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Sammanfattning 
 

Inledning 

I vår studie är lärplattan som digitalt verktyg i fokus. Under vår verksamhetsförlagda utbildning 

har vi uppmärksammat hur olika användningen av digital teknik kan se ut i förskolorna. I 

läroplan 1998 (rev. 2016) är målen för digital teknik diffusa samtidigt som målen i den nya 

läroplan 2018 skrivs fram mer tydligt. Vår tolkning av den tidigare forskningen är att det saknas 

forskning om hur förskollärare förhåller sig till och arbetar med lärplattan tillsammans med 

barnen samt hur tillgängligheten ser ut.  

 

Syfte  

Syftet med vår studie är att ta reda på hur förskollärarna beskriver användningen av lärplattor i 

arbetet med barnen i förskolan. 

 

Metod 

För att besvara syftet i undersökningen har en kvalitativ metod med verktyget intervju används. 

Sammanlagt har fyra intervjuer genomförts på fyra olika förskolor i södra Sverige. Samtliga 

deltagare skyddas av etiska principer.  

 

Resultat 

Resultatet visar att förskollärarna använder sig av lärplattan tillsammans med barnen. Barnen 

har alltid tillgång till lärplattorna i verksamheten. Samtliga deltagare vill att barnen frågar innan 

de använder lärplattan. Det för att förskollärarna ska ha koll på när och hur den används. Två 

av deltagarna har dock som mål att lärplattan ska kunna ligga framme som ett naturligt material 

i verksamheten. Förskollärarens närvaro är viktig i samverkan med barn och lärplatta.  
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1. INLEDNING 
 

I vår studie kommer lärplattan som digitalt verktyg vara i fokus. Syftet är att ta reda på hur 

förskollärarna beskriver användningen av lärplattor i arbetet med barnen i förskolan.Under vår 

verksamhetsförlagda utbildning har vi uppmärksammat hur olika användningen av digitala 

verktyg ser ut från förskola till förskola. Vi möter dagligen barn på förskolor och förskollärare 

som använder sig av den digitala tekniken som ett verktyg för lärande men det råder delade 

meningar hos förskollärarna om lärplattan bör användas samt hur mycket den ska användas. 

 

I Läroplan för förskolan (1998 rev. 2016) tas ett flertal mål upp som förskollärarna ska ta 

ställning till. Målen kring digital teknik har varit diffusa, de två mål som kan kopplas till teknik 

är: 

 

 Förskolan ska sträva efter att varje barn: 

           -Utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel 

teknik fungerar, 

 

-Utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika 

tekniker, material och redskap (Lpfö 98 rev. 2016, s. 10) 

 

I läroplanen som träder i kraft 2019 är målen kring digital kompetens och teknik mer tydligt 

beskrivna. Lpfö (2018, ss. 9,15, 19) beskriver att förskolan ska lägga grunden till det livslånga 

lärandet i verksamheten. Barnen ska under sina år på förskolan få möjlighet att utveckla en 

förståelse för den digitalisering de möter. Omvärlden är full av digital teknik och därför är det 

viktigt att barnen redan på förskolan lär sig de risker som finns med digitaliseringen samt att 

förstå hur barnen på olika sätt värderar den information de tar till sig av användningen. 

Förskolan ska skapa förutsättningar för barnen att få möjlighet att utveckla digital kompetens. 

Barnen ska få möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till den digitala 

tekniken.  

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättning att utveckla intresse för berättelser, 

bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga 

att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa (Lpfö 2018, s. 

14). 

 

Förskollärare ska ansvara för att barnen får använda digitala verktyg i verksamheten som ett 

sätt att stimulera utveckling och lärande. Lpfö (2018) beskriver även att det är rektorn som ska 

se till att barnen får tillgång till en god och tillgänglig lärmiljö samt få tillgång till såväl digitala 

verktyg som annat lärande material. Då läroplanen inte träder i kraft förens 2019 är inte alla 

förskolor insatta i den nya läroplanen än. 

 

Forsling (2011, s. 78) förklarar att människan idag lever i ett digitalt samhälle redan från 

födseln, barn föds in i en digitaliserad värld då mycket runt omkring präglas av nyheter och 

information som människan tar del av genom den digitala tekniken. Forsling (2011) beskriver 

även att den digitala kompetensen är en nyckelkompetens för det livslånga lärandet enligt 

Europaparlamentet.2011–2012 introduceras lärplattan i de svenska förskolorna. Därefter har 

användningen och tillgången ökat markant. 2012 visade Skolverkets mätning att 4 procent av 

alla förskolor hade tillgång till en eller flera lärplattor i förskolan. 2015 hade antalet ökat, då 

visade mätningen att 23 procent av alla förskolor eller förskollärare hade tillgång till lärplattan. 
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År 2016 fanns det 46000 lärplattor i de svenska förskolorna vilket är ett snitt på 13 barn per 

lärplatta. Användningen av IT ökar hela tiden i förskolan, 8 av 10 förskollärare uppger att 

barnen använder lärplattan på egen hand men också att lärarna använder lärplattan tillsammans 

med barnen. Lärplattan används flera gånger om dagen i verksamheten, vilket är en ökning 

jämfört med tidigare undersökningar. Förskolorna föredrar att använda lärplattan före datorer. 

Lärplattan används till att rita, måla och skapa intresse för olika målområden som till exempel 

matematik (Skolverket, 2016). 

  

Forsling (2011, s. 82) beskriver att datorerna till en början introducerades i skolorna ur ett 

jämställdhets och demokratiaspekt. Alla barn ska få möjligheten att bekanta sig med digitala 

verktyg. 2001 kom beslutet att IT skulle användas på förskolorna, sedan skrevs det in i 

läroplanen. Nilsen (2018, s. 15) förklarar i sin avhandling att lärplattan är ett vanligt 

förekommande digitalt verktyg i barns liv, så väl i förskolan som i hemmet. Lärplattan har fått 

ett genombrott i förskoleverksamheten och idag finns det flera lärplattor tillgängliga på de 

svenska förskolorna. 

  

Vår tolkning av tidigare forskning om lärplattan i förskolan är att forskningen är fokuserad på 

vad för lärande digitala verktyg kan bidra till samt hur lärplattan bjuder in till olika typer av 

samspel. Vi saknar forskning kring hur förskollärarna förhåller sig till lärplattan och hur de 

arbetar med lärplattan idag samt hur tillgängligheten för barnen ser ut till lärplattan.  

 

 

2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 
 

Syftet med vår studie är att ta reda på hur förskollärarna beskriver användningen av lärplattor i 

arbetet med barnen i förskolan. 

  

• Vilket förhållningssätt har förskollärare till lärplattor i förskolan idag? 

 

  

• Vilket arbetssätt har förskollärare med lärplattor i förskolan idag? 

 

 

• Hur ser lärplattornas tillgänglighet för barnen ut i verksamheten på förskolan idag? 
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3. BAKGRUND 
 

Inledningsvis i avsnittet kommer studiens centrala begrepp att presenteras. Därefter 

vetenskaplig forskning från avhandlingar och artiklar. Från den vetenskapliga forskningen 

beskrivs till en början lärplattans tidigare användning i förskolan, därefter beskrivs 

förskollärarens roll i samspel med lärplattan tillsammans med barnen. Artiklarna utifrån tidigare 

forskning är valda utifrån syfte och frågeställningar. 

 

3.1 Centrala begrepp 

 

IT – Informationsteknik är ett samlingsbegrepp för de tekniska möjligheter som skapats genom 

framsteg inom datorteknik och telekommunikation (NE Nationalencyklopedin 2018-11-31). 

  

IKT - Informations- och kommunikationsteknologi är en vidareutveckling på begreppet IT. 

Begreppet innefattar det mesta inom digital teknik. Användaren av begreppet vill 

uppmärksamma den kommunikation som blir möjlig genom den digitala tekniken (Diaz 2012, 

s.19). 

  

Lärplatta - En lärplatta kan beskrivas som ett lätthanterligt digitalt verktyg som styrs med hjälp 

av fingrarna på en skärm. Den går att koppla upp till trådlöst nätverk och det gör att användaren 

får tillgång till internet på lärplattan. Den kan även användas till att fotografera, spela musik, 

filma, se på film samt utforska olika applikationer (Nilsen 2014, s. 5). 

  

Digital kompetens - handlar om att besitta grundläggande IKT färdigheter. Det innebär att 

hämta information, bedöma, lagra och producera genom digitala medier (Forsling 2011, s. 78). 
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3.2 Användning av lärplattan i förskolan 

 

Walldén-Hillströms (2014, s. 14) studie visar att förskollärare främst använder lärplattan i 

förskolan för att utmana och väcka intresse för matematik, språk och skriftspråk. Mindre vanligt 

är det att förskolans personal använder lärplattan för att utveckla barns intresse för att skapa, 

upptäcka naturkunskap och teknik. 

  

Nilsen (2014, s. 10) beskriver i sin forskning att lärplattan är ett användbart verktyg för 

dokumentation. Verktyget används ofta till att filma barnen i den pågående verksamheten. 

Utifrån det filmade materialet kan förskollärare och barn tillsammans kommunicera om 

inspelningen. Dokumentationen kan användas till att beskriva ett lärande. Lärplattan är ett 

lätthanterligt verktyg för att hantera det insamlade bildmaterialet, allt material samlas i samma 

verktyg vilket gör det lätt för förskollärarna att återkopplat till tidigare använt material. 

Förskollärarna beskriver i studien att med hjälp av lärplattan kan barnen själva få dokumentera 

genom att filma och fotografera. Detta möjliggör för förskollärarna att närma sig barnens 

perspektiv. Masoumi (2015, s. 12) framhäver även han att digitala verktyg används i stor 

utsträckning till dokumentation. Digitala verktyg används för att dokumentera barns aktiviteter 

samt till att bygga portföljer för varje enskilt barn där föräldrarna har möjlighet att ta del av 

deras barns utveckling i förskolan. Dokumentation ger material till förskollärarna som de sedan 

kan använda för att reflektera över barns lärande i de olika situationerna. 

 

Nilsen (2014,  ss. 8–9) lyfter fördelar med lärplattan. Lärplattan är ett lätthanterligt verktyg för 

alla åldrar och är anpassad till den miljö förskolan befinner sig i. Lärplattan är mobil och kan 

enkelt förflyttas i de olika aktiviteterna, den bjuder in till gemensam aktivitet och delaktighet.  

 

Trots fördelar med lärplattan finns det forskning som istället lyfter nackdelar med lärplattan. 

Nilsen (2018, ss. 104–108) beskriver i sin forskning att när förskollärarna låter barnen använda 

lärplattan i verksamheten kan det bli en ersättning för annat material t.ex. istället för att rita på 

papper väljer barnen att rita på lärplattan. Barn och förskollärare har ofta olik syn på 

användningen av lärplattan. Enligt förskollärarna ska lärplattan användas som ett pedagogiskt 

verktyg genom att tillsammans arbeta med olika typer av appar och att söka information. Barnen 

väljer istället att spela spel och det ger i sin tur svårigheter att som förskollärare och barn att 

mötas i användningen av lärplattan. Förskollärarnas deltagande och stöttning i användandet av 

lärplattan spelar därför en viktig roll för att det ska ske ett pedagogiskt lärande. Sitter barnen 

själva med lärplattan är risken stor att barnen inte lär sig på samma sätt som tillsammans med 

en vuxen. Studien tyder på att många av de appar barnen väljer att ta del av är dåligt designade 

och utgår inte heller från barns perspektiv och det gör att det pedagogiska lärandet brister. 

Forsling (2011, s. 92) framhäver även hon att det pedagogiska lärandet sker i samspel med 

förskollärarna. Är förskolläraren inte van vid IKT väljer de istället att göra andra aktiviteter än 

att använda sig av lärplattan, förskollärarnas intresse spelar därför en viktig roll för att 

användandet inte ska begränsas på avdelningen. 
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3.3 Förskollärares roll i aktivitet med lärplattan tillsammans med 
barnen 

 

Forsling (2011, s. 82) beskriver förskollärares förhållningssätt i relation till deras vana att 

använda IKT. Väljer förskollärarna att inte använda sig av IKT på grund av att de inte är vana 

vid det påverkas barnen och deras möjlighet till att utveckla en digital kompetens. Barnen blir 

alltså begränsade utifrån förskollärarens förhållningssätt. Har däremot förskolläraren en positiv 

inställning gynnar det barnens kompetens inom digitala verktyg. Hon förklarar också att 

förskollärare måste tro på digitala verktygs lärandemöjligheter för att barnen ska kunna utveckla 

sin kompetens. Förskolläraren osäkerhet kan bidra till att digitala verktyg blir ett lekmaterial 

och inte ett lärande material.  

 

Ljung- Djärf (2004, s. 29) beskriver i sin studie hur mötet mellan förskollärare och barn kan se 

ut i samband med IKT. Resultatet visar att om förskollärarnas erfarenheter är begränsade kan 

det påverka och bli ett hinder för barns lärande. Studien belyser även att den negativa 

inställningen till IKT har att göra med rädslan att misslyckas i användningen. Får de dock en 

ökad kunskap inom området kan deras intresse och användning öka. Vidare lyfter Hernwall 

(2016, s. 19) att det krävs att förskollärarna får stöd och kompetens i arbetet med lärplattan för 

att förskollärarna ska kunna ändra sitt förhållningssätt och utveckla arbetet med digitala 

verktyg. Det är av vikt att förskollärare behöver utveckla en digital kompetens så att de kan 

använda digitala verktyg som ett stöd att utveckla barnens kompetens. Brist på kunskap inom 

området kan leda till digitala klyftor mellan barn och förskollärare.  

 

Enligt Bølgans undersökning (2012, s. 164) är den digitala kompetens förskolläraren har 

betydelsefull för deras inställning till området. Det är viktigt med kontinuerlig 

kompetensutveckling för att kvalitén på leken och lärandet med lärplattan ska utvecklas och 

blir pedagogiskt. Även om det inte går att anta att digitala verktyg bidrar till ett lärande har man 

sett positiva effekter av att använda lärplattan samt att det kan stimulera lärandet.   

 

Klerfelt (2007, ss. 116-117) beskriver i sin studie att om förskollärarna ska kunna ändra sin 

inställning till att arbeta med digitala verktyg krävs det en medvetenhet om vad det innebär för 

barnen att växa upp i den värld som erbjuds idag och inte till den uppväxt en själv haft. Det 

innebär att förskolläraren behöver vara öppen för förändringar och inte rädda för att möta dem. 

Förskollärarna ska inte vara rädda för att lämna sin maktposition när det kommer till att lära ut 

IKT till barnen utan att förstå att barnen och förskollärarna kan lära tillsammans. 

 

Nilsen (2018, ss. 41–42) och Forsling (2011, s. 84) betonar i sin forskning hur viktig och central 

förskollärarens roll är tillsammans med barnen i aktivitet med lärplattan. Skillnaden är att 

Nilsen (2018) beskriver att förskolläraren ska guida och vägleda barnen samt ge den stöttning 

som behövs för att ett lärande ska ske. Medan Forsling (2011) framhäver att förskolläraren ska 

se till att barnen inte ska bli störda när de använder lärplattan. Studien visar att de flesta 

förskollärare ser lärplattan som ett användbart redskap för att närma sig läroplanens mål genom 

att använda t.ex. matematik och språkstimulerande appar. 
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Nilsen (2014, s. 17) belyser förskollärarnas engagemang i aktivitet med lärplattan vägleder 

barnen till möjligheten att lära det innehåll som finns i till exempel apparna förskollärarna valt 

att arbeta med. Studien visar att lärarens roll i samband med användningen av digital teknik ger 

positiva effekter. Barnens tankar utmanades och de fick uttrycka sig verbalt och sätta ord på det 

som skedde. Var förskolläraren inte närvarande i aktiviteten kunde forskaren observera att de 

positiva effekterna minskades. Det är inte själva lärplattan i sig som ger ett positivt lärande utan 

lärandet sker i interaktion med förskolläraren och med andra barn. Jernes, Alvestad och 

Sinnerud (2010, s. 127) lyfter även de i sitt resultat att det är viktigt att förskolläraren är 

närvarande i arbetet med lärplattan. Förskolläraren behöver inte nödvändigt delta i aktiviteten 

som sker på lärplattan, men ska vara närvarande fysiskt och mentalt. För att kunna hjälpa och 

ge vägledning.  

  

Nilsen (2018, s. 41) förklarar att beroende på hur förskollärarnas intresse är kring lärplattan i 

förskolan skapas olika förutsättningar för undervisningen i samband med digitala verktyg i 

verksamheten. Ljung- Djärf (2008, ss. 334–337) beskriver att förskollärarnas förhållningssätt 

till användandet av lärplattan beskrivs utifrån tre olika principer, där varje förskollärare kan 

kategoriseras in i begreppen: 

  

Omsorg: förskollärarna ser lärplattan som ett hot i verksamheten. Barnen väljer att avstå 

från övriga aktiviteter förskolan erbjuder. Förskollärarna anser att lärplattan kan utgöra 

skadligt datormissbruk och förskollärarna vill skydda barnen från det. 

   

Fostran: förskollärarna uppmuntrar barnen till att använda sig av lärplattan då den både 

bjuder in till olika typer av samspel samt att barnen själva tar egna initiativ i 

användandet. 

  

Undervisning: lärplattan ses som ett pedagogiskt verktyg i verksamheten och 

förskollärarnas roll är att vägleda barnen framåt i användandet. 

  

Walldén- Hillström (2014, s. 115) har i sin forskning uppmärksammat hur förskollärarna 

använder sig av ordet lärplatta i samtal med barnen. Då blir det tydligt för barnen att ett lärande 

kan ske i arbetet tillsammans med lärplattan. Lärplattan kan utmana barnen bland annat i språk, 

kommunikation och matematik. När barnen använder lärplattan tillsammans med förskollärare 

eller barn sker ett samspel genom kommunikation. De mål som förskollärarna strävar efter i 

läroplanen kan därför synliggöras i arbetet med lärplattan. 
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4. TEORETISK RAM 
 

Den teori vi valt är den sociokulturella teorin och begreppen proximala utvecklingszonen, 

mediering och artefakt. I vår studie bli dessa begrepp aktuella då lärplattan är en artefakt 1som 

är ett redskap som förskolan kan nyttja för att nå ny kunskap. Den sociokulturella teorin bygger 

på Lev Semenovich Vygotskijs (1896–1934) tankar om utveckling, lärande och språk. 

Vygotskij ser den individuella utvecklingen som en historisk och social process. Människan 

måste alltså se individer i ett historiskt och kulturellt sammanhang för att förstå människors 

beteende, kompetens och handlingar. Barn föds in i en gemenskap och det är den som lägger 

grunden för barns lärande. Det är i sociala sammanhang människan lär sig(Askland & Sataøen 

2013, s. 196). 

 
4.1 Den proximala utvecklingszonen 

  

Ett av Vygotskijs mest kända begrepp är den proximala utvecklingszonen. Det handlar om 

avståndet mellan den aktuella självständiga utvecklingsnivån och nivån av möjlig utveckling i 

stöd av en vuxen eller i samarbete med kompisar (Partanen 2007, s. 51). 

Den proximala utvecklingszonen enligt Vygotskij innebär att det svårigheter människan möter 

kan människan med hjälp av vägledningen behärska själv senare. Det kan behövas en lärare 

eller en kunnande kompis som hjälper människan att behärska sin svårighet. Läraren och den 

kunnande kompisen besitter kunskap för att hjälpa och vägleda oss till ny kunskap. Människan 

tar inte till sig kunskap som de redan kan utan människan tar till sig den kunskap som saknas, 

vi imiterar och lär oss (Strandberg 2014, ss. 66–69). 

 

4.2 Mediering och artefakter 

 
Ett grundläggande begrepp inom teorin är mediering. Mediering betyder att människan 

använder redskap för att förstå och underlätta sin omvärld. Människan använder sig av två olika 

redskap, språkliga redskap och artefakter. Det språkliga redskapet är det verktyg individen 

använder för att kommunicera genom att tala, skriva samt olika teckensystem. Redskapen 

utvecklas i kulturella sammanhang. Mediering sker också med hjälp av artefakter, fysiska 

redskap. Till exempel använder vi lärplattan i förskolan till att söka information tillsammans 

med barnen. De språkliga redskapen och artefakter bildar tillsammans förutsättningar för att 

lära sig (Säljö 2017, ss. 253–256). Mediering betyder att det finns ett samband mellan individen 

och de artefakter som människan använder för att förstå omvärlden. I samverkan mellan individ 

och artefakt kan människan nå ny kunskap. Individen hanterar situationer i samspel genom att 

nyttja kulturella redskap. Människan tar hjälp av artefakten för att nå ny kunskap (Säljö 2010, 

ss. 76–78). Säljö (2010, s. 30) förklarar att artefakten är de fysiska redskap som skapats av 

människan utifrån de erfarenheter människan tagit del av. Människan lever i en artificiell värld 

vilket menas att människan tar sig framåt i livet med hjälp av våra olika redskap och verktyg. 

Den framgången hade människan inte kunnat nå utan artefakter. I vår studie bli detta begrepp 

aktuellt då lärplattan är en artefakt som är ett redskap som förskolan kan nyttja för att nå ny 

kunskap. 

 

                                                
1  Artefakt är ett föremål som människan har skapa 
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5. METOD 
 

I det här avsnittet kommer vald metod att redogöras samt kvalitativ intervju som verktyg, följt 

av en presentation av urval och genomförande. Därefter beskrivs vår analys och avslutningsvis 

beskrivs de etiska ställningstagande vi har förhållit oss till samt studiens tillförlitlighet. 

 

5.1 Kvalitativ metod 

  

Widerberg (2002, s. 15) förklarar att en kvalitativ forskning innebär att redogöra ett fenomens 

egenskaper och typiska drag, det handlar om att försöka förstå ett fenomen. Fejes och Thorberg 

(2015, s. 34) beskriver att en kvalitativ metod är den process forskaren befinner sig i för att 

hantera och samla data. Genom intervjuer, fältanteckningar och andra typer av material kan 

forskaren få fram ett brett utbud av ämnet de söker information om. För att få fram ett 

betydelsefullt resultat bör forskaren bryta ner de viktigaste delarna, koda sitt material och 

slutligen söka efter olika typer av mönster. 

 

5.2 Kvalitativ intervju 

  

Bryman (2018, s. 561) beskriver kvalitativa intervjuer som ett verktyg som används för att 

beskriva de intervjuer som görs i samband med kvalitativ forskning. Det är flexibiliteten i 

intervjun där möjlighet finns att ställa följdfrågor om något är oklart som gör verktyget 

attraktivt. I en kvalitativ intervju är den som utför studien intresserad av att få reda på vad 

respondenterna tänker kring ett fenomen. Intervjun får lov att röra sig i olika riktningar eftersom 

det är deltagarens kunskap som intervjuaren vill åt samt att intervjuaren har möjlighet att ställa 

följdfrågor. Under våra intervjuer har båda deltagit vid alla tillfällen. Det möjliggjorde att en 

oss kunde ställa intervjufrågor och följdfrågor medan den andra antecknade viktiga begrepp 

och kroppsspråk. Intervju som verktyg i vår studie valdes på grund av att vi ville ha 

förskollärarnas perspektiv och uttryck om deras förhållningssätt och arbetssätt till lärplattan. 

Samt ta reda på hur tillgängligheten ser ut i den pedagogiska verksamheten. Den struktur vi har 

använt i vår intervju är semistrukturerad. Det innebär enligt Bryman (2018, s. 563) att den som 

undersöker har en lista över specifika teman som ska beröras men att deltagaren har frihet att 

formulera svaren på sitt eget sätt. Intervjufrågorna behöver inte komma i exakt ordning som de 

står formulerade och frågor som inte står med kan ställas. Men i stort sätt kommer frågorna 

ställas i den ordning som från början var tänkt. I våra intervjuer fick deltagarna fritt svara på 

frågorna och kom de själva in på en fråga som vi hade senare i ordningsföljden ställde vi den 

då.  

 

Att använda intervju som metod kräver struktur. Den som utför studien bör alltid kontrollera att 

intervjun har ett syfte och att intervjufrågorna stämmer överens med det som ska undersökas. 

Deltagarna som intervjuas bör ha erfarenheter inom ämnet, det gör att svaren som ges uttrycker 

trovärdighet, som intervjuare är de då viktigt att ta reda på det. För att ta reda på om deltagarna 

hade erfarenhet ställdes frågan till förskolechefen om respektive förskola arbetar med lärplattan 

i verksamheten. Enligt Kihlström (2007, ss. 48–51) ska intervjun utföras i en avskild och lugn 

miljö. Placeringen i rummet ska kännas behaglig för att ögontakten ska bli naturlig för båda 

parterna. Allt material som penna, papper, bandspelare och liknande ska vara på plats, därför är 

det viktigt att som intervjuare vara förberedd sen innan. Den som utför studien ska ha utsatt 
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tillräckligt med tid så att intervjun inte tvingas bli avbruten mitt i samtalet, längden på intervjun 

bör dock inte överskrida en timme. Christoffersen och Johannessen (2015, s. 89) beskriver att 

en nackdel är att deltagarna och intervjuaren kan bli störda under intervjuns gång om den utförs 

på arbetsplatsen, då övrig personal kan komma in i rummet. Då blir det lätt att de i rummet 

tappar koncentrationen. En annan nackdel är att om intervjuaren blir osäker i intervjun och inte 

är tillräckligt påläst kan de smitta av sig på deltagaren som blir intervjuad och även göra dem 

osäkra på sina svar.  

 

5.3 Urval   

  

I studien har det deltagit fyra förskollärare från fyra olika förskolor i en kommun i södra 

Sverige. Förskolorna ligger utspridda i kommunen, både centralt och på landsbygden. Urvalet 

gjordes utifrån ett slumpmässigt urval, det vill säga att vi gick in på kommunens hemsida, skrev 

ner alla förskolor på flera lappar och lottade därefter ut åtta stycken kommunala förskolor, då 

vi räknade med eventuella bortfall. Enligt Bryman (2018, s. 231) är ett slumpmässigt urval 

byggt på att varje individ i populationen har lika stor möjlighet att komma med i urvalet. Valet 

gjordes utifrån att vi inte ville ha några förutfattade meningar om förskolorna, vi ville gå in 

objektiva i studien och inte veta något om hur de arbetade sedan tidigare. Därefter tog vi kontakt 

via röstsamtal med respektive förskolechef för ett tillåtande att kontakta förskolorna. En 

inledande fråga i samtalen med förskolechefen och förskolläraren var om de arbetade med 

lärplattan i den pedagogiska verksamheten. I studien har det deltagit två manliga förskollärare 

och två kvinnliga förskollärare. Det var inte ett medvetet val utan förskollärarna fick själva välja 

vem som skulle delta, vi gjorde valet att deltagarna skulle vara utbildade förskollärare. Det 

eftersom att förskollärarna som har ansvaret att bedriva undervisning på förskolan (kap 2, 15 § 

av Skollagen, SFS 2010:800). Förskollärarna som deltagit i studien har varit verksamma som 

förskollärare olika länge, allt från fyra månader till tjugoett år. Alla förskollärare arbetar på 

avdelningar med åldrarna tre till fem. Det var ett medvetet val utifrån våra egna erfarenheter 

om att lärplattan används mer i den åldern. 

 

5.4 Genomförande 

 

Vi har valt att inte använda oss av en pilotstudie, det på grund av tidsbrist. Däremot har vi noga 

gått igenom intervjufrågorna utifrån syfte och frågeställningar. Bryman (2018, s. 332) beskriver 

att en pilotstudie används för att pröva intervjufrågorna i förväg, för att upptäcka brister och 

styrkor. Till en början formulerades syfte och frågeställningar om vårt valda ämne. Efter valt 

syfte och frågeställningar beslutade vi oss för att använda en kvalitativ metod och intervju som 

verktyg. Denna metod valdes ut för att vi anser att syftet bäst besvaras genom intervjuer. 

Kihlström (2007, s. 228) lyfter fram att val av metod görs efter vad som ska studeras, hur syftet 

bäst besvaras. Kvalitativ metod och intervju handlar om att ta reda på vad deltagande personer 

tycker om ett bestämt fenomen och hur dessa fenomen kan variera mellan olika personer. Vi är 

medvetna om att observation som komplement till intervjun hade stärkt tillförlitligheten i 

studien. Fjorton intervjufrågor kopplade till syfte och frågeställningar formulerades och 

skickades till de personer som handleder vårt examensarbete för ett godkännande (se bilaga 1). 

Därefter formulerades ett missivbrev utifrån en mall. Även missivbrevet behövde godkännas 

från handledarna. Missivbrevet innehöll information om vår studie samt etiska 

ställningstagande (se bilaga 2). 

För att få kontakt med de åtta förskolecheferna ringde vi till kommunen för att få tag i 

telefonnummer till respektive förskolechef. De förskolor som valdes ut var slumpmässigt 
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utvalda. Förskolecheferna kontaktades via telefon, vi ringde fyra samtal var. Fyra av åtta chefer 

gav oss tillåtelse att kontakta deras förskola. Missivbrevet skickades ut till förskolecheferna och 

därefter kontaktades utvalda förskolor via telefon, där vi fick tala med en förskollärare. Under 

samtalet gavs information om hur lång tid intervjun skulle ta, en tid på max 60 minuter, hur 

många frågor som skulle ställas och att vi båda två skulle delta under tillfället. Från början var 

tanken att intervjuerna skulle delas upp mellan oss. Men vi gjorde valet att båda skulle delta för 

att kunna vara med genom hela processen. Vi valde att inte skicka ut intervjufrågorna i förväg, 

det för att vi ville ha personernas spontana tankar kring ämnet. Vi intervjuade en förskollärare 

på varje förskola. Sammanlagt blev det fyra förskollärare. 

 

Intervjuerna ägde rum i respektive förskolas personalrum, placeringen i rummet var mitt emot 

varandra. Under intervjuerna har en av oss ställt frågorna och den andra har antecknat, dessa 

roller skiftades under de olika intervjuerna. Varje intervju har spelats in för att vi ska kunna få 

med exakta ord och meningar när vi transkriberade och sedan analyserade. Bryman (2018, ss. 

577–578) beskriver att inspelning av kvalitativa intervjuer medför en del fördelar, han talar om 

att det underlättar en noggrann analys av vad respondenterna sagt och intervjuaren kan lyssna 

upprepade gånger på svaren. Kihlström (2007, s. 232) beskriver att användning av 

ljudupptagning ökar tillförlitligheten i studien. Utifrån intervjuerna har relevanta resultat visat 

sig och varit en stor hjälp inför vår egen studie och svarat på både syfte och frågeställning. 

Därefter transkriberades intervjuerna ordagrant, vi transkriberade två intervjuer var. Bryman 

(2018, s. 581) beskriver att det är viktigt att den utskrivna texten är så exakt som möjligt av vad 

det som respondenterna sagt. Det ökar trovärdigheten i texten. 

  

5.5 Analys 

 

Efter att transkriberingen var klar läste vi noga igenom texterna. Därefter skapade vi kategorier 

utifrån vårt syfte och frågeställning för att kunna hitta likheter och skillnader. Fejes och 

Thornberg (2009, s. 41) beskriver kodning som en process där forskaren försöker ta reda på vad 

den insamlade data handlar om och därefter successivt utveckla kategorier och begrepp. 

Kategorierna blev tillgänglighet, förhållningssätt och arbetssätt. Varje kategori fick varsin färg. 

Vi markerade i färg det transkriberade materialet vad respektive förskollärare sa om respektive 

kategori. Vi förde in det färgmarkerade materialet i varsitt dokument för att kunna se hur de 

ställdes mot varandra eller om de tänkte likt. Därefter gjorde vi tankekartor under varje kategori 

för att kunna hitta likheter och skillnader som sedan skapade rubriker till vårt resultat. Detta 

gjorde att vi kunde hitta mönster, likheter och skillnader och analysera vårt material. 
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5.6 Etiska ställningstaganden 

 

De finns ett flertal etiska ställningstaganden som undersökningen ska ta hänsyn till innan 

studien kan utföras. Forskningsetiken behandlar frågor om hur personer som deltar i en studie 

får behandlas. Till en början är det viktigt att informera om undersökningen till förskolechefen. 

Chefen ger dig tillåtelse att utföra undersökningen, när den godkänts ges det tillåtelse att 

kontakta förskollärarna (Löfdahl 2014, s. 36). Studien går under offentlighet och 

sekretesslagen. Det innebär att personuppgifter kommer att avidentifieras och att det ska vara 

omöjligt att identifiera de personer och arbetsplatser som deltagit (Christoffersen & 

Johannessen 2015, s. 50). 

  

Det finns fyra etiska principer som forskaren ska förhålla sig till för att skydda individen: 

-Informationskravet handlar om att forskaren ska informera om studiens syfte och vad den 

innefattar. 

-Samtyckeskravet innebär att deltagaren själva har rätt att bestämma över sin medverkan i 

undersökningen. 

-Konfidentialitetskravet innebär att de material som samlas in ska ge största möjliga 

konfidentialitet och de personuppgifter som samlas in ska förvaras på ett säkert sätt där ingen 

oberörd kan ta del av informationen. 

-Nyttjandekravet, den insamlade informationen får endast användas i studiens ändamål 

(Christoffersen & Johannessen 2015, ss. 45–46) 

  

Dessa principer har vår studie tagit hänsyn till genom att skicka ut ett missivbrev (se bilaga 2) 

där information om studien och dess syfte ges, samt att tillfrågade personer har rätt att själva 

välja om de vill medverka eller ej. Deltagarna har även möjlighet att avbryta intervjun under 

tidens gång. I brevet framkommer information om att det insamlade materialet enbart kommer 

att användas i studiens syfte och att deras personuppgifter, namn och arbetsplats kommer att 

anonymiseras i det slutgiltiga arbetet. Respondenterna är informerade om att materialet endast 

kommer att användas i vår undersökning. Materialet raderas efter avslutat arbete.  

 

5.7 Studiens tillförlitlighet 

 

Bryman (2018, ss. 467–470) beskriver att validitet och reliabilitet är två viktiga kriterier för att 

få kvalité i undersökningen. Validitet handlar om studiens giltighet. Det är en säkerhet att 

studien undersöker det som ska undersökas, det handlar också om hur trovärdiga resultaten är. 

Reliabilitet även kallad tillförlitlighet handlar om hur datainsamlingen har fungerat och 

bearbetats. En undersökning ska kunna göras flera gånger och få likvärdiga resultat (Brinkkjær 

& Høyen 2013, ss. 104–105). I kvalitativa forskning lyfter Bryman (2018) istället begreppet 

tillförlitlighet, de vill säga hur trovärdig undersökningen är. Tillförlitlighet beskrivs utifrån fyra 

olika begrepp. Det första begreppet är Trovärdighet. Det handlar om att de regler som gäller 

följs och att resultatet rapporteras till de deltagande så de kan bekräfta den utförde tolkningen 

är korrekt. På så sätt blir det ett trovärdigt resultat. I vår studie har vi informerat deltagarna att 

om de vill får ta del av det slutgiltiga resultatet. Överförbarhet handlar om djupet i texten istället 

för bredden. Resultatet ska vara detaljerat och väl beskrivet. I vårt resultat beskrivs noga det 

deltagarna har delat med sig av genom att allt insamlat material är transkriberade ordagrant. 

Det tredje begreppet är pålitlighet vilket innebär att undersökningen under hela arbetet har ett 

granskande och kritiskt synsätt. Det blir synligt i vår studie genom att vi hela tiden förhåller oss 

till de syfte och frågeställning som är formulerade. Det sista begreppet inom termen 

tillförlitlighet är möjlighet att styrka och konfirmera, det innebär att personliga värderingar eller 

teoretiska inriktningar inte får påverka studiens slutsatser. Vi är medvetna om att vi har under 
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vår utbildning skapat personliga värderingar om det valda ämnet men i studien har vi strävat 

efter att förhålla oss så objektiva som möjligt och försökt att inte ta in några personliga tankar. 

Genom att välja förskolor vi inte har bekantat oss med tidigare bidrog det till en möjlighet att 

vara objektiva i studien (Bryman 2018, ss. 467–470). Vår studie är en mindre studie och vi är 

medvetna om att det kan påverka resultatets trovärdighet. 
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6. RESULTAT 
 

Under denna rubrik kommer resultatet av våra intervjuer att presenteras utifrån syfte och 

frågeställning. All empiri som är redovisad kommer att vara anonym och namnen i studien är 

fiktiva. Sofie har varit verksam som förskollärare i 21 år, Per i 3 år, Martina har varit verksam 

i 16 år och Leo har varit verksam i fyra månader. Vi har gjort språkliga justeringar i citatet, tagit 

bort talspråk och utfyllnadsord. Dovemark (2007, s. 148) nämner att när citat skrivs ut i 

resultatet kan vissa justeringar göras. Det för att få en läsbarhet samt för att undvika identifiering 

av deltagarna i studien. 

 

6.1 Förskollärares förhållningssätt till lärplattan 

  

Två av fyra förskollärare talar om att det är en naturlig del i vardagen att använda sig av 

lärplattan i verksamheten. Den digitala tekniken är här för att stanna och då måste vi i 

verksamheten förhålla oss till den. Oavsett om vi vill eller inte. Tekniken är en del av den 

framtida utvecklingen.  

  

Lärplattan är ett komplement säger jag, den dagen internet inte fungerar måste vi kunna 

hantera den biten också. Man måste ha en balans. Vi får inte tappa det hederliga papper 

och penna, det skrivna språket. (Martina) 

  

Martina beskriver hur de förhåller sig till lärplattan i verksamheten. Lärplattan används under 

vissa delar av dagen.  

 

Många vårdnadshavare vill inte att lärplattan ska användas för mycket på förskolan och 

jag förstår dem. Det är därför vi använder lärplattan i lagom omfattning. (Martina) 

 

Hon anser även att det finns mycket annat i förskolan som de kan arbeta med som skiljer sig 

från det barnen gör hemma. Martina beskriver även att de tagit beslutet att barnen inte får 

använda sig av appen Youtube utan att en pedagog är närvarande. Då det finns innehåll som 

inte barn ska ta del av där. 

 

Ett barn sa till mig häromdagen när vi pratade om beslutet om att inte använda youtube 

utan en pedagog. Martina, det finns faktiskt fula saker på youtube. (Martina) 

 

Samtliga förskollärare uppger att de är en självklarhet att lärplattan ska användas och finnas 

med i det pedagogiska arbetet. Hur mycket och när den används råder vissa skillnader mellan 

förskollärarna. Men det är aldrig några problem för barnen att använda lärplattan. Samtliga 

nämner även att det är svårt att förhålla sig till vad för innehåll som ska finnas i lärplattan. De 

vill att det ska finnas endast pedagogiska appar på lärplattan. Två av fyra nämner även att de 

hade velat ha mer kompetensutbildning i hur de ska tänka när det väljer innehåll på lärplattan. 

För att barnen ska få en meningsfull stund när de arbetar med verktyget. 

 

Jag vill ha mer kunskap kring hur jag ska tänka när jag arbetar med lärplattan 

tillsammans med barnen. Vilka appar som är lämpliga t.ex. (Martina) 
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Kompetensutbildning saknas hos samtliga deltagare. En deltagare berättar att den utbildning de 

får är riktad till hur de ska arbeta med lärplattan i olika system som de använder sig av för att 

dokumentera, skriva lärloggar etc. Två av fyra berättar dock att det finns utbildning att få om 

intresse och vilja finns. Men på grund av tidsbrist så tackar många nej. De berättar även att de 

är trygga i användandet av lärplattan och nöjda med det de redan kan. Förskollärarna upplever 

att den kunskap de har är tillräcklig för att kunna använda lärplattan. 

 

Förskollärarna berättar om att det inte är så inlästa på den nya läroplanen men att de vet att 

målen om digitala verktyg blir tydligare än förut. 

 

I den gamla läroplanen finns det cirka två mål som kan kopplas till IKT. I den nya finns 

mer, vilket känns bättre för oss. Det för att kunna koppla användandet av lärplattan till 

målen samt för att kunna berätta för vårdnadshavare om synpunkter finns. (Leo) 

 

Samtliga förskollärare nämner även att den gamla läroplanens mål är svårtolkade och diffusa 

vilket inte är på samma sätt i den nya läroplanen. 

 

6.2 Användning av lärplattan tillsammans med barnen i förskolan 

 

Förskollärare beskriver att de sitter tillsammans med barnen till största del när de använder sig 

av lärplattan. Förskollärarna menar på att de vägleder och guidar barnen framåt i användandet 

för att lärplattans användning ska bli pedagogisk. I den sammanställda empirin 

uppmärksammas av samtliga deltagare att lärplattan är ett bra digitalt verktyg att söka upp olika 

typer av information tillsammans med barnen. 

  

Om man pratar om något tillsammans med barnen över lunchen, så kan vi hämta 

lärplattan för att söka upp det vi undrar. Då blir det mer visuellt för barnen och de kanske 

får med sig en fördjupad kunskap. (Per) 

 

Per reflekterar över att lärplattan bidrar till att barnen får möjlighet att utveckla en fördjupad 

kunskap genom att ta hjälp av verktyget. Barn kan få en visuell bild på det de undrar över. 

Tillsammans med barnen är lärplattan ett sätt att utforska barnens frågor och söka upp den 

information de undrat över. En förskollärare lyfter även att det inte enbart är information de 

söker efter, utan även att de kan söka efter bilder och ritningar som barnen vill skriva ut för att 

sedan använda oss av bilderna.  

  

Vi kan använda lärplattan till att söka efter något vi undrar över. Vi skriver och målar 

om saker vi är intresserade av. Sen kan vi söka en bild på lärplattan och bygga efter. Vi 

hade häromdagen en bild på mindcraft som vi byggde efter, vi återskapade bilden i 

verklig storlek. Jag blev förvånad över hur bra det gick. Det gäller och testa sig fram. 

(Leo) 

  

Tillsammans med barnen anser Leo att lärplattan är ett enkelt verktyg att snabbt söka 

information tillsammans med barnen. En skillnad från förr när barnen fick låna faktaböcker för 

att ta reda på något. Han talar om att lärplattan kan användas till så mycket mer än att söka 

information och spela på appar. De kan ta in lärplattan som ett komplement i andra moment 

också. Som citat ovan visar, de byggde mindcraft efter en bild på lärplattan som de återskapade 

i verklig storlek. Han talar även om att de arbetar mycket med QR-koder tillsammans med 
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barnen. Där får barnen möjlighet att möta olika användningsområden med lärplattan. Det 

handlar om att se lärplattan som ett användbart verktyg och inte bara något att spela med. 

  

Två av fyra förskollärare talar om att projektorn är ett bra komplement till användandet av 

lärplattan. Tillsammans med barnen kopplar förskollärarna ihop lärplattan med projektorn för 

alla barnen ska kunna delta på samma gång. Barnen får själva möjligheten att välja vilka bilder 

och vilken musik som ska spelas upp och visas på den stora skärmen. 

 

Vi arbetar även mot projektorn när vi ska läsa en bok och kolla på fotografier. Då kan 

alla kolla samtidigt på boken och ingen behöver vänta på sin tur, då kan barnen lyssna 

på sagan samtidigt som de tittar på bilderna på projektorn. (Per) 

 

Två av fyra förskollärare beskriver att projektorn är ett bra komplement när de ska läsa med 

barnen. De tar kort på böckerna eller använder en app där böcker finns. Via projektorn kan alla 

barn vara delaktiga och se bilderna samtidigt. De bjuder in till samtal och alla får samma 

möjlighet att säga något om det de upptäckt i boken. På så sätt kan lärplattan användas på ett 

sätt att utmana språket. 

 

En av förskollärarna beskriver att lärplattan blir en naturlig del i verksamheten på deras 

avdelning då det går att koppla samman den med deras tema, naturkunskap. Han berättar att då 

förskollärarna inte vet allt om naturkunskap och frågor som kan komma upp faller det naturligt 

att använda lärplattan för att ta till sig den information som de undrar över. 

 

Förskollärarna som deltagit i studien håller alla med om att lärplattan kan användas för att 

utveckla olika mål i läroplanen. Inte endast målen som handlar om digital teknik och digital 

kompetens. Samtliga beskriver att det finns bra appar för att utveckla olika färdigheter hos barn. 

De nämner framförallt olika språk och matematik appar. Men att apparna även kan vara roliga 

appar, där barnen spelar samtidigt som de erbjuds möjlighet att lära sig saker. 

  

Vi har ju matematik och språkappar, vi försöker hela tiden hänga med och ha 

uppdaterade och pedagogiska appar. Det finns väldigt bra appar. Men vi har även 

nöjesappar, men även de apparna är genomtänkta så barnen inte bara sitter där och 

trycker på skärmen. Appar som inte bara är spel som barnen kallar det. (Martina) 

  

Martina beskriver att barnen ofta benämner ordet spela när de använder lärplattan men att 

avdelningen har som mål att barnen ska inse att det ett hjälpmedel och inte en spelmaskin. Att 

lärplattan går att använda till flera saker. 

  

Två av förskollärarna lyfter vikten av att förskolläraren tillsammans med barnen ska kunna 

dokumentera ihop på olika vis. Filmar och fotograferar gör både förskollärare och barn med 

lärplattan. En av dessa två förskollärare talar om att barnen kan med hjälp av lärplattan kan se 

det material som de har skapat genom att filma eller ta bilder med lärplattan. Barnen kan 

tillsammans med vårdnadshavare visa upp vad de har arbetat med och prata om det hemma, det 

gör även vårdnadshavarna mer involverade i förskoleverksamheten. Genom att dokumentera 

det som sker i verksamheten kan förskollärarna uppmärksamma och återkoppla till det lärandet 

som skett. Dokumentationen bjuder in till att samtala om det barnen lärt sig. 

  

 

Förskollärarna talar om hur det planerar att arbeta vidare med lärplattan i den pedagogiska 

verksamheten. Två av fyra förskollärare nämner att lärplattan ska bli en naturlig del i 
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verksamheten och ligga framme som allt annat material. Två förskollärare nämner att fokuset 

framöver handlar om att spela in filmer och skapa berättelser i olika applikationer.  

  

 6.3 Lärplattans tillgänglighet på förskolorna 

 

Förskollärarna beskriver att de har minst fyra lärplattor tillgängliga för barnen per avdelning. 

  

Det är kommunens riktlinje att det ska finnas minst en lärplatta på fem barn. Vilket är 

en rekommendation från regeringen om satsning på IKT i förskolan. (Leo) 

  

Beroende på hur stor barngruppen är så finns det olika många lärplattor tillgängliga men allt 

från fyra till sju stycken. Samtliga förskollärare erbjuder även barnen att använda deras 

lärplattor. Vilket gör att barnen har stor tillgång i verksamheten till att använda lärplattan. 

  

Vårt mål är att den ska ligga framme varje dag, så det blir ett naturligt verktyg. Men i 

verkligheten blir det inte alltid så, för vi glömmer bort att ta fram dem. I perioder är vi 

jätteduktiga på det, men ibland glömmer vi det. Men då frågar barnen och då är det 

aldrig några problem. (Sofie) 

  

För att barnen ska få tillgång till lärplattan beskriver samtliga förskollärare att barnen måste 

fråga efter lärplattan. Av säkerhetsskäl ligger lärplattorna oftast inlåsta. De beskriver att det 

aldrig är några problem att få använda lärplattan när barnen frågar, så länge de inte stör något 

annat de arbetar med just då. 

  

Vi har som mål här på förskolan att kunna ha iPadsen på ett bord, sen ska barnen kunna 

sätta sig en stund där. De ska få möjligheten att plugga ur iPaden och sen ta med sig 

lärplattan för att sedan kunna sätta tillbaka den, vi är inte där idag men det är dit vi vill 

. (Per) 

  

Per reflekterar över vart de vill komma med tillgängligheten med lärplattorna. Han beskriver 

att de har ett tydligt mål och de arbetar successivt för att komma dit. Han lägger stor vikt vid 

att beskriva att barnen alltid får tillgång till lärplattan om de frågar idag, men han vill att det ska 

bli ett naturligt verktyg i verksamheten, precis som vilket material som helst. 

  

Lärplattorna förvaras i pulpeten. Den är alltid låst. Men vi talar om att de ska vara 

tillgängliga för alla. Så de får tillgång till de när de vill. Men de ska fråga oss innan så 

vi vet om att den används. De använder inte den så jättemycket, de ser lärplattan som 

vilket material som helst. (Leo) 

  

Leo beskriver hur de förvarar lärplattan inlåst, men att den alltid finns en tillgänglighet för 

barnen om de frågar. Han talar om att de har dem inlåsta av säkerhetsskäl och inte för att barnen 

inte får använda den. 

 

Två av fyra förskollärare beskriver att de använder sig av en bestämd tid när barnen arbetar med 

lärplattan, en tid på tio till femton minuter. De säger att det är på grund av att det finns barn 

som annars kan sitta hur länge som helst och att det då bidrar till att vissa barn aldrig får tillgång 

till lärplattan. En av förskollärarna beskriver istället att de inte har en bestämd tid, för då kan 

barnen bli avbrutna mitt i något som de arbetar med. Att det istället är viktigt att pedagogerna 

håller koll på vad som sker på lärplattan och när det är lämpligt att bryta. Det betyder inte att 
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barnen får sitta vid lärplattan en lång stund men när förskolläraren är närvarande så ser hen när 

det är lämpligt att avbryta. 

 

6.4 För- och nackdelar med lärplattan i verksamheten 

 

Utifrån undersökningen har fördelar och nackdelar med lärplattan framkommit. Utifrån 

intervjuerna kan vi avläsa att de flesta ser fördelar med lärplattan. Några fördelar som 

förskollärarna har nämnt är bland annat att de kan hitta information direkt tillsammans med 

barnen och samtidigt få den kunskap vi vill åt. Både barnen och lärarna kan lära tillsammans. 

En annan fördel som en av förskollärarna nämner är även att tekniken är något barnen ska kunna 

idag och när barnen får använda lärplattan möjliggörs det att barnen får lära sig hur digital 

teknik fungerar. 

  

Jag tänker att de tränar samarbete och turtagning framförallt. Det lär sig också av 

varandra. Jag ser lärplattan som ett bra hjälpmedel i lagom omfattning. (Martina) 

  

Martina talar om hur lärplattan bjuder in till samspel. Använder ett barn lärplattan vill gärna 

flera vara med. Ibland sitter flera barn tillsammans vid en lärplatta och guidar varandra framåt. 

Turtagning övas genom att de får vänta på sin tur. 

  

Något som framkommit i intervjuerna är att föräldrarnas åsikter spelar in i samband med 

användandet. Det ser förskollärarna som en nackdel. I den nya läroplanen står det att barnen 

ska få möjlighet att utveckla digital kompetens och bekanta sig med digitala verktyg, vilket 

vårdnadshavare kan ha synpunkter på då de menar att barnen sitter tillräckligt mycket hemma. 

  

För oss känns det bra att digital kompetens har blivit tydligare i nya läroplanen. Många 

vårdnadshavare har åsikter om att vi använder lärplattan. Med den nya läroplanen så 

känns det tryggt att vi kan hänvisa till den. (Leo) 

  

En annan nackdel som visat sig är att barnen i verksamheten ibland har svårt att lägga ifrån sig 

lärplattan och dela med sig till resterande kompisar. Detta har gjort att förskollärarna ser det 

som en nackdel, att barnen har svårt att vänta på sin tur och dela med sig av lärplattan. 

  

Den största nackdelen tycker jag är att bryta barnen i användandet när det är som mest 

fast i den. Vi låter barnen göra färdigt det dem håller på med innan isåfall. Men mest ser 

jag fördelar. (Sofie) 

 

Sofie beskriver att det är viktigt att hålla koll på när det är dags att avbryta barnen så att 

förskolläraren inte avbryter mitt i något, utan tar hänsyn till att barnen vill göra klart det barnen 

sysslar med.  
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6.5 Sammanfattning av resultat 

  

En sammanfattning av resultatet visar att alla förskollärare använder sig av lärplattan 

tillsammans med barnen. När det gäller tillgängligheten arbetar samtliga förskollärare på 

samma vis, lärplattorna är inlåsta av säkerhetsskäl. Två av dem beskriver att de har som mål att 

lärplattan ska bli ett naturligt verktyg och som vilket material som helst i förskolan. Alla talar 

dock om att det aldrig är något problem om barnen vill använda lärplattan, det är bara att fråga 

så får de tillgång. 

  

Förskollärarna nämner att pedagogers närvaro när barnen arbetar med lärplattan är viktig. De 

kan vägleda och guida barnen framåt. Tillsammans med barngruppen kan förskollärare med 

hjälp av lärplattan snabbt söka information om det är något de funderar över. En av 

förskollärarna tycker det är viktigt att förskolläraren får barnen att förstå att lärplattan är ett 

hjälpmedel och inte en spelmaskin. Hon ser lärplattan som ett komplement och inte ett verktyg 

som ska ersätta något annat. Det nämner även en annan deltagare, att lärplattan kan tas in som 

ett komplement i övriga aktiviteter.  

  

Lärplattan används på olika sätt i verksamheterna. Deltagarna berättar hur de arbetar med 

lärplattan i sig men också genom att koppla upp till projektorn, dokumentation och som ett 

komplement i andra aktiviteter. Lärplattan hjälper personalen att nå de strävansmålen som finns 

i läroplanen om digital kompetens. Men även andra mål som matematik, språk, samspel etc. 

Resultatet visar också för och nackdelar förskollärarna ser med digitala verktyg. En stor fördel 

är att förskollärarna enkelt och snabbt kan söka information om något de undrar över 

tillsammans med barnen. Barnen får bekanta sig med digital teknik och att lärplattan bjuder in 

till samspel. Nackdelar som nämns är föräldrarnas åsikter om att använda lärplattan i förskolan, 

flera anser att barnen får tillräckligt av det hemma. En annan nackdel är att vissa barn har svårt 

att dela med sig av lärplattan.  
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7. DISKUSSION 
 

I avsnittet kommer först en diskussion till det resultat som framgått i studien med en koppling 

till bakgrunden och den teoretiska ramen. I slutet av kapitlet diskuteras metoden. 

 

 
7.1 Resultatdiskussion 
 

Resultatet visar att barnen på förskolorna i undersökningen har tillgång till lärplattorna i 

verksamheten. Lärplattorna ligger för det mesta inlåsta av säkerhetsskäl men som resultatet 

visar är det aldrig några problem för barnen att få tillgång till dem om barnen frågar efter 

lärplattan. Lärplattorna används ofta på förskolorna. De undersökta förskolornas kommun har 

en riktlinje att det ska finnas en lärplatta på vart femte barn. Det blir en tydlig ökning i 

jämförelse med skolverkets mätning år 2016 där det fanns en lärplatta på vart 13e barn i 

förskolan. Skolverket beskriver även att den digitala tekniken används flera gånger per dag. 

Vilket blir en likhet med vårt resultat om att lärplattan används ofta (Skolverket, 2016). 

 

I resultatet framgår det att lärplattan är ett användbart verktyg för att snabbt söka information 

tillsammans. Den proximala utvecklingszonen inom den sociokulturella traditionen beskriver 

att om barnen ska kunna nå en ny kunskapsnivå behövs stöttning från en vuxen eller en 

kunnande kompis. Det handlar om avståndet mellan den aktuella självständiga nivån och den 

nivån av möjlig utveckling i stöd av en vuxen. Det barnen inte behärskar idag kan barnet 

tillsammans med en vuxen lära och sedan behärska själv imorgon (Partanen 2007, s. 51). Därför 

är förskollärarens närvaro viktig i arbetet med lärplattan. Är förskollärarna närvarande kan 

stöttning av läraren ges och på så sätt kan barnen få möjlighet att lära sig något de tidigare inte 

behärskade. Forsling (2011, s. 92) och Nilsen (2018, s. 41–42) belyser hur central 

förskollärarens roll är i användningen av lärplattan, de ska stötta, vägleda och se till att barnen 

inte blir störda. I resultatet framkom det att förskollärarna ofta sitter med när barnen använder 

lärplattorna. De vägleder och guidar barnen framåt när barnen använder lärplattan, det för att 

användningen ska bli pedagogisk. Inom den sociokulturella traditionen beskrivs begreppen 

mediering och artefakt. Mediering betyder att människan använder redskap för att kunna nå ny 

kunskap med hjälp av artefakt och språket (Säljö 2017, ss. 253–256). I studien blir lärplattan 

den artefakt som används för att söka information. Den information som barnen tillsammans 

med förskolläraren får fram och kan ta till sig hade inte kunnat nås lika snabbt och lätt utan 

lärplattan. Barnen, förskolläraren och lärplattan tillsammans erbjuds möjlighet att nå ny 

kunskap. 

 

Resultatet visar att deltagarna i studien anser att lärplattan är en självklarhet i förskolan, då 

förskolan måste förhålla sig till den digitala tekniken. Det framgår även att lärplattan ska ha ett 

pedagogiskt innehåll. Ljung-Djärf (2008, ss. 334–337) beskriver förskollärarnas 

förhållningssätt till lärplattan utifrån tre principer: Omsorg, fostran och undervisningen. En 

tolkning av resultatet visar att deltagarnas inställning kategoriseras in under begreppen fostran 

och undervisning. Begreppet omsorg som innebär att förskolläraren ser lärplattan som ett hot 

framkommer inte. Dock nämner en förskollärare att barnen inte får tappa det hederliga 

skrivandet, med penna och papper. Vilket kan tolkas som att lärplattan är ett hot. Begreppet 

fostran innefattar att förskolläraren använder sig av lärplattan i verksamheten och att barnen tar 

egna initiativ till användandet. Undervisning står för att förskolläraren ser lärplattan som ett 

pedagogiskt verktyg och att förskolläraren kan vägleda barnen framåt. I begreppet undervisning 

blir också Vygotskij begrepp den proximala utvecklingszonen synlig då läraren ska vägleda 
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barnen framåt för att nå ny kunskap (Partanen 2007, s. 51). Det genom att förskollärarna guidar 

barnen i användning av lärplattan. Resultatet visar att samtliga förskollärare använder sig av 

lärplattan i verksamheten. Förskollärare och barn använder tillsammans lärplattan och det sker 

både på barnets och lärarnas initiativ. Samtliga respondenter nämner att lärplattan ses som ett 

användbart verktyg i den pedagogiska verksamheten. Speciellt en av deltagarna beskriver att 

de arbetar med att barnen ska se plattan som ett hjälpmedel och inte en spelmaskin. 

Förskollärarna har ett syfte med lärplattan i verksamheten och har mål med vart de vill komma.  

 

En tolkning av resultatet är att förskollärarna har en positiv inställning till att använda lärplattan 

i sin verksamhet. Forsling (2011, s. 82) beskriver att en positiv inställning gynnar möjligheten 

för barnen att utveckla en digital kompetens. Resultatet visar att förskollärarnas positiva 

inställning bidrar till att barnen får bekanta sig med lärplattan och får tillfälle att bli digitalt 

kompetenta.  

 

I resultatet framgår det att förskollärarna inte har fått speciellt mycket kompetensutbildning i 

arbetet med lärplattan men att de känner sig i trygga i användningen. Forsling (2011, s. 92) 

belyser att förskollärarnas roll är viktig i användningen av IKT. Är inte förskollärarna vana vid 

IKT väljer de istället att arbeta med annat. Även Bølgan (2012, s. 164) beskriver att kontinuerlig 

kompetensutveckling är viktigt för förskollärares inställning till IKT. Det blir en skillnad från 

resultatet då förskollärarna inte fått speciellt mycket kompetensutveckling inom området men 

känner sig som ovan nämnt ändå trygga i att använda lärplattan. En tolkning är att det är för att 

idag är lärplattan ett vanligt förekommande digitalt verktyg och att de flesta personer vet hur 

de ska hantera lärplattan.  

 

Vidare diskuterar Nilsén (2018, ss. 104–108) de fördelar och nackdelar som finns med 

lärplattan i verksamheten. Fördelen är att verktyget är lätthanterligt vilket framkommer i vårt 

resultat. En tolkning utifrån deras svar är att den kompetens de har om lärplattan gör det lätt för 

förskollärarna att hantera verktyget. Nackdelen är att barnen och förskollärarna har två olika 

syften med att använda lärplattan. Barnen vill spela medan förskollärarna vill ha ett pedagogiskt 

syfte när den används. I resultatet som tidigare nämnt beskrivs det att förskolläraren vill att 

barnen ska få en annan syn på lärplattan, att det inte är en spelmaskin. Vår tolkning av det är att 

barnen idag uppfattar lärplattan som en spelmaskin och det vill respondenten frångå. 

 

I resultatet framkommer inte ordet digital kompetens som en kompetens för ett lärande. Dock 

nämner samtliga deltagare att förskolan måste förhålla sig till den värld vi lever i nu och där är 

digitala verktyg en del av verkligheten. En av respondenterna nämner att digital teknik är här 

för att stanna och därför måste verksamheten förhålla sig till den. Lärplattan är en självklarhet 

i den pedagogiska verksamheten. Forsling (2011, s. 78) förklarar att enligt Europaparlamentet 

är digital kompetens en av de åtta kompetenser som de rekommenderar som nyckelkompetens 

för det livslånga lärandet. Vår tolkning är att förskollärarna strävar efter att barnen ska få en 

digital kompetens. Trots att de inte använder begreppet digital kompetens synliggörs det att 

förskollärarna arbetar för att barnen ska bli bekanta med digital teknik.  

 

Resultatet visar att en av förskollärarna använder lärplattan tillsammans med barnen för att 

skapa, söka efter bilder och återskapa bilder med olika sorters material. Det blir en skillnad mot 

det Walldén-Hillström (2014, s. 14) framhäver i sin studie om att lärplattan används främst till 

att utmana och väcka intresse för matematik, språk och skriftspråk och inte så mycket till att 

skapa, upptäcka naturkunskap och teknik. Förskollärarna ser lärplattan som ett komplement för 

andra aktiviteter och menar att lärplattan är användbart när barnen ska sträva efter exempelvis 

läroplansmålen. Resultatet visar även att förskollärarna och barnen använder lärplattan till att 
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upptäcka naturkunskap och teknik. En av förskolorna arbetar med naturkunskap som tema och 

då lyfter hen fram att lärplattan blir en naturlig del i temat. Med hjälp av lärplattan kan de 

tillsammans söka information om de olika fenomen de undrar över. De använder en artefakt 

och språkliga redskap för att nå ny kunskap (Säljo 2010, s. 76–78). I övrigt visar resultatet att 

lärplattan används till dans och musik, koppla upp lärplattan till projektor vid bokläsning så alla 

kan se och delta och de använder sig av QR-koder. I resultatet framkommer det att lärplattan 

används både till att konsumera och producera. Konsumera genom att spela på olika appar och 

lyssna på sagor, men även att den nu används till att producera material. De skapar sagor 

tillsammans med barnen i appen Puppet pals framför allt. Samtliga nämner att de använder 

lärplattan till att söka information och att det är ett användbart verktyg till att snabbt ta reda på 

saker barnen undrar. Resultatet visar att förskollärarna vill att lärplattan ska bli ett naturligt 

material i verksamheten, som vilket material som helst. 

 

Resultatet visar att två förskollärare använder lärplattan för att dokumentera ihop med barnen. 

De tar bilder och filmar. Nilsen (2014, s. 10) och Masoumi (2015, s. 15) lyfter i sin forskning 

att lärplattan används som ett verktyg för dokumentation. Att lärplattan används för att filma 

barnen i den pågående verksamheten och att senare kan barnen tillsammans med förskolläraren 

diskutera materialet. Det blir en likhet med vårt resultat om att förskolläraren och barnen 

samtalar om det dokumenterade materialet. Det framgår också i resultatet att dokumentationen 

bidrar till att vårdnadshavare blir involverade i det som sker på förskolan. Barnen kan berätta 

vad de lärt sig på förskolan med hjälp av dokumentationen. 

 

I resultatdiskussionen framkommer vissa skillnader men vårt resultat visar att förskolan 

använder lärplattan likt den tidigare forskningen beskriver. Det kan innebära att det längre inte 

är en fråga om förskolan ska använda lärplattan utan en fråga om hur vi ska använda den. Det 

skulle man kunna tolka som om lärplattan är implementerad i förskolans verksamhet.  

 

7.2 Metoddiskussion 

 

Studien har genomförts utifrån en kvalitativ intervju. Vi ansåg att det var ett lämpligt verktyg 

för våran undersökning och för att få svar på vårt syfte och frågeställning. Björkdahl Ordell 

(2007, s. 194) beskriver att en kvalitativ metod är lämplig om studenterna vill undersöka hur 

deltagarna upplever ett fenomen. Genom att använda oss av intervju som metod har vi fått 

möjlighet att få ta del av förskollärarnas egna reflektioner och tankar kring hur lärplattan 

används i förskolan tillsammans med barnen. I en intervju kan även kroppsspråk och andra 

uttryck läsas av. I intervju som metod har vi fått möjlighet att ställa följdfrågor om det är något 

vi inte förstår eller om det är något vi vill respondenterna ska utveckla. Vi valde att spela in 

intervjuerna, detta bidrog till att vi båda kunde vara aktiva under intervjuns gång. Det hade inte 

varit möjligt vid användning av en annan metod, t.ex. enkät. I intervjuerna har vi fått förlita oss 

på att det förskollärarna talar om hur de arbetar med lärplattan stämmer eftersom vi inte har haft 

möjlighet att observera användandet av lärplattan på respektive förskola. Detta för att det är 

svårt att tala om när exakt användningen i verksamheten sker och att vi tiden inte räckte till. 

Men observationer hade stärkt tillförlitligheten i studien. 

  

Vi valde att inte skicka ut intervjufrågorna i förväg för vi ansåg att vi ville ha förskollärarnas 

spontana svar på hur de arbetar. I efterhand har reflektionen kring det ändrats, vi tror att om vi 

hade skickat ut frågorna i förväg hade vi istället fått mer förberedda och utvecklade svar. Vi 

valde att spela in intervjuerna, det för att vi då kunde fokusera på samtalet istället för att bara 

anteckna vad deltagaren delade med sig av. Vi uppmärksammade att några av våra frågor var 
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upprepande. Hade vi valt att använda oss av en pilotstudie hade vi kunnat upptäcka det innan 

vi gav oss ut. Men på grund av att mycket tid gick till att försöka få tag i förskolechefer som 

gav oss tillåtelse till att kontakta förskollärarna fanns inte den tiden. I efterhand kan vi nu 

konstatera att en pilotstudie hade givit oss möjligheten att upptäcka styrkor och svagheter i våra 

intervjufrågor. Bryman (2018, s. 332) framhäver att en pilotstudie gör det möjligt för forskaren 

att hur pass lämpliga frågorna är och om de ställs i rätt ordningsföljd för respondenten.   

  

Till en början var tanken att intervjuerna skulle delas upp av oss som utför studien för att 

effektivisera tiden. Närmare inpå intervjun valde vi istället att båda skulle delta vid varje 

tillfälle. Detta för att en av oss kunde fokusera på att ställa intervjufrågor och den andra kunde 

anteckna viktiga detaljer. Dock fick även den personen som antecknade möjlighet att ställa 

följdfrågor. Det bidrog till att vi båda var med genom hela processen vilket vi anser har gynnat 

oss i arbetet. Vi uppmärksammade att intervjuerna tog olika lång tid samt att svaren på varje 

fråga var olika långa. Intervjuerna tog mellan 10 till 40 minuter. Trots att en intervju endast tog 

10 minuter blev transkriberingen av den intervjun lika lång som de andra intervjuerna, vi fick 

ut mycket relevanta svar på kort tid. Vi hade i missivbrevet avsatt en tid på max 60 minuter för 

att vi skulle ha tid att samtala. Kihlström (2007, s. 51) skriver att tidpunkt för intervjun samt 

dess längd alltid ska antecknas. Längden på intervjun varierar beroende på frågeställning. Dock 

nämner Kihlström att en intervju inte bör överstiga 60 minuter. Längre tid än en timme bidrar 

till trötthet. Hon skriver att det är viktigt att sätta ut gott om tid för att det inte ska upplevas 

stressigt. Därav valet att vi satt ut 60 minuter trots att vi anade att intervjun inte behövde så 

mycket tid. 
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8. DIDAKTISKA KONSEKVENSER 
 

Vi anser att denna studie kan bidra till att förskollärare får ett ökat intresse till att använda 

lärplattan i undervisningen på förskolan. Syftet med vår studie var att reda på hur förskollärare 

beskriver användningen av lärplattan i förskolan. Samtliga ser lärplattan som ett verktyg att 

arbeta med för att barnen ska bekanta sig med digitala verktyg och utveckla en digital 

kompetens. Förskollärarna arbetar med lärplattan i syftet att digital teknik är här för att stanna 

och därför måste de förhålla sig till den. Med tanke på att barnen föds in i en digital värld är det 

enligt oss en självklarhet att digitala verktyg ska användas på förskolan. Har förskolläraren 

kunskap om lärplattan tror vi att arbetet för barnen blir mer lärorikt och roligt. Bakgrunden 

beskriver att förskollärare som inte är vana att arbeta med IKT, väljer istället att arbeta med 

annat. Vi anser att de flesta människor är idag bekanta med lärplattan, det krävs inte så mycket 

kompetensutbildning för att förskollärarna ska använda verktyget i verksamheten. Om 

användningen ska bli pedagogisk anser vi att förskolläraren måste vara medvetna om det 

innehåll som lärplattan har. Förskollärarna måste tänka kritiskt för att lärplattans innehåll ska 

bidra till ett eventuellt lärande för barnen.  

 

I stöd av den nya läroplanen har vi förhoppningar om att arbetet ytterligare kommer att 

utvecklas. Att det läggs mer tid på att alla ska få kompetensutbildning i arbetet med lärplattan. 

Får förskollärarna redskap till hur de kan arbeta med lärplattan både som komplement i övriga 

aktiviteter och i aktivitet med lärplattan tror vi att fördelarna med digitala verktyg kommer bli 

tydligare för alla. Lärplattan är ett mångsidigt verktyg vilket menas med att lärplattan går att 

använda till det mesta som i förskolans fall att uppnå alla läroplanens mål som vi strävar efter. 

Lärplattan ska inte ersätta annat material som finns i förskolan utan ses som ett komplement till 

materialet.  

 

Vi har uppmärksammat att förskollärarna i studien låser in lärplattan när den inte används på 

avdelningen, samtidigt sägs det att den är lättillgänglig för alla barn bara det frågar efter den. 

Det vi själva har funderat över är om den egentligen blir så tillgänglig när den inte syns i 

verksamheten. Dock nämner förskollärarna att det arbetar för att lärplattan ska kunna ligga 

framme och bli en naturlig del i verksamheten. Med denna studie hoppas vi att fler och 

framförallt vi själva arbetar för att lärplattorna ska vara tillgängliga och bli ett naturligt material. 

 

9. VIDARE FORSKNING 
 

Efter avslutad studie om hur förskollärarna förhåller sig och arbetar med lärplatta samt hur 

tillgängligheten ser ut. Hade det varit intressant att undersöka hur barnen tänker kring lärplattan 

i förskolan. Det vill säga en liknande studie fast utifrån barnens perspektiv. Vad tänker barnen 

att de lär sig när de arbetar med lärplattan.  
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kompetenser och tillträde till digitala aktiviteter i förskolan. Lic.-avh.Uppsala universitet. 

Uppsala: Univ.Tillgänglig på Internet: http://www.diva-

portal.org/smash/get/diva2:800751/FULLTEXT01.pdf 

  

Widerberg, Karin (2002). Kvalitativ forskning i praktiken. Lund: Studentlitteratur 

 

  



 

 

 

BILAGA 1 
 

Intervjufrågor: 

 

1. Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

2. Hur länge har ni arbetat med lärplattan på förskolan? 

3. Hur många lärplattor har ni tillgängliga för barnen? 

4. Vart förvarar ni lärplattan och behöver barnen be om lov för att använda den? 

5. Har ni fått kompetensutbildning i hur ni kan använda lärplattan och i så fall vad för 

utbildning? 

6. Varför väljer ni att arbeta med lärplattan ? 

7. Beskriv hur ni väljer att arbete med lärplattan tillsammans med barnen? 

8. Beskriv barnets tillgänglighet till lärplatta? 

9. I vilka situationer och tillfällen använder ni lärplatta? 

10. Hur tolkar ni den nya läroplanen gällande digital teknik i förskolan? 

11. Hur planerar ni att arbete med lärplattan i er pedagogiska verksamhet? 

12. Vad ser du för fördelar samt nackdelar att arbeta med lärplattan? 

13. Hade du velat ha mer kompetensutbildning i arbetet med lärplattan? Isf vad för 

kompetens?  

14. Vad tänker ni att barnen ska lära sig i arbetet tillsammans lärplattan? 

 

  



 

 

 

BILAGA 2 
  

 

Som en del av kursen 11FK75 vid Högskolan i Borås utför vi en studie med syftet att ta reda 

på hur förskollärare använder sig av lärplattan i arbetet med barnen. Vi vill därmed tillfråga dig 

om du vill delta i vår undersökning, detta genom en intervju där vi kommer ställa frågor 

kopplade till vårt syfte. Intervjun beräknas ta max 60 minuter. När arbetet är klart kommer du 

självklart få ta del av resultatet om önskan finns. Vi kommer utifrån de forskningsetiska kraven, 

avidentifiera både dig och din arbetsplats. Den insamlade datan kommer endast användas till 

vårt examensarbete. 

 

Högskolan i Borås är personuppgiftsansvarig för behandlingen, som sker med stöd av artikel 

6.1 (a) i dataskyddsförordningen (samtycke).  

 

Uppgifterna kommer att användas av oss samt vara tillgängliga för lärarna på den aktuella 

kursen och centrala administratörer vid högskolan. Uppgifterna kan dock vara att betrakta som 

allmänna handlingar som kan komma att lämnas ut i det fall någon begär det i enlighet med 

offentlighetsprincipen. 

 

Uppgifterna kommer att lagras inom EU/EES eller tredje land som EU-kommissionen beslutat 

har en skyddsnivå som är adekvat, dvs. tillräckligt hög enligt dataskyddsförordningen. 

Uppgifterna kommer att raderas när de inte längre är nödvändiga. 

 

Resultatet av studien kommer att sammanställas i avidentifierad form och presenteras så att 

inga uppgifter kan spåras till dig. Du bestämmer själv om du vill delta i studien. Det är helt 

frivilligt att lämna samtycke, och du kan när som helst ta tillbaka ett lämnat samtycke. Dina 

uppgifter kommer då inte att användas mera. På grund av lagkrav kan högskolan dock vara 

förhindrade att omedelbart ta bort uppgifterna.  

 

Jag samtycker till att uppgifter om mig samlas in och behandlas enligt ovan.  

 
_____________________________  
Underskrift  
 
_____________________________  
Namnförtydligande 
 
 _____________________________  
Ort och datum 
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