systematiskt sätt ta del 

av människornas olika erfarenheter utav ett fenomen. Kihlström (2007, s. 159) beskriver även 

att analysen är till för att urskilja individernas kvalitativt olika sätt att uppfatta fenomen i sin 

omvärld men även sina olika sätt att tänka samt beskriva. Av Kihlström framkommer det att 

det är beskrivningskategorierna som utgör resultatet och att det här är en viktig aspekt i en 

fenomenografisk studie. Kihlströms argument kan sammanfattas som att individers tankar tas 

tillvara gällande deras omvärld men även deras upplevelser samt hur de uppfattar fenomenet. 

Fenomenografins metod enligt Kihlström går ut på att det finns ett specifikt fenomen i 

omvärlden som forskaren vill veta mer om samt att forskaren vill ta del av hur andra 

människor ser och uppfattar detta fenomen. Det här blir i studiens fall att veta mera om hur 

                                                 
3
 Holm Ann-Sofie. Föreläsning Vetenskapsteori. Högskolan i Borås. 2013-09-05 

4
 Björkdahl Ordell Susanne. Föreläsning Vetenskapligt förhållningssätt. Högskolan i Borås. 2013-09-05 
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lärplattan som fenomen kan används utav förskollärare i förskolan. För att få ta del av den här 

informationen krävs någon form utav datainsamling som i det här fallet innebär intervjuer 

med förskollärare. Genom att utföra en analys av datainsamlingen går det att få fram 

respondenternas olika uppfattningar om det valda fenomenet. För att få fram resultatet i en 

fenomenografisk undersökning gäller det att beskriva uppfattningarna från intervjuerna och då 

i form av kategorier.  

 

Intervju  

Lantz (2007, ss.13-14) belyser att det enklaste sättet att samla in information på, gällande hur 

människor upplever och betraktar ett fenomen, är att ställa frågor. Anledningen till en intervju 

är för att få ett underlag till ett resultat där det ska kunna dras någon form av slutsats. Løkken 

(1995, s.94) förklarar intervjuer som ett tillvägagångssätt där det ges en inblick i en annan 

individs inre värld, där forskare får tillgång till deras verklighet samt deras tankar. Det här är 

något som inspirerat oss då vi anser att intervju blir en nödvändig metod för att få reda på 

individers funderingar kring ett fenomen. Intervju är en användbar metod där det systematiskt 

går att samla in data på enligt Lantz och i studien utförs intervjuer med förskollärare. När det 

kommer till att utföra en kvalitativ intervju menar Kihlström (2007, ss.48-49) att det i stort 

sett liknar ett vanligt samtal. Det skiljer sig dock från ett vardagligt samtal då den har en 

bestämd inriktning, ett förutsatt ämne. Det är då forskarens uppgift som intervjuare att 

bestämma riktning i det här samtalet och se till att samtalet inte tappar fokus på ämnet. 

Viktiga aspekter i en sådan här intervju enligt Kihlström är att som intervjuare inte styra och 

ställa ledande frågor. Det kan undvikas genom att ha kontroll och fundera över sin egen 

förförståelse då ens egna åsikter inte bör beblandas med respondentens uppfattningar och 

förståelser. Fokus ska läggas på respondentens föreställningar och de egna tankarna får läggas 

åt sidan. Thurén (2007) lyfter fram att den som intervjuar kan påverkas av sina värderingar 

som även kan komma att påverka forskningsresultatet. Kihlström (2007, ss.49-50) beskriver 

även hon hur intervjuaren påverkas beroende av sina egna värderingar och relationer som 

finns till fenomenet som studeras. Något som bör ses över för att få en lyckad undersökning är 

att se till att ens egna värderingar inte speglar sig i själva undersökningen, vilket vi självfallet 

eftersträvat. 

 

I konstruerandet av intervjufrågorna är de grundade utifrån syftet samt frågeställningarna där 

huvudsyftet studien är att undersöka hur förskollärare arbetar med lärplattan i förskolans 

verksamhet samt vilka lärandeinnehåll de framhåller som viktiga. Studien eftersträvar så 

kallade ”öppna frågor” som Kihlström (2007, ss.48-49) beskriver, där respondentens tankar 

leder till följdfrågor som i sin tur inte ska skapa en utvald ordning. De här formerna av frågor 

är något som eftersträvats i konstruerandet av intervjufrågor, då de ska kunna leda till 

utvecklade och öppna svar som inte är förutbestämda. Alla har olika erfarenheter och det är de 

erfarenheterna vi vill få fram. Det är då bäst i en sådan här intervju att låta respondenten 

berätta något ur sina egna förkunskaper genom att be dem ge ett exempel. Intervjuer har valts 

av den anledningen att för att få ut så mycket som möjligt via en skapande diskussion. 

Kihlström beskriver avslutningsvis att vara intresserad och lyssna är två av de viktigaste 

apsekterna att tänka på under en intervju. Något som även Løkken (1995, s.94) belyser är hur 

viktigt det är att det framgår att intervjuaren lyssnar vid ett samtal, då det här i sin tur skapar 

tillit hos den som talar. Det är särskilt viktigt i vårt fall då vi vill skapa en situation där det 

skapas tillit för att få kunskap från respondenterna. 
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Urval 

Inför urvalet kontaktades handledaren för att få rådgivning gällande hur många intervjuer som 

ansågs lämpliga. Svaret blev då att det som behövs är innehållsrikt material för att kunna 

analysera och svara på syftet. Det är inte antalet intervjuer i sig som räknas utan att det är 

kvalitén i det materialet som samlas in. Vi diskuterade oss fram till att minst tre timmars 

insamlat material var minimum och det här är någonting vi utgått ifrån i urvalet. 

 

När bestämandet av vilka som skulle medverka i studien kontaktades de förskollärare som var 

våra handledare på respektive VFU(verksamhets förlagda utbildning)-platser under våren 

2014 i två mindre orter i Sverige. Anledningen till urvalet är att vi sedan tidigare har 

erfarenheter om att lärplattan används på de här förskolorna. Det här var en avgörande faktor 

då Kihlström (2007, s.49) beskriver att kvalitativa intervjuer speglas av respondenter som har 

kunskap och erfarenhet inom det som undersöks. De frågades ifall de var intresserade att 

ställa upp på en intervju för att bidra till studien som blev en positiv respons. Två blev 

startantalet och jakten gick vidare till andra kandidater som resulterade i att ett mail skickade 

ut till anställda på olika förskolor som hade erfarenhet kring undersökningsområdet för att se 

intresset. Andra förskolor i samma kommun blev tillfrågade för att öka antalet och 

variationen. I slutändan resulterade det i sju intervjuer fast med nio respondenter där en utav 

intervjuerna bestod av en gruppintervju på tre personer. Respondenterna omfattar med andra 

ord nio utbildade förskollärare, tre utav dem är numera förskolechefer och tre av dem arbetar 

även som IKT-pedagoger. Anledningen till variationsbredden i utbildningsnivå är för att få en 

bredare kunskap med olika inriktningar och erfarenheter. Samtliga förskolor är belägna 

utanför en större stad med få invånarantal i olika kommundelar och med blandade 

klasskillnader på respektive förskola.  

 

Genomförande 

I förberedande syfte, efter bekräftelse av medverkan från respondenterna, skickades ett 

missivbrev (se bilaga 1) ut till respondenterna med kortfattad information. Det bestod av en 

sammanfattning av studies syfte, intervjuns tillvägagångssätt samt en kort beskrivning av oss 

själva och valet av ämne till studien. I informationsbrevet framkom även hur lång tid som 

avsätts för en intervju, en timma avsattes för att ha goda marginaler. Det här för att undvika 

tidspress som kan resultera i stress. Att avsätta längre än en timma kan skapa trötthet och är 

det ont om tid kan det göra att svaren påskyndas och koncentrationen blir inte optimal. 

Restriktionerna enligt Kihlström (2007, s.51) följdes för att skapa de mest gynnsamma 

förhållandena. Efter följde en planering av vilka lokaler som intervjuerna skulle äga rum i. 

Anpassning efter respondenternas behov utfördes och det valdes lokaler som var lämpligast 

för dem, där majoriteten valde att vara på sina arbetsplatser. Kihlström belyser vikten av att ha 

en god planering inför sin intervju men även fundera över miljön, materialet och 

tidsperspektivet. Det här har tagits hänsyn till i planerandet av intervjuerna då vi varit noga 

med att få sitta i ett avskilt rum för inte bli störda. Till alla intervjuer fanns tillgång till rum i 

avskildhet där det inte skett någon verksamhet i närheten som har lett till att det har skapats ett 

lugn och ingen stress. Noggrannhet fanns även med när vi som intervjuare placerade oss då 

det valdes att en av oss intervjuar och den andra enbart antecknar och observerar. 

Anledningen till att båda två medverkade var för att få samma uppfattning av det som 

framkom under intervjun. Det här antogs bidra till ett bättre sammarbete under analysdelen 

som senare ska leda fram till ett resultat och diskussion.  Intervjuaren och respondenten satt 

placerade mitt emot varandra medan den som antecknade satt vid sidan av för att fokus skulle 

ligga på de som samtalade. Det här gjordes för att personerna i fråga skulle se varandra bra 

men ändå inte för nära som Kihlström påpekar då ögonkontakten fortfarande ska kännas 

naturlig. Att ha allt material på plats och vara väl föreberda var något som eftersträvades, med 
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det menas att alla papper som behövdes samt pennor för att anteckna men även någon form av 

inspelningsapparat för att ta vara på samtalet. Kihlström belyser vikten av att använda sig av 

en bandspelare under en intervju för att då får intervjuaren med sig allt som den medverkande 

säger. 

 

Innan intervjuerna startade upplystes respondenter om att samtalet kommer att spelas in men 

även att de etiska kraven som finns följs. Information om att i studien används fiktiva namn 

framkom och att ingenting i studien kan kopplas till varken den enskilda individen eller 

arbetsplatsen. Information om att det insamlade materialet kommer endast användas i studiens 

syfte och inget annat förtydligades. Syftet med studien och varför den utförs redovisades för 

de medverkande för att skapa en inblick. Efter att den här informationen hade delgetts 

startades intervjufrågorna och vi var medvetna om att ge de medverkande tid för att svara och 

inte stressa fram svar, utan ge väl med betänktetid. De färdigställda frågorna hade i förväg 

testats, omformulerats och bearbetats för att uppnå bästa kvalité och då med stöttning av 

handledaren. Dock hade inte intervjufrågorna skickats ut till respondenterna i förväg av den 

anledningen att vi ville få spontana svar. 

 

Samtliga intervjuer har som sagt spelats in, vilket i det här fallet blev i form av funktioner på 

våra mobiltelefoner och har även efteråt skrivits ut i sina helheter. Med andra ord 

transkriberades texterna, vilket innebär att intervjuerna har skrivits rakt av med både 

talspråksdialekt samt med eventuella pauser. Det här gjordes av den anledningen för att få allt 

nedskrivet för att kunna analysera, kategorisera och få fram ett resultat. I textandet av 

intervjuerna avidentifierades personerna som medverkade samt deras verksamheter av etiska 

skäl. För att styrka argument som framkommit användes citat för att förtydliga 

respondenternas uttalanden. Vi valde att använda oss av citat efter våra egna beskrivningar av 

respondenternas argument för att vårt resultat skulle få större trovärdighet som Kihlström 

(2007, s.54) belyser.   

 

Slutligen kan det påpekas att vi även tagit vara på att det inte finns några förutbestämda svar 

på hur en intervju varken ska fungera eller gå till som Løkken (1995, s.95) påpekar. En 

intervju är aldrig den andra lik då en intervju består av kommunikation mellan levande 

individer och därmed blir både planering och genomförande oförutsägbara metoder.  

 

Tillförlitlighet och giltighet – Validitet och Reliabilitet 

Lantz (2007, s.15) beskriver för att kunna redogöra för betydelsen av en intervju används 

begreppen reliabilitet samt validitet. För att studien ska kunna uppnå kraven för reliabilitet 

måste forskaren se till att metoden i sig ska tillföra trovärdiga resultat. Resultaten i sin tur 

måste vara gångbara för att kunna uppfylla kraven för validitet. Lantz beskriver de här 

begreppen och belyser vidare om att resultatet i en väl genomförd intervju ska vara både 

tillförlitligt (reliabilitet) samt giltigt (validitet).  

 

Intervjuerna har gått ut på att vi som sagt båda två medverkar och där en av oss antecknar 

medan den andra ställer frågorna. Det här är något som Kihlström (2007, ss.49-52) 

förespråkar då hon anser att intervjuns reliabilitet ökar när båda två kan närvara. Av 

Kihlström framgår det även att ljudinspelningar är en användbar metod. Anledningen är den 

att det ökar intervjuernas trovärdighet då vi som forskare kan lyssna igenom materialet om 

och om igen för att analysera och tolka både frågor och svar. För att i slutändan få fram ett 

trovärdigt resultat som krävs för att studien ska få reliabilitet. Frågorna har formulerats på så 

vis att respondenterna berättar om egna exempel som de varit med om som Kihlström 

förespråkar kan komma att göra svaren mer tillförlitliga. Med det menas att innehållet 
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förhoppningsvis baseras mer på egna erfarenheter än enbart åsikter samt egna synpunkter. För 

att kunna garantera reliabiliteten går det att göra som Ann-Katrin Svensson
5
 förespråkar, då 

det är viktigt att ge tydliga beskrivningar av informantens uppfattningar och vara övertydlig. 

För att försäkra oss om vår validitet väljer vi att ställa motfrågor under intervjun, så kallad 

kommunikativ validitet i arbetet med fenomenografi enligt Svensson. Anledningen till de här 

frågorna är för att försäkra sig om att informanten uppfattat beskrivningen korrekt som både 

Svensson och Lantz (2007) påpekar. Lantz (2007, s.76) belyser även vidare att det är av fördel 

att avslutningsvis i en intervju sammanfatta innehållet kortfattat för ”att intervjuaren förstått 

och uppfattat det som intervjupersonen uttryckt” (s.76). Det här görs enligt Lantz för att 

uppfylla kraven för tillförlitlighet.  

 

Etik 

I Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (2002) tas det 

upp vad som är viktigt att tänka på när det gäller forskning. Det finns närmare bestämt fyra 

forskningsetiska regler (inom skyddet för individen) som Vetenskapsrådet lämnat ut, som i sin 

tur ligger till grund för all forskning som genomförs. Reglerna har vi tagit del av och 

respekterat i vårt arbete. 

 

1. Informationskravet går ut på att forskaren går ut med information om studiens syfte 

och innehåll till dem som ska delta. Det vi kommer att börja med är att informera 

förskollärarna om syftet med studien och påpeka att deras medverkan är frivillig. Som 

poängteras med att de har rätt att avbryta sin medverkan under tidens gång. 

2. Samtyckeskravet betyder att de som deltar i studien har rätt att bestämma själva ifall 

de vill medverka. De som blir valda att vara med i studien kommer enbart att bestå av 

personer som gett sitt samtycke till att delta. 

3. Konfidentialitetskravet innebär att forskaren hittar på namn till de som väljer att 

delta i studien av den anledningen att inget ska kunna kopplas till någon enskild 

individ eller arbetsplats. Data som insamlas utifrån deltagarna ska förvaras säkert då 

ingen obehörig har rätt att komma åt det här materialet. Det vi kommer att vara tydliga 

med i vår studie är att informera de medverkande om att all information i studien om 

dem kommer att få ett påhittat namn för att undvika att något kan kopplas till den 

enskilda individen eller till arbetsplatsen. Vårt ansvar blir att bevara allt material från 

studien så ingen obehörig får insyn i vårt arbete. 

4. Nyttjandekravet betecknar att all insamlad data enbart används till 

forskningsändamålet och ingenting annat. Det vi går ut med till respondenterna är att 

upplysa dem om att all insamlad data kommer enbart att användas i syfte till vår 

studie.  

 

Forskningen har en viktig roll i dagens samhälle enligt Hermerén (2011) och belyser även 

innebörden av vad god forskningssed innebär. Det framgår att forskaren har ett ansvar 

gentemot de människor som medverkar i en studie. Krav ställs på dem som gör en studie, 

genom att utföra ett arbete av hög kvalité samt att det även ingår att det talas sanning om det 

som skrivs. Andra allmänna regler som bör följas är en medveten granskning samt 

redovisning av utgångspunkter kring en studie och att metoderna öppet redovisas men även 

resultatet.  En god ordning ska hållas kring det insamlade materialet för att undvika spridning 

samt sträva efter att utföra studien så att det inte skadar någon involverad. När det kommer till 

andras forskning bedöms de rättvist och utan att stjäla eller kopiera andras resultat. 

 

                                                 
5
 Svensson Ann-Katrin. Föreläsning Kvantitativ metod: intervjuanalys. Högskolan i Borås. 2013-09-17 
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Analys/bearbetning 

För att bearbeta och analysera det insamlade materialet har vi använts oss utav 

fenomenografins steg som beskrivs av Dahlgren och Johansson (2009, s.127-130). Det gick 

till på så vis att vi skaffade oss en helhetsbild av vår insamlade data där de transkriberade 

texterna lästes ett flertal gånger. Texterna lästes om upprepade gånger för att skapa ett 

helhetintryck samt för att få en djupare och bredare förståelse av fenomenet som studerats, 

lärplattan. Det här i stort är fas ett i fenomenografins steg men även tänkbara kategorier kom 

på tal under den här fasen. Nästa steg innebar uppmärksammande av både likheter samt 

skillnader i respondenternas utsagor där en systematisk sökning startade. Vi delade in 

respondenternas likheter och skillnader för att hitta variationen dem emellan. En sortering av 

likheter sammanställdes samt en samanställning av skillnaderna sorterades ihop för att få en 

tydligare struktur och för att kunna jämföra deras utsagor. Efter det drar fas tre igång och där 

började kategoriseringen av respondenternas uppfattningar av fenomenet. Systematiska 

beskrivningar av respondenternas utsagor kategoriserades och tänkbara citat togs tillvara på. 

Kategoriseringarna kunde formas genom att en analys av likheter och skillnader utförts och 

där med kunde ytterligare en sortering göras. Till vår hjälp hade vi gjort tankekartor med de 

kategorier som utsetts och på så vis blev kategoriseringen sytematisk och fick struktur. Med 

hjälp av understrykningspenna har vi även kunnat markera och kategorisera ihop 

respondenternas likheter samt skillnader. Det här blir sedan till en helhet och utgör resultatet. 

Av det här resultatet kan skillnader och likheter ses över tydligare och analyseras vidare för 

ytterligare kategorisering och struktur samt att kategorierna slutligen namngavs för att få en 

helhet. 
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Resultat 
I det här avsnittet kommer resultatet att redovisas. Det som studien resulterar i är hur 

förskollärare arbetar med lärplattan i förskolans verksamhet samt vilka lärandeinnehåll de 

framhåller som viktiga. Innehållet av resultatet kommer att benämnas som det lustfyllda och 

erfarenhetsbaserade lärandet, lärplattan som ett kompletterande verktyg för lärande, samspel 

och kommunikation, olika syn på lärplattans användande och förskollärarnas uppfattningar 

kring lärplattans olika förutsättningar. 

 

Det lustfyllda och erfarenhetsbaserade lärandet 

Samhället är i ständig förändring vilket förskollärarna har märkt av på sina respektive 

arbetsplatser. De inser att de måste bli en del av samhället för att kunna hänga med i 

utvecklingen på grund av den snabba takten. En av förskollärarna uttrycker det så här: 

 
Vi lever på 2014 och det är naturligt för barnen och då måste vi bli en del av 

samhället (Förskollärare 7).  

 

Ytterligare en förskollärare uttrycker att det är både på gott och ont att samhället utvecklas i 

snabb takt då ett utav förskolans problem har varit att de är för långsamma jämfört med hur 

samhället utvecklats. En annan förskollärare uttrycker att det gäller att hänga med i samhället, 

det går inte att bara stå still då vi lever i en värld där det händer mycket hela tiden. Lärplattan 

är ett material som barnen är bekanta med och som är ett redskap som är i deras värld just nu 

men som även kommer att följa med dem påpekar en av förskollärarna.  

 

När frågan om hur förskollärarna väljer att introducera lärplattan för barnen framkom följande 

resultat: 

 
Alla har en hemma idag. Till och med småbarnen, det är inget märkvärdigt för 

dom (Förskollärare 6). 

 

Att barnen idag inte behöver någon form av introduktion av det nya digitala verktyget 

lärplattan är något som förskollärarna är eniga om. De påpekar bland annat att det inte finns 

en ettåring idag som inte redan kan, en introduktion är inte nödvändig utan det räcker att bara 

sitta med som vuxen. Nästa förskollärare påpekar att barnen redan har stora förkunskaper 

kring lärplattan då i stort sett alla redan har en i hemmet. Ytterligare en förskollärare 

poängterar samma sak, att barnen inte behöver någon introduktion då de oftast har en hemma.  

 

En av förskollärarna anser att barnen kan lära sig det mesta med hjälp av lärplattan, allt 

förutom socialt samspel. Dock är hon ensam på den punkten, då de andra uttrycker det att 

lärplattan är ett fantastiskt verktyg för just kommunikation och samspel. Däremot är de eniga 

om att lärplattan bidrar till flera olika lärdomar som utgår från läroplanens mål. En av dem 

uttrycker lärplattan som ytterligare ett verktyg att jobba med läroplanen på. Den här 

förskolläraren fortsätter även att påpeka att barnen lär sig att samtala samt att de lär sig många 

saker tillsammans när de får sitta och arbeta med lärplattan och samtala om det vilket gynnar 

språket menar de. Lärplattan ger snabb respons som gör den till ett bra och användbart 

verktyg enligt denna förskollärare. Dock får det inte glömmas enligt henne att det ska vara 

roligt också, det ska vara ett lustfyllt lärande påpekar flera av förskollärarna. Det framkommer 

även av samtliga att arbetet med lärplattan utgår från barnens behov och används i det här 

ändamålet. Det påpekas att det finns språksvårigheter i verksamheterna och förskollärana 

väljer då att använda lärplattans funktioner i det syftet. De är eniga om att lärplattan bidrar till 

fler dimensioner då det är ett verktyg som läggs till och inget som tas bort.  
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Från alla förskollärare framgår det att lärplattan är ett nytt verktyg i verksamheten som har 

gjort att de utforskat den tillsammans med barnen för att få kunskaper. Det har i sin tur lett till 

att barn och förskollärare lär och bestämmer dess funktioner tillsammans genom att 

kommunicera samt att de får ta lärdom av varandra via kommunikationen och samspelet. 

Förskollärarna är tillsammans enade om att en vuxen bör sitta med barnen vid användandet av 

lärplattan för att kunna uppmärksamma barnens lärande samt för att finns till för stöttning och 

vidareutveckling. Barn och vuxna lär sig på samma sätt säger en av förskollärarna. 

Finmotorik, turtagning, skapande och kreativitet är återkommande faktorer som förskollärarna 

benämner som viktiga lärdomar som barnen får med sig i arbetandet med verktyget. För att 

barnen själva ska kunna se sitt lärande och sin utveckling förespråkar alla förskollärare vikten 

av att dokumentera barnen med hjälp av lärplattan. Det ger barnen chans att höja sin förståelse 

och sin lust att fortsätta lära. Att enbart plocka fram lärplattan skapar mycket lärande i sig har 

en utav förskollärarna märkt av och fortsätter vidare med att den stora utmaningen egentligen 

är att använda lärplattan på ett annat sätt i hemmet. 

 

Av samtliga förskollärare har det framkommit att de kan se olika former av lustfyllt och 

erfarenhetsbaserat lärande utifrån kommunikation och samspel i arbetet med lärplattan. Det 

framgår av förskollärarna att de har insett att barnen idag redan har rika kunskaper kring 

tekinken då de fötts in ett samhälle som idag är i ständig utveckling och består av digitala 

resurser. Alla förskollärarna har främst märkt av att språket och samspelet utvecklas genom 

kommunikationen som uppstår i samband med lärplattan.  

 

Lärplattan som ett kompletterande verktyg för lärande, samspel och kommunikation 

Förskollärarna beskriver att målet med användandet av lärplattan i verksamheten är att det ska 

vara ett verktyg som ska ingå i det vardagliga arbetet för att nå de mål de strävar mot. De 

menar att lärplattan är en tillgång i verksamheten samt ytterligare ett verktyg att använda. Det 

framkommer att lärplattan ska fungera som ett komplement till det material som redan finns 

samt att den ska finnas med som en naturlig del i verksamheten precis som allt annat. 

 

En av förskollärarna påpekar dock att lärplattan inte är som en naturlig del i deras arbete just 

nu på grund av att lärplattan snabbt tillkom in i verksamheten. Även andra faktorer kom att 

spela in så som att internet krånglade och försvårade användandet av den. Det här bidrog till 

att lärplattan blev mer ett bekymmer än ett hjälpmedel för att det inte fungerade som de hade 

önskat. 

 

Syftet med användandet av lärplattan i verksamheterna framkom som olika. Delvis utifrån hur 

förskollärarna själva använder den men även syftet med användandet av den i 

barngruppen. Två av förskollärarna benämner lärplattan som ett hjälpmedel och redskap för 

att arbeta, planera och reflektera verksamheten. 

Lärplattan är en tillgång för oss personal (Förskollärare 7). 

 

I planerandet av aktiviteter använder en del förskollärare sig av ett så kallat lotusdiagram som 

tydligt visar vilka mål ur läroplanen som representerar momentet. De beskriver 

lotusdiagrammet som ett enkelt och bra hjälpmedel för att kunna se och nå sina mål. Samtliga 

förskollärare lyfter vikten av att koppla användandet av lärplattan till läroplanen. Det ska 

finnas ett tydligt mål och syfte med användandet av den redan från början menar en 

förskollärare, då läroplanen ska finnas som en grund i deras arbete.  
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Lärplattan ska finnas med i tillvägagångssättet när man gör en planering av sin 

verksamhet (Förskollärare 3). 

 

Samtliga förskollärare använder lärplattan till pedagogisk dokumentation för att ta kort och 

filma barnen. Genom den pedagogiska dokumentationen skapas tillfällen för kommunikation 

mellan förskolläraren och barnen, då de tillsammans får samtala om barnens lärande och 

utveckling. En skillnad som har framkommit är att två av förskollärarna beskriver att 

lärplattan endast är till för deras eget användande, då som dokumentation. De menar att 

lärplattans syfte inte är lika mycket riktat som ett läromedel och att barnen inte aktivt arbetar 

med den. Resterande förskollärare beskriver att lärplattan används som ett pedagogiskt 

läroverktyg där apparna utgår från vad barnen är i behov av att utvecklas i och som i sin tur är 

kopplat till läroplanen. Två förskollärare beskriver att de vill att lärplattan ska fungera som ett 

skapande och kreativt verktyg för barnen. 

 

En av förskollärarna vill poängtera att lärplattan inte ersätter någonting och uppnår inget i sig 

utan är ett verktyg och komplement till för att stödja barnens utveckling och lärande.          

Lärplattan är ett komplement, ett ytterligare verktyg. Den ersätter inget 

(Förskollärare 7). 

 

En förskollärare lyfter vikten av att det finns ett tydligt mål och syfte med att barnen använder 

lärplattan i förskolan. 

Att använda lärplattan som ett verktyg, inte som en barnvakt (Förskollärare 1). 

 

Däremot skiljer sig syftet i användandet av lärplattan åt då en av förskollärarna beskriver att 

barnen får använda den för att det är roligt och kan fungera som avkoppling till barn som är i 

behov av det. Enligt en annan förskollärare får barnen i undantagsfall ibland spela spel som 

inte har någon pedagogisk tanke bakom. Det ska dock vara en vuxen med och ett samspel där 

emellan för att barnen ska förstå var de gör. 

Det som har framkommit är att lärplattan enligt samtliga förskollärare är ett komplement, 

ytterligare ett verktyg att använda i verksamheten. Det är ett verktyg som gynnar både 

förskollärarna och barnen i den mån att förskollärarna kan använda den till att dokumentera 

barnens lärande samt att barnen använder den som ett pedagogiskt läroverktyg.  

 

Olika syn på lärplattans användande  
Föräldrarna har kommit och sagt att barnen har ju de hemma och dom sitter ju 

med den hemma hela tiden och varför ska dom har den här också? (Förskollärare 

2b). 

 

Det här är en kommentar som föräldrarna har tagit upp med förskollärarna och de påpekar då 

hur viktigt det är att koppla ihop lärplattans användande med ett syfte. Poängtera och 

argumentera för varför den ska användas, till vad och för att nå vilka mål. En del av 

förskollärarna har i sina verksamheter valt att ha föräldramöte där de introducerar lärplattan 

och de appar som de valt att arbeta med för att ge en inblick i hur den används och till vilket 

syfte. Det här görs även för att kunna förtydliga att lärplattan används på ett annat sätt i 

förskolan än vad den gör i hemmet då förskollärarna vill påpeka att den inte används som en 

”barnvakt”. En av förskollärarna menar att lärplattan lätt blir till en barnvakt för det är på det 

sättet den används i hemmen enligt henne och att det är den bilden barnen har av verktyget. 

Det som förskolläraren vill visa är att det finns andra syften med den och att barnen ska få den 

chansen i förskolan att kunna inse det själva. En förskollärare beskriver hur de använde sig av 
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lärplattan under utvecklingssamtal där föräldrarna får chans att se sitt barns lärande i form av 

dokumentation. Det här bidrar till kommunikation mellan föräldrar och förskollärare gällande 

barnets utveckling. Det som förskolläraren uppmärksammade var att det var ett uppskattat 

tillvägagångssätt från föräldrarnas sida. 

 

I förskolan vill förskollärarna att barnen ska få andra kunskaper än vad de är vana vid att få i 

hemmen, då barnen använder den mestadels till spel i hemmen menar förskollärarna. En av 

dem påpekar att bilspel och sådant får de på andra håll idag och behövs därmed inte i 

förskolans värld. Hon poängterar även vidare att föräldrarna nog inte tycker att barnen 

behöver det här verktyget i förskolan då de flesta har en egen hemma och anser att barnen ska 

göra andra saker istället. En annan förskollärare poängterar ändå finns inte lärplattan i alla 

hem och blir då en tillgång till de barn som inte får den teknikvanan i hemmet. Det utjämnar 

sig uttrycker hon så att alla får en chans att i förskolan få till sig den kunskapen.  

 

Det här avsnittet kan sammanfattas med att vissa föräldrarna ställer sig kritiska till att 

lärplattan används i förskolans verksamhet. Det framgår även att förskollärarna då väljer att 

lägga större vikt vid att poängtera syftet med användandet av den och koppla till aktuella mål. 

För att skapa en tydlig bild av att lärplattan används på ett annat sätt i förskolan än i hemmen 

för att det ska bli en tillgång för alla barn oavsett teknikvana. Förskollärarna vill med andra 

ord komplettera hemmen och de teknikvanorna därifrån med nya och spännande arbetssätt. 

 

Förskollärarnas uppfattningar kring läplattans olika förutsättningar 

Likheter samt skillnader handlar om mängden lärplattor där likheten är att alla förskollärare 

minst har en lärplatta i verksamheterna. Skillnad är dock att en av förskolorna har en per 

förskollärare vilket utgör en märkbar olikhet. Det som har märkts av är att de förskolor som 

enbart haft en per avdelning önskar fler för att underlätta både planering och verksamhet. Då 

för att bättre kunna använda den som ett pedagogiskt verktyg samtidigt som det kan finnas 

utrymme för andra saker. När lärplattan tillsattes i förskolans verksamhet köptes enbart 

verktyget in, ingen utbildning berättar majoriteten av förskollärarna. Det anser de har varit till 

en nackdel då det har begränsat användandet av det digitala verktyget som de ändå ställer sig 

positiva till så länge den används på rätt sätt och används för att uppnå målen i läroplanen. 

Samtliga påpekar att de flesta i sina verksamheter inte har tillräckligt med kunskaper. 

 
 Dom flesta idag har inte tillräckligt med kunskap (Förskollärare 5). 

 

 Kanske inte intresset heller finns hos alla (Förskollärare 6). 

 

Det är många som både har svårt att ta till sig nya saker men även som sagt att intresset inte 

finns.  

 
Sen tar man det olika beroende på vad man har för ryggsäck och hur rädd man är för teknik 

(Förskollärare 7). 

 

Det leder i sin tur till att barnen begränsas i användandet av lärplattan då den bristande 

kunskapen finns hos förskollärarna själva. Önskemålet är från alla är att de vill ha mer 

kunskap för att kunna anamma verktyget på egen hand och få in den på ett naturligt sätt i 

verksamheten. En utav dem anser att lärplattan blir mer till ett spelverktyg om kunskapen inte 

finns hur den ska användas vilket inte är syftet menar hon.  

 

Ingen utbildning har tilldelats personalen och samtliga berättar att de är självlärda då de flesta 

har en egen lärplatta i hemmet. De påpekar att de få kurser de ändå fått inte varit tillräckliga 
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och att de fått lägga egen tid på att ta till sig det nya verktyget. Dock påpekar de även att det 

inte är alla som har intresset och det är då det brister i verksamheten när kunskapen inte finns 

till för alla att sprida vidare. Det framgår även att barnen kan mer än vad de själva kan i vissa 

fall vilket de ställer sig både positiva och negativa till. Positiva av den anledningen att de får 

tillfälle att lära sig tillsammans och får barnen delaktiga. Negativa då de skulle vilja ha 

kunskapen innan för att kunna känna sig både säkrare och tryggare själva. De tror att de skulle 

använda den på ett annat sätt och mer naturligt i verksamheten och vardagen om det hade mer 

förkunskaper. 

 

Att samtliga ser lärplattan som en positiv tillgång framkommer dock så länge den används för 

rätt ändamål och på rätt sätt för att den ska gynna barnens utveckling och ta vara på deras 

behov. Förskollärarna känner att de brister i sitt eget kunnande då utbildning och erfarenheter 

fortfarande saknas som skapar osäkerhet. Att ha eget intresse är något som majoriteten känner 

som krav då de har blivit självlärda med egen lärplatta antigen i förskolan eller i hemmen. 

Önskemålet från merparten är att få tillgång till fler lärplattor för att bland annat kunna fånga 

upp barnen lärande i arbetande med lärplattan men även för eget pedagogiskt arbete.  

 

Avslutningsvis kan resultatet sammanfattas med att förskollärarna arbetar med lärplattan i 

verksamheterna på olika sätt. Samtliga använder den som ett komplement och ytterligare ett 

verktyg att använda och majoriteten använder den efter barnens behov för att bidra till deras 

lärande och utveckling. De förskollärare som inte arbetar på det här sättet är de som använder 

lärplattan som ett dokumentationsverktyg där barnens lärande dokumenteras istället för ett 

lärandeverktyg som barnen tar hjälp av i sitt lärande. Av förskollärarnas olika argument för 

hur de väljer att använda lärplattan blir även svaret på frågan varför de väljer att använda den.   

De lärandeinnehåll som framkommer som viktiga i arbetet med lärplattan är 

kommunikationen och språket först och främst men även samspelet som uppstår. Att enbart ta 

fram lärplattan leder till flera olika former av lärande framkommer av en av förskollärarna.  

En gemensam faktor hos alla intervjuade förskollärare är att de anser att det både finns 

bristande kunskaper och intresse hos förskollärare i dagsläget. Det här tror de själva bidrar till 

att verktyget inte har kommit att blivit en naturlig del i verksamheten än samt att den inte 

används fullt ut och även då på grund av bristande kunskaper och intresse. Önskemålet från 

samtliga är att få mer kompetens kring lärplattan för att kunna använda den på rätt sätt för att 

få den till en naturlig del i arbetet.  
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Diskussion 
Det här avsnittet innehåller en metoddiskussion där vi reflekterar över hur metoden passar 

vårt syfte som är att undersöka hur förskollärare arbetar med lärplattan i förskolans 

verksamhet samt vilka lärandeinnehåll de framhåller som viktiga. I avsnittet diskuterar vi 

även de resultat som analyserats fram från intervjuerna och det vi valt att belysa. Det här 

utifrån studiens syfte och frågeställningar och det har knyts samman med tidigare forskning. 

Vi kopplar även samman det här med tidigare belysta teorier men även med egna slutsatser 

och tolkningar utifrån resultatet. Didaktiska konsekvenser och förslag till fortsatt forskning 

avslutar avsnittet. 

 

Metoddiskussion  

Metoden som används i studien kommer i det här avsnittet att diskuteras men även vilken 

betydelse den har för resultatet.  

 

Intervju 

För att undersöka studiens syfte har vi använt oss utav intervju som redskap då vi fann den 

mest lämplig för vår studie. Av den anledningen att samtal är det tillvägagångssätt som bäst 

kan hjälpa oss besvara studiens syfte. Vi upplever att det har varit intressant att intervjua nio 

olika förskollärare och få inblick i deras arbetssätt men även deras olika uppfattningar kring 

lärplattan. Tack vare intervjuerna känns det att vi kunnat skapa ett samtal som bidragit till 

både kunskaper och lärdomar som gynnat undersökningen, i den meningen att det gynnat vårt 

syfte med att vi fått den information som passar till även våra frågeställningar. Med en 

intervju har vi fått chansen att få ställa följdfrågor för att få ett förtydligande eller ett exempel 

från deras egna erfarenheter. Det här har i sin tur bidragit till en tydligare bild som även är 

något som Kihlström (2007, s.52) förespråkar.  Det är någonting vi inte hade fått med något 

annat redskap. 

 

Att spela in intervjuerna har varit ett väldigt positiv tillvägagångssätt då vi kunnat fokusera 

oss fullt på intervjupersonerna. Under intervjun användes tre inspelningsapparater som 

skapade ett lugn för oss själva då vi kunde lita på att i alla fall någon av teknikerna fungerade. 

Det ledde till att vi kunde koncentrera oss mer på samtalet och få ställa eventuella följdfrågor 

som dök upp under tiden. Det här är även någonting som Kihlström (2007, s.51) påpekar då 

någon form av inspelningsapparat är en fördel för att enklare kunna analysera materialet. 

Nackdelen med vårt val av metod är däremot att det är både tidsmässigt och arbetskrävande 

att transkribera svaren från en inspelad intervju. Respondenterna kan även uppleva 

inspelningssituationer som ett nervöst tillvägagångssätt som i sin tur kan skapa en stressande 

känsla. Dock anser vi att det transkriberade materialet har gett oss goda underlag inför 

analyseringen och arbetet fram till ett resultat, som gör det värt allt arbete.  

 

Fördelen med att utföra fler än en intervju har bidragit till att vi kunnat lära oss av våra 

misstag och förbättrat inför nästkommande intervjuer. Vi har fått mera kunskap om hur det 

ska gå till på ett professionellt plan samt fått olika lärdommar från varje intervju då varje 

samtal har varit unikt. Kihlström (2007, s.51) beskriver hur intervjuaren utvecklas i sin 

intervjumetodik när man granskar sig själv och försöker uppmärksamma vad som var bra och 

vad som kan förbättras till nästa intervju. Vi har fått tankeställare om hur det kan gå tillväga 

på ytterligare ett bättre plan och kunnat ta lärdomar från varje intervju och fört in det som sagt 

i nästkommande.  
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Vi har även upplevt att det har varit av stor fördel att båda två har medverkat under 

intervjuerna för att få möjlighet till samma helhetsbild samt för att enklare kunna analysera 

materialet tillsammans.  

 

Fenomenografi 

Det som fick oss att bli intresserade av fenomenografins ansats var för att få veta mer om vad 

förskollärarna har för erfarenheter av fenomenet lärplattan.  Ansatsen är användbar av den 

anledningen att studien är ute efter att undersöka förskollärarnas uppfattningar och inte givna 

svar. Kihlström (2007, ss.157-159) belyser ansatsen som ett tillvaratagande av individers 

tankar som i sin tur tas tillvara på och beskrivs i form av kategorier. Att kunna sortera och 

kategorisera det insamlade data gör att arbetet får struktur, och att det finns förutbestämda 

faser för hur själva analysarbetet ska gå tillväga är till stor fördel. Det gör att det blir flyt i 

arbetsgången samt att analysarbetet kan ske i systematisk ordning. Fenomenografin leder till 

att de transkriberade texterna läses om och om igen vilket skapar en bred helhetsbild som 

sedan går att samla ihop till mindre kategorier för tydligare förklarningar.   

Att kunna spela in intervjuer och sedan lyssna igenom dem och även transkribera dem för att 

sedan använda det här materialet i analysarbetet har varit en användbar metod för vår studie. 

Då vi som sagt vill undersöka på hur förskollärare arbetar med lärplattan i förskolans 

verksamhet samt vilka lärandeinnehåll de framhåller som viktiga. Att använda ett 

kategorisystem har gjort det enklare för oss att skapa en struktur och hålla kvar den röda 

tråden i arbetet fram till ett resultat.   

Resultatdiskussion 

I det här avsnittet diskuteras och problematiseras studiens resultat i relation till aktuell 

forskning samt att egna synpunkter presenteras.   

 

Det lustfyllda och erfarenhetsbaserade lärandet 

I dagens samhälle har det tillkommit olika former av artefakter som gett tillgång till en ny 

form av kommunikativ miljö menar Säljö (2000, s.234). Säljö åsyftar att med hjälp av de här 

artefakterna går det att tänka men även agera på ett annat sätt än vad den tidigare generationen 

inte kunnat. Samhället är i ständig förändring och förskollärarna är ense om att de måste bli en 

del av samhället för att kunna hänga med i utvecklingen. Förskollärarna menar med andra ord 

att de måste hålla sig uppdaterade för att kunna bidra med den nya digitala tekniken för 

barnen att ta del av. Gällhagen och Wahlström (2011, ss.6-7) uttrycker att om förskollärarna 

använder lärplattan på rätt sätt och som ett verktyg i verksamheten leder det till att lärandet 

blir modernt. Det i sin tur bidrar till att förskollärarna följer den ständiga förändringen och 

utvecklingen.  

 

Förskollärarna påpekar att barnen i dag inte behöver någon form av introduktion av lärplattan 

då de fötts in i ett digitalt samhälle och är en del av deras uppväxt och barndom. 

Förskollärarna påpekar att i stort sett alla barn har en lärplatta hemma som gör att de redan är 

insatta i tekniken och har rika kunskaper om artefakten.   

 

Förskollärare har i uppdrag utifrån Läroplanen för förskola (Lpfö98, rev.2010, ss.6-7) att 

främja barns utveckling och lärande som i sin tur innefattar att både konstruera och forma 

men även att använda teknik. Förskollärarna poängterar att lärplattan bidrar till flera olika 

lärdomar som utgår från läroplanens mål och riktlinjer. Förskollärarna anser att lärplattan är 

ytterligare ett verktyg att arbeta med läroplanen på. Förskollärarna påpekar dock att det inte 
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får glömmas bort att lärandet fortfarande ska vara roligt och lustfyllt, som även det är ett mål 

utifrån läroplanen. Barnen ska få ta del av lärdomar med hjälp av lärplattan som i sin tur 

bidrar till att läroplanens mål följs.   

 

I vår studie var förskollärarna eniga om att arbetet med lärplattan utgår från barnens behov 

och används i detta syfte. De var även eniga om att lärplattan är ytterligare ett alternativ till 

lärande då det är ett verktyg som tillsätts och inte något som ersätts. Förskollärarna vill att 

barnen ska få andra lärdomar i förskolan än vad de får hemma då de anser att barnen redan får 

rika kunskaper i hemmen. Av det här att döma kan vi se att förskollärarna vill anpassa sig 

efter samhället för att få lärandet modernt och hålla sig till den senaste tekniken. Det är även 

något som Rask (2006, s.12) belyser, att samhället idag är i ständig utveckling som innebär att 

nya tider kräver nya kunskaper men även nya tankesätt för att passa in. Med det menar vi att 

det vi kunnat se är att förskollärarna försöker anpassa sig efter samhällets takt men även efter 

barnens behov. De har märkt av barnens rika kunskaper och planerar verksamheten därefter 

samt att de inte tappar fokus på deras mål som är läroplanens riktlinjer.    

 

Lärplattan som ett kompletterande verktyg för lärande, samspel och kommunikation 

Att barns engagemang med digital teknik kan leda till komplement för andra former av lek är 

något Geist (2012, s.28) förespråkar. Det gick även att se utifrån respondenteras svar då de 

påpekar att lärplattan ska ses som ett komplement till det material som redan finns på 

förskolan. Vi kunde även se att förskollärarna inte ville se lärplattan som en barnvakt som de 

tolkade att den användes till i hemmen. Förskollärarna menar att används lärplattan på fel sätt 

och om de har fel kunskaper blir lärplattan mer till en barnvakt än ett komplement. Rask 

(2006, s.31) påpekar även han att lärplattan ska fungera som ett kompletterande verktyg, då 

verktyget inte ska utesluta något annat. Det som framgår från respondenternas svar är att 

verktyget används för olika ändamål. Den används fortfarande som ett komplement men 

några av förskollärarna använder den enbart till dokumentation vilket gör att de går miste om 

att använda den i skapande och kreativa syften. Då de resterade förskollärarna använder den 

för att uppnå de olika målen i läroplanen där de utgår från barnens behov och där den stödjer 

barnens utveckling och lärande. I de här sammanhangen har förskollärarna märkt av rika 

kommunikationstillfällen där språket tas tillvara på samt samspelssituationer där barnen lär 

sig tillsammans med andra. Barnen tar hjälp av varandra, instruerar varandra och kan 

vidareutvecklas med stöd av en vuxen som använder språket som ytterligare ett verktyg. 

Shifflet, Toledo och Mattoons (2012) beskriver att arbetet med lärplattor bidrar till den sociala 

kompetensen. Det är inte bara den sociala kompetensen som gynnas utan används lärplattan 

som ett verktyg bidrar det här till stora förmågor till variation i lärandet. Det ger även goda 

förutsättningar för att nå en måluppfyllelse. Det får dock inte glömmas att en utav 

förskollärarna anser att den även kan användas i lugnare sammanhang. Med det menar 

förskolläraren att lärplattan kan användas i samma syfte som att läsa en bok, att den används 

utan pedagogiskt syfte och i avkopplingssammanhang. 

 

Olika syn på lärplattans användande 

Ur studiens resultat framgick det att förskollärarna beskriver hur barnens föräldrar har ställts 

sig frågande och kritiska varför deras barn ska använda en lärplatta på förskolan när dem har 

en hemma. En förskollärare lyfter vikten av att tydliggöra och förklara för föräldrarna att 

lärplattan har olika syften beroende på om det är hemma eller i förskolan. En annan 

förskollärare beskriver hur lärplattan kan skapa ett sammarbete mellan förskolan och 

föräldrarna då de har haft föräldramöte kring verktygets användning. På det här mötet 

beskriver förskollärarna vad lärplattan har för syfte i förskolan men visar även vilka appar de 

har valt att använda samt vad de bidrar till. På så vis kan föräldrarna ta vara på det här och 
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även arbeta med appen hemma för att tillgodose barnens behov. Det skapas ett tillfälle för 

samtal och kommunikation mellan föräldrar och förskollärare som gynnar barnens utveckling 

och lärande. Även i Läroplanen för förskola (Lpfö98 rev, 2010) beskrivs betydelsen för att 

förskollärarna är tydliga över förskolans innehåll och mål för att barn och föräldrar ska få 

möjlighet till inflytande i verksamheten samt att förskolans arbete ska vara i ”ett nära och 

förtroendefullt samarbete med hemmen” (s.13). 

 

Vi kan förstå och sätta oss in i föräldrarnas argument och tankar gällande lärplattans tillkomst 

i förskolans verksamhet. Därför är det av stor vikt att förskollärarna belyser lärplattans syfte i 

förskolan och kopplar användandet av verktyget till läroplanen. Då förskollärana har tydliga 

och fungerande mål i läroplanen för att uppnå föräldrarnas argument. I Läroplanen för 

förskola (Lpfö98 rev, 2010) beskrivs det även att ”förskolan ska komplettera hemmet genom 

att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och 

mångsidigt” (s.13). Syftet med användandet av lärplattan i förskolan ska komplettera hemmen 

genom att bidra till andra lärdommar i förskolan.  

 
Förskollärarnas uppfattningar kring lärplattans olika förutsättningar 

Samtliga förskollärare i studien beskriver hur lärplattorna enbart köptes in och att de hade fått 

minimal utbildning eller ingen utbildning alls kring hur lärplattan kan användas i förskolans 

verksamhet, utan de beskrev sig som självlärda. Enligt Östling, Gisterå och Lavsund (2011, 

s.22) saknar de flesta förskollärare kompetens om lärplattan och dess användande i förskolans 

verksamhet. Ur studiens resultat kunde vi utläsa att bristande kunskaper hos förskollärare tros 

hindra barnens lärande. Det här bidrog till att användandet av lärplattan begränsades då 

förskollärarnas kunskap om lärplattan speglades i hur de väljer att använda den i 

verksamheten. En förskollärare beskriver att om inte lärplattan används på rätt sätt blir den 

mer som ett spelverktyg.  Orsaken till det här kan antas vara att en del av förskollärarna 

saknar kompetens och intresse för att få mer kunskaper kring lärplattan samt att den enbart 

köptes in utan utbildning och inte har funnits på förskolorna mer än i ungefär ett år.  

 

Däremot önskar förskollärarna mer utbildning om lärplattan för att få ett naturligt 

förhållningsätt till verktyget. I dagsläget har majoriteten av förskollärarna endast en lärplatta 

per avdelning men ur resultatet framgick det att de har önskemål om fler lärplattor eller en 

lärplatta per förskollärare. På så vis får de chans att utforska verktygen i sin egen takt som 

Olsson (2012) påpekar. Vi tolkar det som att på grund av dess nyliga tillkomst har inte 

förskollärarna hunnit arbeta och utforska lärplattan som eventuellt var önskat men ur 

resultatet framgår att de önskar mer utbildning och fler lärplattor för att kunna utveckla sina 

kunskaper. 

 

Avslutningsvis kan resultatdiskussionen sammanfattas som att samhället är under en ständig 

utveckling och det gäller för förskolorna att hänga med utvecklingen eftersom det är en 

naturlig del i barnens liv. Vi har upplevt att det finns vilja för att hänga med i utveckligen men 

kunskapen om hur de använder verktyget saknas. Förskollärarna beskriver att bristande 

kompetens och intresse är två avgörande faktorer för att lärplattan används på rätt sätt. 

Förskollärarna använder lärplattan utifrån olika syften, den används bland annat som verktyg 

för att dokumentera, till avkoppling eller som ett lärovertyg för barnen. Hur de än arbetar med 

lärplattan så kan vi konstatera utifrån förskollärarnas utsagor att den på ett eller annat sätt 

gynnar barnens utveckling samt skapar ett tillfälle för samspel och kommunikation. 

Förskollärarnas olika användningsområden av lärplattan är någonting som vi finner intressant 

av den anledningen då vi tror att förskollärarna använder lärplattan olika beroende på vilken 

kompetens de har. De bristande kunskaperna, som även innefattar rädsla och tveksamhet, till 



32 

 

verktyget begränsar användandet av den och det hindrar i sin tur barnens lärande. Vi tror att 

det speglas av att den är relativt ny på förskolan, förskollärarnas bristande kunskaper och 

intresse. Som har nämnts ovan är förskollärarna positiva till det kompletterande verktyget och 

önskar att få mer utbildning om lärplattan för att kunna öka deras kunskaper, fortsätta 

utveckla arbetet med den och för att få in den som en naturlig del i verksamheten.       

 

Didaktiska konsekvenser 

En didaktisk konsekvens är att förskollärarna inte fått någon specifik utbildning kring 

användandet av lärplattan, dess funktioner samt syfte. Vi anser att när en lärplatta köps in i 

verksamheterna ska även utbildning köpas in samtidigt. För att en lärplatta ska fylla sin 

funktion som hjälpmedel krävs det att förskollärarna har de rätta kompetenserna. Det innebär 

att en tydlig planering av lärplattans funktioner, användandet och syftet ska var klart och 

tydligt innan den introduceras in i verksamheterna. Alla förskollärare hade minst en per 

avdelning men användes olika mycket på grund av att de hade olika syften samt kompetenser 

men även intressen. Det nya verktyget för lärande är något som förskollärarna tar vara på och 

pratar om med positiv anda men saknaden av kompetensen finns fortfarande kvar som ett 

hinder. Ett ökat intresse är något som förskollärarna önskar samt mer kompetens då 

majoriteten är självlärda men som de anser inte är tillräckligt då det skapar en viss otrygghet 

när den används tillsammans med barnen. Att utesluta ny digital teknik går inte i dag då 

förskollärare har i uppdrag utifrån Läroplanen för förskola (Lpfö98, rev.2010) att stimulera 

och utmana barnen i deras intressen kring teknik. Av den anledningen går det att se att 

förskollärarna gör sitt bästa för att hänga med i samhällets ständiga utveckling och den nya 

tekniken. Lärplattan är fortfarande relativt ny i förskolornas verksamheter men att ha 

tillräckligt med kompetens för hur den ska användas är en förutsättning om lärplattan ska 

användas som ett pedagogiskt verktyg och hjälpmedel.  

 

Det finns olika syn på lärplattans användande i förskolans verksamhet där en del föräldrar är 

positiva men en del är negativa. De är negativa av den anledningen att de anser att barnen 

använder lärplattan tillräckligt mycket i hemmen redan och behöver inte ha den även i 

förskolans värld. Det är här det brister i kommunikationen mellan föräldrar och förskollärare 

då det är meningen i förskolan att arbeta med lärplattan som ett pedagogiskt verktyg där det 

finns ett klart och tydligt syfte med användandet. Det här är något som alla föräldrar inte är 

medvetna om då de enbart tror att barnen spelar och inte lär sig någonting. Att ha ett 

föräldramöte där lärplattans funktioner och appar presenteras, används och dikusteras är då att 

rekommendera för att ge dem insyn och förståelse för dess användande. Föräldrarna behöver 

få höra vad förskolans syfte är med lärplattan och hur de arbetar med den samt ge föräldrarna 

chans att bli delaktiga men även ge föräldrarna förslag om hur de kan arbeta vidare med 

lärplattan pedagogiskt i hemmen. Genom att dokumentera och arbeta med lärplattan kan 

föräldrarna få insyn i sina barns lärande och utveckling och genom kommunikation kan 

föräldrar och förskolärare förstå varandra och ta hjälp av varandra i planerandet av verktyget i 

verksamheten.  

 

Det framgår att barnen idag inte är i behov av någon introduktion av lärplattan då de redan har 

rika kunskaper. Barnen föds idag in ett digitalt samhälle och blir till en stor del av deras liv 

redan i tidig ålder. Det får dock inte glömmas bort att det här inte gäller för alla barn, 

majoriteten av barnen har kunskaper sen tidigare men det går inte att utesluta någon för det. 

Det här är ett viktigt argument att använda när det kommer till varför lärplattan ska användas i 

förskolan. Den bör användas för att alla barn ska få lika chans att utveckla sina teknikvanor, 

då de som inte har den här tillgången i hemmen ska få den här chansen i förskolan. Alla barn 
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har rätt till lika kunskaper, lärdomar och utveckling och det här innebär att alla barn ska få 

chans att använda lärplattan som ett pedagogiskt hjälpmedel. 

 

 
Förslag till fortsatt forskning 

Vår studie belyser hur förskollärare arbetar med lärplattan i förskolans verksamhet samt vilka 

lärandeinnehåll de framhåller som viktiga. Vi har fått insyn i hur förskollärarna arbetar med 

lärplattan samt varför. Under arbetets gång har vi fått tankar om hur vårt arbete skulle kunna 

arbetas vidare med. Som det ser ut i dagsläget har förskolorna haft tillgång till lärplattan i 

verksamheterna i ungefär ett år och det som skulle vara intressant är att få reda på om några år 

är hur arbetet har gått med den. Vad är det barnen har lärt sig i arbetet med lärplattan, gynnas 

de eller hindras de av det digitala verktyget? Att få reda på hur förskollärarna har utvärderat 

själva artefakten i sig hade varit ett intressant och en användbar forskningsfråga. Att få se 

utvecklingen med lärplattan som komplement och hjälpmedel och få se ifall det uppstått 

någon skillnad innan den kom till i förskolans värld. Om ett eller två år hade det varit 

intressant och se ifall lärplattan har blivit en naturlig del i verksamheten och ifall 

förskollärarna har fått den kompetens de så starkt önskar. 
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Bilaga 1 

 
 

 

Hej! 
Barn föds idag in i en digital värld, då teknologin har utvecklas mycket under de senaste 

årtionden och är idag det en stor del av människors liv. Barn blir tidigt introducerade för olika 

teknologiska föremål i hemmen som de enkelt och snabbt erövrar. Även förskolan har 

påverkats och influerats av denna utveckling, vilket är under en ständig process. 

Verksamheterna har fått ett nytt pedagogiskt verktyg för lärande som vi väljer att kalla för 

lärplatta och det är denna artefakt som vår studie handlar om. Vårt val av område har uppstått 

på grund av att det är ett aktuellt och relevant ämne för vår utbildning och kommande 

yrkesroll. Det är även ett ämne som är under ständig utveckling vilket gör att lärplattan är ett 

spännande och intressant verktyg att få veta mer om. Vi är själva uppväxta under teknologins 

uppkomst och under den ständiga utveckling då en ny artefakt uppkommer efter den andra.  

 

 

Vi är två studenter som heter Lisa och Maria och studerar till lärare med inriktning mot 

förskola och förskoleklass på Högskolan i Borås. Vi går nu vår sjunde och sista termin och 

kommer att påbörja vårt examensarbete i slutet av mars. Vårt arbete kommer att inrikta sig på 

hur lärplattan används i förskolans verksamhet. Fokus kommer att ligga på pedagogernas 

arbete kring lärplattan men även pedagogers attityd och syn på det digitala verktyget. I vår 

studie har vi valt intervju som undersökningsmetod och alla frågor inriktar sig till dig som 

pedagog. Vi kommer att avstätta en tid på en timma per intervju för att undvika tidspress. 

Detta betyder inte att varje intervju kommer att hålla tiden ut, utan om vi känner oss nöjda 

från båda håll så avslutar vi samtalet. 

 

Under intervjun kommer vi båda att medverka, en som intervjuar och en som antecknar. 

Intervjun kommer även att spelas in för att vi lättare ska kunna bearbeta och analysera 

materialet, den insamlande data används enbart till vår undersökning. När arbetet är färdigt 

kommer dessa inspelningar att raderas för att undvika obehöriga att få insyn i vårt arbete. 

Detta gör vi då vi vill förhålla oss till de forskningsetiska principerna som även påpekar att 

det är frivilligt att delta, vilket vi självklart kommer att följa. Vi kommer att använda oss av 

fiktiva namn på de som medverkar för att undvika eventuella kopplingar. Det slutgiltiga 

arbetet kommer förmodligen att bli en offentlig handling och publiceras på Högskolans 

examensarkiv. 

 
Intervjuerna är helt frivilliga men det skulle gynna vår undersökning.  

Har ni frågor kontakta oss på mail: s110783@student.hb.se  

 

Tack på förhand!  

Med vänliga hälsningar Lisa och Maria 
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Bilaga 2 

 

Intervjufrågor 

 

Utbildning?  

 

Yrkeserfarenhet?  

 

Ålder?  

 

1. Hur ser dina förkunskaper ut kring användet av det digitala verktyget? Utbildning? 

Kurser? Föreläsningar? Eget intresse/initiativ? 

 

2. Beskriv hur verktyget används och planeras i er vardagliga verksamhet. 

 

 Hur introducerar ni verktyget när den används i verksamheten? Kan du ge 

något exempel? 

 Vad vill ni i arbetslaget uppnå med lärplattans funktioner? Vad är era 

strävansmål? 

 Hur ser du på lärplattans tillkomst i förskolan? 

 Hur anser du att lärplattan ska användas och vad ska den användas till i 

verksamheten? Varför tycker du det? Kan du ge något förslag? 

 

3. Berätta vad du tror att barnen lär sig med hjälp av lärplattan. Varför tror du det? Kan 

du ge något exempel? 

 Tror du att lärplattan bidrar till variation i lärandet? På vilket sätt? Om inte, 

varför? 

 

4. Hur resonerar ni i arbetslaget när ni gör val av appar till lärplattan som ska användas i 

verksamheten? Vad vill ni uppnå med de olika apparna? 

 

5. Hur kopplar ni användandet av lärplattan till läroplanen? Kan du ge något förslag? 

 

6. Hur dokumenterar/reflekterar/analyserar ni barnens lärande kring användandet av 

lärplattan. På vilket sätt?  

 

 

 

 


