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ABSTRAKT
Syftet  med denna undersökning är  att  bidra  med kunskap om  förskollärares  erfarenheter  av att 

använda lärplattan i förskolan samt skapa en förståelse för vad som möjliggör respektive hindrar 

förskollärarnas  användning av lärplattan som en pedagogisk  resurs  i  verksamheten.  Detta  är en 

kvalitativ studie som bygger på intervjuer med åtta förskollärare från två olika förskolor och sju 

olika avdelningar. Resultatet visar att lärplattan används på två huvudsakliga sätt i verksamheterna, 

det ena sättet är för dokumentation och där upplevs lärplattan vara lätt att använda och tidssparande. 

Det andra sättet är som ett inlärningsverktyg för det direkta lärandet såsom språk- och matematik, 

men även det indirekta lärandet i form av olika sociala förmågor. De hinder som framkommit är 

bland annat tidsbrist att lära sig använda lärplattan på ett pedagogiskt sätt, men också en osäkerhet 

om hur den ska användas på ett pedagogiskt sätt. För att lärplattan ska kunna användas effektivt i 

verksamheterna krävs det att pedagogerna får utbildning inom både grunderna i hur lärplattan ska 

användas, men också tips och idéer på hur arbetet kan gå till och hur pedagogerna ska arbeta vidare 

med det.
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FÖRORD
Jag vill tacka alla förskollärare som ställt upp under mina intervjuer och tålmodigt svarat på mina 

frågor.

Jag vill också tacka min handledare Niclas Ekberg för hans stöd och hjälp under mitt arbetes gång.

Jag vill  även  tacka  min chef  och  mina  arbetskamrater  som uppmuntrat  mig under  dessa  år  på 

universitetet. Ett sista tack går till mina föräldrar som alltid funnits där och ställt upp när jag har 

behövt hjälp, både med handlingar och med ord.

Marie Sköld



INNEHÅLLSFÖRTECKNING
1 INLEDNING.................................................................................................................1 

2 SYFTE...........................................................................................................................2

2.1  Frågeställningar.....................................................................................................2 

3 IKT I FÖRSKOLAN....................................................................................................3

3.1  Forskning...............................................................................................................3 

3.1.1 Från dator till lärplatta.....................................................................................3 

3.1.2 Barns kännedom om digitala verktyg och förskollärarnas IT-kompetens......3 

3.1.3 Tre olika perspektiv på datoranvändning........................................................4

3.1.4 Förskollärarnas kunskap, förhållningssätt och närvaro...................................4

3.2 Styrdokument i förskolan.......................................................................................5 

4 TEORI...........................................................................................................................6

4.1 Det sociokulturella perspektivet.............................................................................6

4.1.1 Två redskap för en kulturell gemenskap.........................................................6

4.1.2 Lärande och utveckling i ett sociokulturellt perspektiv................................7 

5 METOD.........................................................................................................................9 

5.1 De medverkande förskolorna.................................................................................9

5.2 Den kvalitativa intervjun........................................................................................9 

5.3 Datainsamling och forskningsetiska regler..........................................................10

5.3.1 Reliabilitet.....................................................................................................11

5.3.2 Validitet.........................................................................................................11

5.3.3 Ljudinspelningar och deras för- och nackdelar.............................................12

5.4 Semistrukturerad intervju....................................................................................12

5.5 Intervjuns genomförande.....................................................................................12

5.6 Att transkribera material......................................................................................14

5.7  Analys..................................................................................................................14 

6  RESULTAT................................................................................................................16

6.1 Lärplattans värden................................................................................................16

6.1.1 Ett förändrat arbetssätt..................................................................................16

6.1.1.1 En utvecklad dokumentation...................................................................17

6.1.2 Barnens glädje, intresse och motivation........................................................17

6.1.3 Kunskaps- och ämnesorienterat lärande........................................................18

6.1.4 Påtagliga, sociala och framtida färdigheter...................................................19 

6.2 Introducera och använda lärplattan som en resurs för barns lärande...................20

6.2.1 Introduktionsbrister.......................................................................................21

6.2.2 Behovet av kollegialt samarbete...................................................................21

6.2.3 Dokumentation tillsammans med barnen......................................................21

6.2.4 Det pedagogiska ledarskapet.........................................................................22

6.2.4.1 Regler......................................................................................................23

6.2.4.2 Att välja och granska applikationer........................................................23



6.2.6 Tidsbrist.........................................................................................................24

6.3 Behovet av resurser och stöd i användningen av lärplattan................................24 

7 DISKUSSION.............................................................................................................26

7.1  Metoddiskussion..................................................................................................26

7.1.1 Reliabilitet och validitet................................................................................26

7.2 Resultatdiskussion................................................................................................28 

7.2.1 Lärplattan i ett sociokulturellt perspektiv.....................................................28

7.2.2 Lärplatteanvändning och lärandevärden.......................................................29

7.2.2.1 Tre olika fokus på lärplattan...................................................................29

7.2.2.2 En pedagogisk tanke bakom användningen...........................................29

7.2.3 Lärplattan som ett dokumentationsredskap...................................................30

7.2.4 Förskollärarens ledarroll...............................................................................31

7.2.4.1  Förskollärarens närvaro..........................................................................32

7.2.4.2 Förskollärarens förhållningssätt..............................................................32

7.2.5 Att utveckla den pedagogiska användningen av lärplattan i förskolan.........33

7.2.5.1 Kollegialt lärande....................................................................................33

7.2.5.2 Att uppmuntra användningen av lärplattan.............................................34

7.3  Slutdiskussion..................................................................................................35

7.4  Förslag  på  fortsatt  forskning.........................................................................36 

KÄLLFÖRTECKNING

BILAGA 1



1 INLEDNING
I  dagens samhälle är  informations- och kommunikationsteknik (IKT) en stor del  av skolan och 

vardagslivet. Med olika digitala verktyg är världen och universum oftast bara några knappsteg bort.

I de flesta hem finns det smartphones, datorer och/eller surfplattor och de allra flesta barn i Sverige 

har stiftat bekantskap med IKT i hemmet. Statens medieråd (2013) har i sin kartläggning samlat in 

enkätsvar  om  barns  användande  av  olika  mediatyper.  Rapporten  visar  att  den  genomsnittliga 

debutåldern, då mer än 50% av barnen börjat använda sig av internet, oavsett hur ofta, har sjunkit 

betydligt mellan åren 2005-2013. 2005 var debutåldern nio år, 2013 var den tre år. 

Det finns många olika namn för lärplattan, som till exempel den märkesrelaterade ”paddan” och de 

mer  aktivitetsrelaterade  benämningarna  ”surfplattan”  och  ”pekplattan”.  I  denna  studie  används 

begreppet lärplatta, eftersom jag anser att det är det ord som sammanfattar dess syfte bäst när det 

gäller förskolans verksamhet.  I denna studie kommer jag att  koncentrera mig på förskollärarnas 

användning  av  lärplattan  i  förskolans  verksamhet.  Det  finns  många  användningsområden  för 

lärplattor  inom  förskolan  och  endast  fantasin  sätter  gränserna.  Den  kan  användas  som  ett 

dokumentationsverktyg för både pedagoger och barn, den kan också användas för att hitta och visa 

information. Lärplattan kan även användas som lärverktyg där barnen får feedback direkt när de gör 

rätt.

I läroplanen för förskolan (Skolverket, 2011) står det att ”Multimedia och informationsteknik kan i 

förskolan användas såväl i skapande processer som i tillämpning” (s. 7). Med lärplattornas intåg i 

förskolan  blev  arbetet  med IKT  lättare,  pedagogerna  och  barnen  kan  ta  med  den  överallt  och 

fotografera och dokumentera med samma enhet. Lärplattorna är även ett digitalt verktyg som de 

yngsta barnen kan använda och lära sig relativt lätt och fort, de behöver bara använda fingrarna och 

handen istället för att använda sig av musen och tangentbordet till datorn.

I  förskolan  så  ansvarar  pedagogerna  för  hur  lärplattan  används.  Ska  den  användas  på  ett 

pedagogiskt sätt så krävs det att förskolans personal får utbildning inom detta område. För att veta 

vilket utbildningsbehov som finns så är de viktigt att veta hur förskollärarna upplever lärplattan som 

ett pedagogiskt verktyg och vilka kompetenser samt kompetensutvecklingsbehov de anser sig ha när 

det gäller det pedagogiska arbetet med lärplattan.
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2 SYFTE 

Syftet  med  denna  studie  är  att  utifrån  ett  sociokulturellt  perspektiv bidra  med  kunskaper  om 

förskollärares erfarenheter av att använda lärplattan i förskolan samt skapa en förståelse för vad som 

möjliggör respektive hindrar förskollärarnas användning av lärplattan som en pedagogisk resurs i 

verksamheten.

2.1 Frågeställningar
− Vilka värden tillskriver lärarna användningen av lärplattan? 

− Hur uppfattar läraren sin roll i och sina förutsättningar att introducera, använda och utveckla 

lärplattan som en resurs för barnens lärande?

 

2



3 IKT I FÖRSKOLAN
Informationsteknik eller  IT  är ett annat  ord för  de möjligheter  som gjorts genom utveckling av 

datateknik  och  telekommunikation,  den  del  av  IT  som  grundas  på  kommunikation  mellan 

människor kallas för IKT eller informations- och kommunikationsteknik (Informationsteknik u.å; 

IT u.å.).

3.1 Forskning
Det finns inte så mycket tidigare forskning om lärplattor i förskolan, förmodligen för att tekniken är 

så pass ny.  Jag har i min studie därför utgått  från datorn och dess användning inom förskolans 

verksamhet då jag anser att likheterna dem emellan är större än skillnaderna. De är båda digitala 

verktyg som används i ett pedagogiskt syfte på förskolorna. Några av de saker som är möjligt med 

både dator och lärplatta är att använda sig av Internet, söka information, spela digitala spel, se på 

filmer, lyssna på musik samt skriva texter för att bara nämna en liten del. 

3.1.1 Från dator till lärplatta

Tekniska  museet  i  Stockholm  (Datorhistoriska  nedslag  u.å)  beskriver  datorns  cirka  60-åriga 

historia, från att i början av 50-talet varit stora nog att nästan uppta ett helt rum har de genom åren 

blivit allt mindre och billigare. Under 1990-talet var priserna på en dator så pass låga att den började 

bli var mans egendom. Den första handdatorn dök upp under 1980-talet och tekniken förfinades allt 

mer. Tekniska museet (Handdator u.å) menar att det var först med iPhone och iPad som Apple 

realiserat mycket av det tekniken i tidigare handdatorer inte klarat av. I början av 2010 lanserades 

den första iPaden (Markander 2010). 

3.1.2 Barns kännedom om digitala verktyg och förskollärarnas IT-kompetens

Statens medieråd (2013) visar i sin undersökning att användandet av digitala verktyg de senaste 

åren har ökat betydligt bland de yngre barnen. Debutåldern då de flesta barn (över 50%) använder 

sig  av  Internet,  oavsett  hur  ofta,  var  2005  nio  år,  2013  var  den  tre  år.  Sedan  den  första 

undersökningen 2010 ser man en märkbar höjning av hur många barn som använder sig av Internet 

några dagar i veckan, men även de som är ute dagligen på internet. Allt eftersom smartphones blivit 

allt vanligare har även den mobila internetanvändningen ökat markant.

Skolverket  (2013)  genomför  var  tredje  år  en  undersökning  angående  förskolans,  skolans  och 

vuxenutbildningens IT-användning och IT-kompetens på uppdrag av regeringen. 2012 genomfördes 

undersökningen för andra gången, den genomfördes i huvudsak med hjälp av enkätundersökningar

i  form av urval  riktade till  elever,  lärare,  förskolepersonal,  förskolechefer  och rektorer.  I  denna 

uppföljning  framkom  det  att  antalet  datorer  (och  där  inräknas  även  lärplattor)  har  ökat  på 

avdelningarna och det går i genomsnitt 37 barn på en surfplatta på de kommunala förskolorna. 
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Undersökningen visar också på att förskollärarna anser sig ha en bättre IT-kompetens 2012 jämfört 

med  2008.  Trots  detta  så  bedömer  förskolepersonalen  att  de  har  ett  stort  behov  av 

kompetensutveckling på en rad områden.  Hälften av de tillfrågade bedömde till  exempel att  de 

behövde  kompetensutveckling  inom  grundläggande  datorkunskap;  som  arbeta  i  diverse 

datorprogram,  spara  och  öppna  filer  och  så  vidare.  De  upplevde  också  att  de  skulle  behöva 

kompetensutveckling när det gällde att använda IT som ett pedagogiskt verktyg eller hjälpmedel 

(Skolverket, 2013). 

Skolverket  (2013)  framhåller  att  närmare  sex  av  tio  barn  använder  datorn  på  egen  hand  i 

kommunala förskolor. För de barn som använder datorn på egen hand så är det vanligast att den 

används  till  att  titta  på bilder/film,  lyssna  på musik/sagor  samt för  att  utveckla  ett  intresse för 

matematik,  språk  och  skriftspråk.  Av  undersökningen  framkommer  också  att  även  om  datorn 

används oftare i barngruppen 2012 jämfört med 2008 så väljer en övervägande del av förskolans 

personal  andra  tillvägagångssätt  än IT  till  olika arbetsuppgifter.  Det  vanligaste  områden  där  IT 

används  är  för  att  dokumentera  verksamheten  och  barnen  samt  söka  information  och 

referensmaterial (Skolverket, 2013). 

3.1.3 Tre olika perspektiv på datoranvändning

Det finns tre olika former och syften för datoranvändning i förskolorna, beroende på vilken vikt 

som läggs på olika områden. Ligger vikten på omsorg så har datorn ett ringa värde och låg prioritet. 

För  mycket  tid  på  datorn  förhindras  och  lek  och  andra  aktiviteter  anses  vara  viktigare  än 

datoranvändandet. Det viktigaste syftet är att ge barnen något att göra och ge möjlighet till att träna 

turtagning. I en vårdande miljö så är datorns huvudsyfte att stimulera ansvars- och initiativtagande, 

men också att träna på samarbete och att barnen ska hjälpa varandra i datoranvändandet. Ligger 

fokus  på  lärande så  är  datorns  huvuduppgift  att  stimulera  lärandet,  enbart  datorspel  anses  inte 

tillräckligt utan barnen ska även träna sig på att till exempel skriva och måla på datorn. Även om 

lärarna inte är med hela tiden under datoranvändningen så är de i närheten och ger hjälp och stöd 

(Ljung-Djärf, 2008). 

3.1.4 Förskollärarnas kunskap, förhållningssätt och närvaro

Löfdahl och Perez Prieto (2009) framhåller att pedagogerna i sina utvärderingar menar att ett hinder 

för att arbeta med datorer i förskolan är att de saknar kunskap. Det i sin tur gör att det blir svårt att 

använda datorn på ett naturligt sätt i verksamheten. Ljung-Djärf (2004) visar även hon på ett flertal 

undersökningar  där  kunskap  och  kompetens  är  avgörande  för  hur  och  när  datorn  används  i 

verksamheten. Hon skriver att studierna visar att det finns ett samband mellan begränsad kunskap 

om datorer och en tveksamhet att använda dem i verksamheten. I en undersökning som Lindahl och 

Folkesson (2012a) gjort  så visar de förskollärarstudenter  som var  med i deras  undersökning en 

ambivalens  gentemot  införandet  av  IKT i  förskolans  verksamhet.  En  del  av  gruppen  ansåg  att 

barnens kunskaper om datorer borde tas till vara medan en annan grupp ansåg att det var ett hot mot 
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den traditionella förskolemiljön och dess traditioner. 

Enligt  Lindahl och Folkesson (2012a) så ansåg många av förskollärarstudenterna  att  fri  lek var 

bland det viktigaste på förskolan, en del menade att detta innebar att barnen lekte och samspelade 

med varandra i leksituationer inomhus och utomhus och att datorn därmed var ett hot mot detta. 

Andra förskollärarstudenter framhävde att datorn kunde användas på ett lekfullt sätt och på så sätt 

bli  en  del  av  förskolans  traditioner.  En  annan  syn  var  att  datorn  kunde  användas  i 

vardagssituationer, vissa av studenterna påpekade likheter med hemmet och dess datoranvändande 

som  en  ingång  till  att  använda  sig  av  datorer  i  förskolan,  medan  andra  inte  kunde  se  några 

vardagssituationer man kunde använda datorn till utan endast hur man kunde använda den inom 

formella lärandesituationer. En del ansåg att datorn hade en användning som ett läroföremål.

I en artikel av Ljung-Djärf (2008) så visar hon på att datoranvändandet ofta var upp till barnen, i 

alla fall mellan de aktiviteter som pedagogen bestämt. Reglerna kring datoranvändandet hade mest 

med vem som fick sitta vid datorn och hur många barn som fick vara vid datorn samtidigt. 

Neumann  och  Neumann  (2014)  konstaterar  i  sin  artikel  att  lärplattor  är  ett  förhållandevis  nytt 

fenomen och att unga barn använder dem med lätthet eftersom de bara behöver röra vid skärmen. 

De menar dock att fler empiriska undersökningar behöver göras för att det ska gå att sluta sig till 

lärplattans  pedagogiska  fördelar  för  barn.  Lindahl  och  Folkesson  (2012a)  refererar  till 

undersökningar som visar på att användandet av datorer är mer motiverande för barn att använda än 

penna och papper eller andra vardagsföremål. Användningen av datorer visar sig även resultera i en 

ökad inlärning bland barnen. 

Lindahl och Folkesson (2012b) poängterar att i alla formella lärandesituationer, vare sig de ska följa 

en mall eller inte, nog kommer att behöva en lärare som är med som stöd om barnen ska lära sig 

något.  Författarna  påpekar  också  att  datorn,  liksom många andra  verktyg,  ger  möjlighet  till  att 

utmana  barns  lärande.  Det  är  dock  lärarens  flexibilitet  i  hur  aktiviteterna  ska  utföras  som  är 

avgörande för hur det hela faller ut. Om läraren är medverkande i barnens aktiva utforskande så 

stödjer det lärandet,  men lärandet kan också hämmas om förskolläraren styr  och bestämmer för 

mycket. I en studie av Klein, Nir-Gal och Darom (2000) så visar resultatet på att barn lär sig mest 

om vuxna är aktivt med och stödjer barnen när de arbetar med datorn.  Neumann och Neumann 

(2014) finner att den för inlärning optimala användningen av lärplattan beror på vilka applikationer 

som finns tillgängliga och hur väl de är utformade för lärande. En annan sak som spelar roll är 

stödet från pedagoger och föräldrar i användningen av de olika applikationerna.

3.2 Styrdokument i förskolan
Läroplanen för förskolan (Lpfö 98) (Skolverket, 2011) anger de mål och riktlinjer som förskolan 
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och dess personal ska verka mot.  Ett av målen som förskolan ska sträva efter är, enligt Lpfö 98 

(Skolverket, 2011), att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska 

hur enkel teknik fungerar. I Lpfö 98 (Skolverket, 2011) fastslås det bland annat att i ett samhälle 

som kännetecknas av ett stort informationsflöde och snabba förändringar så är kommunikations- 

och samarbetsförmågor nödvändiga, likaså att man klarar av att söka ny kunskap. Enligt Lpfö 98 så 

ska barnen få pröva på olika teknikformer  för  att  skapa och kommunicera  och multimedia och 

informationsteknik  är  en  av  dessa  former  som kan  användas  i  både  skapande  processer  som i 

tillämpning. 

Eftersom  lärplattan  är  så  mångsidig  så  kan  väldigt  många  mål  och  riktlinjer  från  Lpfö  98 

(Skolverket, 2011) kopplas till dess användning. Genom diverse olika applikationer och spel så är 

det  möjligt  att  stimulera  intresset  för  bokstäver  och  skriftspråk,  likväl  som träna  matematiska 

förmågor och låta barnen utveckla sin förmåga att dokumentera och reflektera. 

4 TEORI
4.1 Det sociokulturella perspektivet
Säljö (2010)  hävdar  att  det  är  i  Vygotskijs  arbeten  om utveckling,  lärande och språk  som den 

sociokulturella traditionen har sitt ursprung. Det sociokulturella perspektivet på lärande handlar om 

hur människan approprierar medierande redskap. Approprierar betyder 'tar till sig' och inom den 

sociokulturella  traditionen  så  innebär  mediering  att  människor  använder  sig  av  redskap  eller 

artefakter för att förstå och agera i sin omvärld. Mediering betyder med andra ord att människan 

använder sig av språkliga eller materiella redskap för att kunna verka i den värld vi lever i, ett 

exempel på språklig mediering är det fackspråk som doktorer använder sig av när de samtalar om 

medicinska procedurer (Säljö, 2010). 

4.1.1 Två redskap för en kulturell gemenskap

Enligt  Hundeide  (2006)  så  använder  sig  människan  av två  redskap  för  att  vara  en del  av  den 

kulturella gemenskapen. Säljö (2010) framhåller att det ena av dessa redskap är det språkliga och 

det  andra  det  materiella.  De  materiella  redskapen  är  synliga  och  yttre  enligt  Hundeide  (2006), 

medan de språkliga är kognitiva och symboliska.

Hundeide (2006) poängterar det språkliga verktygen främst är språket med alla dess möjligheter, 

men även skriftspråket  och olika symboler.  Enligt  Säljö (2010) har dessa språkliga redskap sin 

grund i den kulturella utvecklingen och har alltid en historia.  Vi ser trianglar som trianglar och 

bokstäver som bokstäver eftersom vi är socialiserade in i en kultur där de har denna innebörd, i en 

kultur med ett  annat skriftspråk eller  en annan historia skulle de inte ha samma betydelse.  För 

Vygotskij  hade  språket  en  speciell  betydelse  eftersom  det  fungerar  både  som  ett  redskap  för 

kommunikation  mellan människor,  men även  inom människor.  Språket  är  alltså  länken  mellan 
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samhället och individen (Säljö, 2011). 

Vygotskij uppfattar människa och kultur som en helhet, människan och kulturen skiljer sig inte åt 

utan  människan  är  kulturen  och  kulturen  är  människan.  Barn  socialiseras  in  i  en  kultur,  men 

förhållandet är ständigt i förändring, barnets handlingar påverkar kulturen och kulturen påverkar 

barnets  handlingar  (Sandberg,  2009).  Säljö  (2010)  betonar  att  många  representanter  för  de 

sociokulturella  teorierna  uppfattar  det  som  improduktivt  att  skilja  på  språkliga  redskap  och 

materiella redskap, eftersom de flesta redskap har både en fysisk och en intellektuell sida. Säljö 

(2010) vill istället prata om kulturella redskap.

4.1.2 Lärande och utveckling i ett sociokulturellt perspektiv

Vygotskij framhåller att människan är både en biologisk varelse och en kulturvarelse (Smidt, 2010). 

Säljö (2011) betonar att människan som en biologisk varelse innebär att redan vid vår födelse, eller 

till och med ännu tidigare, så utvecklar barnet en rad färdigheter för att kontrollera sin kropp. Det 

handlar om färdigheter som att till exempel fixera blicken, greppa saker och gå och springa. Dessa 

färdigheter  utvecklas  i  stort  sett  likadant  hos  alla  barn  i  alla  världens  länder.  Det  som skiljer 

människan från andra varelser är att när barnet börjar kommunicera så kommer dess utveckling att 

styras  av sociokulturella faktorer.  Det är genom språket  som barnet  kommer i kontakt med sin 

omgivning och blir delaktig i sociokulturella erfarenheter (Säljö, 2011).

Smidt (2010) påpekar att Vygotskij skiljer mellan lägre och högre mentala processer. Säljö (2011) 

betonar att de lägre psykologiska funktionerna är de enkla reaktionerna och betingningarna som det 

lilla barnet förvärvar, saker som att akta sig för elden eftersom barnet en gång bränt sig. De högre 

funktionerna  är  enligt  Smidt  (2010)  medvetna.  De omfattar  bland annat  avsiktliga  rörelser  och 

indelning av saker in kategorier,  även verbalt- och logiskt tänkande hör hemma under de högre 

funktionerna. Säljö (2011) hävdar att de högre psykologiska funktionerna bygger på att människan 

lärt sig hantera medierande redskap.

Sandberg (2009) betonar att våra individuella kompetenser kommer från interaktioner med andra 

människor. Först lär sig individen tillsammans med andra, för att sedan själv kunna göra det. Enligt 

Vygotskij är människan i ständig utveckling, det är inte bara barn och unga som lär sig saker utan 

alla  människor ägnar  sig åt  att  appropriera  kunskaper på ett  eller  annat  sätt  under  hela sitt  liv 

framhåller  Säljö (2010).  Den kanske mest  kända av Vygotskijs  idéer  är idén om den närmaste 

proximala utvecklingszonen. Den innebär att en vuxen, en lärare eller en kamrat som redan kan en 

sak kan vägleda en annan till förståelse för något som denne person inte redan kan. Säljö (2011) 

betonar att i ett sociokulturellt perspektiv så innebär inte lärande att man fullständigt behärskar de 

medierande redskapen. Språkliga redskap såsom triangel vet de flesta vad det är, lärande innebär en 

kontinuerlig utveckling av det matematiska tänkandet som ger en djupare förståelse för triangelns 

natur och vidare kopplingar till näraliggande begrepp. Även appropriering utgör en gradvis process, 
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genom vilken individen utvecklar större och större förståelse för olika materiella och intellektuella 

redskap och på så sätt blir allt mer förtrogen i hur de används. Det är genom att själv använda dessa 

redskap eller genom att se andra använda dem som individen approprierar kunskaper (Säljö, 2011).
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5 METOD
Denna kvalitativa studie tar sin utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv vilket överensstämmer 

med min syn på betydelsen av de sociala, kulturella och historiska sammanhangen och lärandets 

kopplingar till användningen av artefakter och det sociala samspelet. 

5.1 De medverkande förskolorna
Studien har genomförts i en  liten kommun i östra Norrbotten där invånarantalet är lågt.  Det låga 

invånarantalet innebär att det finns relativt få förskolor och förskoleavdelningar i kommunen. Jag 

ville få inblick i så många avdelningar som möjligt, samtidigt som jag avsåg att endast intervjua de 

med en förskolläraranställning.  Eftersom jag visste att  det  fanns lärplattor på alla avdelningar  i 

kommunen så valde jag att be om intervjuer med förskollärare från samtliga förskoleavdelningar, 

och säkerställa ett så vitt perspektiv på användningen av lärplattor som möjligt.

Lärare från två förskolor medverkar i studien och jag kommer hädanefter att kalla dem Solen och 

Havet. Solen har tre avdelningar. En så kallad småbarnsavdelning med 15 barn från ett till tre år och 

två syskonavdelningar som båda har ca 18 barn inskrivna i åldrarna tre till fem år. 

Havet har fyra avdelningar. Två av dessa avdelningar är småbarnsavdelningar med drygt tolv barn 

inskrivna  i  respektive  avdelning,  dessa  barn  är  i  åldrarna  ett  till  tre  år.  Där  finns  även  två 

syskonavdelningar som båda har ca 18 barn i åldrarna tre till fem år.

Jag har  intervjuat  åtta  förskollärare,  minst  en  från  varje  avdelning.  Fem av dessa förskollärare 

jobbar på syskonavdelningar och tre av dem jobbar på småbarnsavdelningar. 

5.2 Den kvalitativa intervjun
Patel och Davidson (2003) betonar att kvalitativ forskning fokuserar på metoder såsom intervjuer 

och tolkande analyser  till  skillnad från kvantitativa metoder som fokuserar mer på mätbara och 

statistiska  bearbetningsmetoder.  Några  aspekter  som  ofta  förekommer  i  beskrivningarna  av 

kvalitativa intervjuer är att de vanligen har en låg grad av standardisering, det vill säga frågorna ger 

den intervjuade möjlighet att svara med egna ord. Syftet med intervjun är att forskaren ska upptäcka 

den intervjuades åsikter, uppfattningar eller upplevelser som denne inbjuds att dela med sig av. Det 

går med andra ord aldrig att i förväg formulera svarsalternativ eller bestämma vad det sanna och 

riktiga svaret är (Patel & Davidson, 2003). 

Kvale  och  Brinkmann  (2014)  förordar  att  en  kvalitativ  intervju  ska  innefatta  såväl  fakta-  som 

meningsdimensionen. Intervjuns mål är att få så exakta och tydliga beskrivningar som möjligt av 

den intervjuades upplevelser och känslor. Det är specifika situationer och handlingar forskaren är 

ute efter, inte allmänna åsikter.  Den kvalitativa intervjun ska vara fokuserad på bestämda teman 
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framhåller de vidare, den ska inte ha strikt strukturerade frågor men den får inte heller flyta iväg 

(Kvale  & Brinkmann,  2014).  Patel  och  Davidson  (2003)  påpekar  att  både  intervjuare  och  den 

intervjuade är medskapare i samtalet, vilket även Kvale och Brinkmann (2014) betonar.

 

Jag  har  använt  mig  av  kvalitativa  intervjuer  under  min  studie  för  att  få  fram  förskollärarnas 

personliga åsikter, tankar och funderingar om lärplattan och dess funktion i förskolan samt vilken 

kompetens och vilka kompetensbehov de anser sig ha när det gäller användandet av lärplattan, både 

tekniskt och pedagogiskt. 

Kvale och Brinkmann (2014) påpekar att forskningsintervjuer är ett försök att förstå världen utifrån 

de intervjuades synvinkel, att visa på deras upplevda värld innan de vetenskapliga förklaringarna tar 

vid. De betonar intervjuns långa tradition i människans allmänna kunskapshistoria. Löfgren (2014) 

framhåller att ett av sätten på vilket förskollärare under lång tid tillägnat sig kollegiala erfarenheter 

och kunskaper är genom att lyssna på andra förskollärare när de delat med sig av sina upplevelser.

5.3 Datainsamling och forskningsetiska regler
När det gäller  datainsamling i forskningssyfte  så måste den forskande fått samtycke till att göra 

dessa observationer. Bjørndal (2005) påpekar att det är bäst att tidigt få godkännande från alla som 

ska vara med. Han menar också att  när det gäller  förskolor så ska ledningen för  verksamheten 

underrättas och ge sitt godkännande och i de fall det är barn som ska medverka ska alltid deras 

vårdnadshavare ge sitt godkännande. Jag valde att ringa runt och boka tid på de olika avdelningarna 

som skulle vara med, så att det passade de medverkande och deras verksamhet på bästa sätt.

I  mitt  arbete  har  jag  utgått  från  det  Humanistisk-samhällsvetenskapliga  forskningsrådets 

forskningsetiska  regler  (Vetenskapsrådet,  2002).  Dessa  kan  sammanfattas  i  fyra  huvudkrav: 

informationskravet vilket i korthet går ut på att jag har informerat berörda parter om vad syftet för 

undersökningen är och vilka konsekvenserna kan bli av detta. Samtyckeskravet innebär att jag har 

bett om samtycke från samtliga berörda parter. Kvale och Brinkmann (2014) påtalar också att det är 

viktigt att undersökningspersonerna är medvetna att de när som helst kan avbryta intervjun utan att 

ge någon förklaring, då all medverkan är frivillig. Konfidentialitetskravet går ut på att jag kommer 

att se till att ingen av de inblandade personerna kan bli igenkända genom mitt arbete, genom att 

varken namnge ort, förskola, avdelning eller namn. Nyttjandekravet betyder att jag endast kommer 

att använda mitt insamlade material i det syfte jag informerat om, dvs som utgångspunkt för mitt 

arbete och min analys.

Både Bjørndal  (2005) och Kvale och Brinkmann (2014) framhåller  vikten av att  ha en skriftlig 

överenskommelse i  alla undersökningssituationer,  för  både forskarens och för  de medverkandes 

skull. Innan jag påbörjade mina intervjuer fick de medverkande därför ett dokument att signera, där 

jag  klargjorde  vilket  ämne  jag  skulle  prata  om,  att  den  enda  som  skulle  ha  tillgång  till 
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intervjumaterialet var jag själv och att all information skulle vara helt konfidentiell. I dokumentet 

klargjorde jag också att allt material skulle förstöras så snart jag blivit godkänd på mitt arbete. För 

att klargöra saken ytterligare så valde jag att muntligen informera mer om vad fokus skulle ligga på 

under intervjun, hur intervjun skulle genomföras och om deltagarna skulle få någon feedback, vilket 

jag i detta fall inte kommer att ge annat än det färdiga arbetet.

5.3.1 Reliabilitet

Kvale och Brinkmann (2014) framhåller att reliabilitet anknyter till forskningsresultatens konsistens 

och tillförlitlighet. De betonar att ett sätt att se om en studie är reliabel är om andra forskare vid 

andra tidpunkter får samma resultat som den första undersökningen. Förändrar intervjupersonerna 

sina svar under intervjun och ger de samma svar till en annan forskare? En annan sak som kan 

påverka  reliabiliteten  är  om  intervjuaren  ställer  ledande  frågor  (Kvale  &  Brinkmann,  2014). 

Ledande frågor som är  oavsiktligt  ställda kan oavsiktligt  påverka svaren.  Går det  inte att  mäta 

reliabiliteten, så är det viktigt att försäkra sig om att undersökningen är tillförlitlig på andra sätt. Ett 

sätt att göra detta är genom ljudinspelningar, då det är möjligt att gå tillbaka och lyssna på intervjun 

i repris (Patel & Davidson, 2003). 

Patel och Davidson (2003) påtalar att inom kvalitativ forskning så används begreppen validitet och 

reliabilitet  men  de  har  inte  samma  betydelse  som  inom  den  kvantitativa  forskningen,  inom 

kvalitativa  studier  så  används  sällan  ordet  reliabilitet  eftersom  den  är  så  sammanflätad  med 

validiteten. Författarna påtalar att om intervjuaren får olika svar på samma frågor inom en kvalitativ 

forskningsintervju så innebär det inte nödvändigtvis att reliabiliteten är låg; intervjupersonen kan ha 

ändrat  åsikt, kommit till nya insikter eller så är stämningen i intervjun helt enkelt en annan. De 

menar att om frågan lyckas få fatt i det speciella i situationen och detta leder till varierande svar så 

är det viktigare än att samma svar alltid uppnås (Patel & Davidson, 2003). 

5.3.2 Validitet

Ett  annat  ord  för  validitet  är  giltighet.  Kvale  och  Brinkmann  (2014)  påpekar  att  inom 

samhällsvetenskapen  så  innebär  validitet  att  en  metod  undersöker  vad  den  påstås  undersöka. 

Författarna menar, i likhet med Patel och Davidson (2003), att validiteten ska finnas med under hela 

studiens gång, från tematisering till rapportering.

Validitet under själva intervjun handlar enligt  Kvale och Brinkmann (2014) om de intervjuades 

tillförlitlighet och kvalitén på själva intervjuerna. För att stärka kvaliten under intervjuerna så krävs 

det att forskaren ställer många frågor om meningen av det som sägs och hela tiden kontrollerar den 

information som ges som validering på plats. Patel och Davidson (2003) framhåller att forskaren 

måste skaffa tillräckligt med material för att kunna göra en trovärdig tolkning av den intervjuades 

livsvärld. När det gäller själva intervjun så poängterar Patel och Davidson (2003) starkt att det krävs 

mycket träning för att bli en bra intervjuare.

11



5.3.3 Ljudinspelningar och deras för- och nackdelar 

Jag har spelat in mina intervjuer på band eftersom jag ska kunna gå tillbaka till dem och få en klar 

överblick  över  vad  som  sas,  det  finns  två  huvudsakliga  fördelar  med  ljudinspelningar  enligt 

Bjørndal (2005). Den ena är att det finns kvar, istället för i vårt begränsade minne, och intervjuaren 

kan gå tillbaka till intervjun flera gånger för att ta del av vad som sagts. Den andra fördelen är att 

detaljrikedomen bevaras, varje gång forskaren lyssnar på bandet så är det möjligt att få syn på nya 

och intressanta saker.

Bjørndal  (2005)  påpekar  att  även  om  ljudinspelningen  har  många  fördelar  så  har  den  även 

begränsningar.  Beroende  på  var  bandspelaren  placeras  så  tar  den  upp  vissa  ljud  medan  andra 

utelämnas, hela verkligheten återspeglas alltså inte. En annan nackdel är att en bandspelare bara 

registrerar  ljud,  det  saknas  med  andra  ord  stimuli  från  de  fyra  andra  sinnena.  Kvaliteten  på 

inspelningarna kan också variera och bakgrundsljud kan bli oproportionerligt starka och både störa 

och förstöra en ljudinspelning säger  Bjørndal  (2005).  Det är  viktigt  att  forskaren har prövat på 

tekniken innan denne börjar med sina intervjuer, så att allt är klart för intervjuerna när det är dags 

att sätta igång.

5.4 Semistrukturerad intervju 
I min studie har jag använt mig av semistrukturerade intervjuer med öppna frågor (se bilaga 1). Jag 

valde denna intervjuform då jag hade ett antal frågor jag ville ha svar på men samtidigt ville jag inte 

att intervjun skulle bli för styrd.

Enligt  Bjørndal (2005) så innebär en semistrukturerad intervju att det finns en mer eller mindre 

överskådlig översikt över teman och frågor som ska behandlas under intervjun med hjälp av en 

intervjuguide, medan det är fritt att ändra frågornas följd efter vad som kommer fram i samtalet. 

Öppna frågor ger möjlighet för den intervjuade att berätta och besvara de frågor som ställs med 

egna ord enligt Hjalmarsson (2014). Dessa frågor ger utrymme för att utforska svar och reaktioner 

som intervjuaren inte förutsett när denna utformade frågorna. Öppna frågeställningar kräver dock 

mer arbete och bearbetning än slutna frågor, slutna frågor är bra om man vill genomföra jämförande 

undersökningar men lämnar lite utrymme för att fråga vidare (Hjalmarsson, 2014).

5.5 Intervjuns genomförande
Kvale och Brinkmann (2014), Bjørndal (2005) och Löfgren (2014) framhåller alla att det är viktigt 

att  redan  från  början skapa god kontakt  med den som intervjuas  genom att  vara  uppmärksam, 

intresserad, förstående och lyssna aktivt. Miljön ska vara lugn och utan störande faktorer såsom 

ringande mobiltelefoner eller annat som kan irritera. Jag valde att intervjua på de olika förskolorna 

då jag ansåg att en välkänd miljö skulle leda till trygghet, jag valde att utgå från de intervjuades 

önskemål om var vi skulle utföra intervjun. Var barnen ute och lekte satt vi på avdelningen och var 
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de inne så satt vi i personalrummet för att vi skulle få vara i fred. En av förskollärarna intervjuade 

jag i hemmet, efter dennes önskemål.

Under intervjuerna uppmuntrade jag förskollärarna att  ge rika beskrivningar samt att tala fritt och 

öppet genom att lyssna aktivt på dem, vara intresserad och ställa följdfrågor om det var något ämne 

jag ville att de skulle berätta mer om. Bjørndal (2005) betonar att ett aktivt lyssnande innebär att 

intervjuaren på många olika sätt uttrycker att den är intresserad av vad intervjupersonen har att säga, 

till exempel genom att hålla ögonkontakt, nickningar och korta ord som ”ja” eller ”jag förstår”. Det 

kan också vara en god idé att  återkommande upprepa vad som sagts med egna ord. Kommer den 

intervjuade långt från ämnet eller om man vill gå in mer på en sak som sagts så är det bra att 

försöka återanknyta tillbaka till det ämnet genom att ställa en fråga ”skulle du kunna berätta lite mer 

om...?”. 

Innan  jag  började  intervjun  så  utgick  jag  från  det  Kvale  och  Brinkmann  (2014)  förordar  och 

berättade lite kort om det område som intervjuerna skulle handla om samt att jag skulle använda 

mig av en bandspelare för ljudupptagning. När jag sagt detta frågade jag den intervjuade om denne 

hade några frågor eller funderingar innan vi började intervjun.

Bjørndal  (2005)  menar  att  det  är  viktigt  att  fundera  över  intervjufrågornas  formulering,  är  de 

kopplade till temat? Är de klara och otvetydiga? Frågor som innehåller ord som den intervjuade inte 

förstår gör att kvaliteten på intervjun sänks. Långa och oklara formuleringar gör också att det blir 

svårt att hålla reda på vad som efterfrågas. Ledande frågor ska undvikas och så öppna och icke-

ledande  frågor  som möjligt  ska  eftersträvas.  Under  mina  intervjuer  har  jag  använt  mig  av  de 

intervjufrågor jag har  haft  med mig, jag har försökt att ställa de öppnaste frågorna först  för att 

därefter gå in på mer klargörande frågor.

Under intervjun är ett intresserat men neutralt kroppsspråk att eftersträva.  Bjørndal (2005) påtalar 

även faran i att intervjuledaren påverkar  svaren denne får på sina frågor genom att vara allt  för 

entusiastisk och ivrig om den intervjuade svarar som önskat eller förväntat på intervjufrågorna. Jag 

försökte hela tiden ha kontakt med den intervjuade, men undvika alltför yviga gester och mimik för 

att inte påverka den som blev intervjuad (Bjørndal, 2005).

Uppföljningsfrågor för att få så mycket och bra information som möjligt är viktigt enligt Bjørndal 

(2005), dessa frågor kan inledas med var, vad, när, hur, vem eller vilka för att fylla ut informationen 

där forskaren saknar delar. Uppmaningar att gå vidare är också ett sätt att få personen att berätta 

mer  om  ämnet,  klargörande  och  preciserande  frågor  är  också  viktigt  för  att  få  syn  på  den 

intervjuades personliga åsikt.  Kvale och Brinkmann (2014) menar att det inte finns någon korrekt 

uppföljningsfråga utan olika alternativ gör att intervjun går åt olika håll.
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5.6 Att transkribera material 
Bjørndal (2005) framhåller att transkribering oftast innebär att intervjuaren överför något från en 

ljud- eller bildinspelning till text. Forskaren skriver sen ner intervjun så att den liknar ett manus och 

där  återges  det  vad  som  sägs  och/eller  görs.  Fördelen  med  denna  metod  är  att  delar  av 

kommunikationen kan framhävas på ett tydligare sätt. Det gör det möjligt att upptäcka mönster och 

forskaren får en grund för reflektion när denne tydligt kan se vem som säger vad och hur mycket 

som sägs.  Den största nackdelen är  att det är ett tidskrävande arbete,  om tiden är knapp är det 

möjligt att välja att enbart transkribera kortare sekvenser.

Bjørndal (2005) påpekar att det kommer att slinka in egna tolkningar i det transkriberade materialet, 

det  är  därför  viktigt  att  vara konsekvent  i det  sätt  man transkriberar på.  Innan transkriberingen 

påbörjas ska det vara bestämt hur detaljrikt  informationen ska vara.  Bjørndal  (2005) påtalar  att 

forskaren kan skriva ut pauser, överlappningar och avbrott i samtalet, men oftast så räcker det med 

förhållandevis enkla transkriptioner. 

När  jag  började  transkribera  så  hade  jag  redan  bestämt  att  det  skulle  vara  en  relativ  enkel 

transkribering som ändå skulle vara så ordagrann som möjligt. För att spara tid bestämde jag mig 

också  för  att  inte  ta  med  ovidkommande  saker,  som  till  exempel  personliga  frågor  eller 

kommentarer.  Sådana passager  markerades  med en parentes,  i  vilken jag kortfattat  beskrev vad 

resonemanget behandlade. Jag har försäkrat mig om att transkriberingarna är ordagranna genom att 

jag lyssnat igenom dem flera gånger och försökt se om jag missat något ord. Jag har valt att skriva 

orden som de ser ut på korrekt svenska och inte som talspråk, och valde därför att inte ta med 

harklingar eller andra ljud.

5.7 Analys
Rennstam  och  Wästerfors  (2011)  påtalar  att  kvalitativa  intervjuer  lätt  kan  bli  väldigt  långa  i 

utskrivet  format,  det  är  därför  viktigt  att  forskaren  sorterar  materialet  noggrant  för  att  få  en 

överblick av  det.  För  analysen  av mitt  material  kan jag på  så sätt  sägas  ha  använt  mig av ett 

förfarande som brukar benämnas som meningskoncentrering. Meningskoncentrering innebär enligt 

Kvale och Brinkmann (2014) att intervjupersonernas yttrande omformuleras till kortare uttalanden 

och huvudinnebörden av det som sagts kortas ner till några få ord.  Somliga citat och resonemang 

har  bibehållits  i  sin  helhet  och  används  i  resultatdelen  för  att  öka  autenticiteten  och  låta 

förskollärarnas röster framträda utan min omskrivning. Kvale och Brinkmann (2014) framhåller att 

den  vanligaste  formen  av  dataanalys  är  att  kategorisera  intervjuuttalanden.  Efter  den  initiala 

kategoriseringen kan forskaren därefter göra en förnyad granskning och göra nya kategoriseringar. 

Efter att ha transkriberat allt material så läste jag först igenom dem flera gånger noggrant. Under 

läsningarnas gång kodade jag intervjumaterialet genom att förse meningar, strofer och delar av de 
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intervjuades  beskrivningar  med  specifika  och  beskrivande  nyckelord.  Kodningen  genomfördes 

utifrån studiens syfte  och gjorde  det  möjligt  för  mig att  dela upp intervjutranskriptionerna i  en 

mängd olika meningsbärande enheter. Genom att leta efter gemensamma nämnare och skillnader i 

det  kodade materialet,  det  vill  säga  bland de  beskrivande nyckelorden,  kunde jag gruppera  det 

kodade materialet  i  sammanhängande kategorier,  som visar på betydelsefulla  perspektiv  när  det 

gäller  studiens  syfte  och  frågeställningar.  Kategorierna  har  förändrats  under  arbetets  gång  och 

utvecklats i takt med att min förtrogenhet med materialet har vuxit. Jag har ständigt behövt växla 

perspektiv, från materialet och de framväxande kategoriseringarna till mina forskningsfrågor, och 

reflektera över  hur mitt material  svarar  mot dessa frågor.  Kodningen och  kategoriseringsarbetet 

mynnade slutligen ut i en tematisk uppdelning av arbetet i tre olika delar. Kategorierna kommer till 

uttryck som underrubriker under dessa delar. 
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6 RESULTAT 
Jag kommer att börja med att ge en bakgrundsbild på de olika avdelningarna och förskollärarna för 

att tydliggöra de likheter och skillnader som finns dem emellan, därefter kommer jag att presentera 

de tre delarna och deras underrubriker som framkom under mitt kategoriseringsarbete.

Varje avdelning har två iPads som de använder i verksamheten. Varje avdelning fick en iPad i 

början av 2013 och den andra har de fått våren 2014. På de flesta avdelningar så används en av 

dessa  lärplattor  av  de  vuxna  för  att  dokumentera  och  en  av  barnen  för  att  bland  annat  spela 

pedagogiska  spel.  Förutom  dokumentation  och  kunskapsinlärning  så  fanns  det  även  en  icke-

pedagogisk användning för lärplattan menade förskollärarna, två saker som de nämnde var att se 

barnfilmer samt att använda den som ett lugnande verktyg.

Samtliga syskonavdelningar låter barnen använda sig av lärplattan i varierande grad. Barnen får 

bland  annat  använda  sig  av  lärplattan  till  att  spela  spel,  fota,  filma  och  dokumentera.  På 

småbarnsavdelningarna  så  skiljer  det  sig  mycket  i  barnens  användning  av  lärplattan.  På  en  av 

småbarnsavdelningarna används lärplattan endast av de vuxna som ett verktyg för dokumentation. 

Barnen använder inte lärplattan alls, annat än att se på bilderna som de vuxna fotat. Den andra 

småbarnsavdelningen  använder  lärplattan  främst  för  att  dokumentera  verksamheten,  även  om 

barnen  ibland  får spela  pedagogiska  spel  på  den.  På  den  tredje  småbarnsavdelningen  används 

lärplattan av de vuxna för att dokumentera med, men även barnen använder den relativt mycket. 

Jag har intervjuat åtta stycken förskollärare, vilka hädanefter kommer att benämnas L1, L2, L3 och 

så  vidare.  Av  förskollärarna  som  jag  intervjuat  har  de  flesta  jobbat  länge  inom  förskolans 

verksamhet.  Sex av studiens deltagare har var och en omkring 20 eller fler yrkesverksamma år i 

förskolan. Av de två återstående deltagarna i studien så har den ena arbetat knappt tio år medan den 

andra förskolläraren var relativt nyutexaminerad. Samtliga av de intervjuade förskollärarna har en 

lärplatta  hemma av något slag och använder den i  varierande grad.  Det som kom fram att  den 

användes mest till var att surfa på Internet,  söka information, vara på olika sociala medier, läsa 

tidningar och se på TV.

6.1 Lärplattans värden 
Under mina intervjuer har det framkommit att förskollärarna ser många fördelar med lärplattan, 

framförallt dokumentationen hade förbättrats. Lärplattan hade även andra värden, såsom ett utmärkt 

redskap för lärande och underhållning menade de många av de intervjuade.

6.1.1 Ett förändrat arbetssätt

Två av förskollärarna hade jobbat väldigt kort tid med lärplattan inom förskolans verksamhet, en av 

dem  var  nyexaminerad  och  den  andre  en  vikarie,  de  menade  att  deras  arbetssätt  inte  hunnit 

förändras något över den korta tid de använt lärplattan. Enligt de sex övriga förskollärare så var 
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svaren varierande angående hur deras arbetssätt förändrats sedan de fick sin första lärplatta. Några 

ansåg  att  deras  arbetssätt  inte  förändrats,  att  de  fortfarande  var  i  startgroparna  i  arbetet  med 

lärplattan.

L6: Man kan ju arbeta med den mycket mer, men vi har ju inte gjort det 

så mycket. Det kan ju bero på att det är ett nytt sätt att jobba, vi har inte 

riktigt anammat det...

Några menade att lärplattan under årens gång blivit ett mer naturligt verktyg i verksamheten. En av 

förskollärarna berättade att deras pedagogiska tänk hade förändrats över tiden och numer arbetade 

de mer med pedagogiska applikationer. En annan av förskollärarna menade att från början var allt 

mycket mer styrt, idag fick barnen använda den mer självständigt även om någon av avdelningens 

personal befann sig i närheten. 

 

6.1.1.1 En utvecklad dokumentation

En  stor  skillnad  som  samtliga  förskollärare  framhöll  var  hur  dokumentationen  förändrats  och 

förbättrats med lärplattans intåg i verksamheten. Alla de intervjuade förskollärarna använder sig 

numer i första hand av lärplattan för att dokumentera. Dokumentationen handlar i de allra flesta fall 

om foton och skriven text,  men några av förskollärarna berättade att  de filmat olika aktiviteter 

tillsammans med barnen och sedan visat dem för barnen och/eller deras föräldrar, detta har gett 

möjlighet till reflektion och diskussioner.

De  intervjuade  förskollärarna  menar  att  lärplattans  införande  i  verksamheten  har  underlättat 

dokumentationen  eftersom  den  är  lätt  att  använda,  lätt  att  ha  med  och  lätt  att  ha  inne  på 

avdelningarna  på grund  av dess  storlek.  Under intervjuerna  så  framkom det  även  att  lärplattan 

ökade lärarnärvaron på avdelningarna eftersom pedagogerna menade att de inte längre behövde gå 

ifrån för att dokumentera på datorn. Lärplattan är också effektivare eftersom allt som behövs för att 

dokumentera finns på samma enhet menade förskollärarna. 

L5:  Det går mycket fortare att dokumentera. Förut så var det att klippa 

och klistra och skriva och allt om, nu använder vi Pic Collage och det går 

på fem minuter. Man kan sitta och se barnen samtidigt som man gör det, 

man kan vara med i barngruppen. Förut så klippte och klistrade och då 

var  man  mer  koncentrerad  på  det  där.  Och  det  tog  ju  mer  tid  att 

dokumentera förut, nu går det så himla fort.

6.1.2 Barnens glädje, intresse och motivation 

Flera av förskollärarna påpekade att eftersom barnen var intresserade av lärplattan och tyckte den 

var rolig att använda så gjorde det att barnen kunde sitta länge med lärplattan, längre än om de hade 
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jobbat med samma sak på något annat sätt. Förskollärarna menade också att allt blev mycket direkt 

med lärplattan, barnen fick veta på en gång om de gjort rätt eller fel.

Förutom de filmer som förskollärarna använde sig av i pedagogiskt syfte, för att visa dokumentation 

eller  information  så  berättade  några  av  förskollärarna  även  att  de  lät  barnen  se barnfilmer  via 

lärplattan någon gång då och då, vilket barnen tyckte mycket om. 

Förskollärarna ansåg att när barnen använde sig av lärplattan så var det främst för att spela spel. Det 

var barnens intresse som styrde närvaron vid lärplattan menade de allra flesta av pedagogerna. På de 

flesta avdelningar så fanns det ingen regel om hur många eller hur få som fick använda lärplattan, 

men pedagogerna menade att det var sällan ett barn satt ensam med den då de allra flesta barn på 

avdelningarna gärna satt med, då de var mycket intresserade av lärplattan.

Under mina intervjuer framkom det att några av förskollärarna ansåg att lärplattan kunde användas 

som  ett  lugnande  verktyg  genom  att  hjälpa  barnen  att  varva  ner  om  de  behövde  det.  En  av 

förskollärarna menade att lärplattan användes när barnen inte hade något annat att göra, medan en 

annan sade att den oftast användes av barnen under vakenvilan som en lugnare aktivitet istället för 

att till exempel läsa en bok. Orsaken till att lärplattan kunde användas på detta sätt var att barnens 

stora intresse gjorde att de lätt blev uppslukade av lärplattan och dess applikationer.

L6: Man kanske behöver varva ner och sätta sig en stund. En del barn kan 

ju ha svårt att varva ner och då kan man tänka att vi tar iPaden och sätter oss 

i soffan en stund och spelar.

6.1.3 Kunskaps- och ämnesorienterat lärande

De  flesta  applikationer  som  förskollärarna  menade  var  pedagogiska  var  riktade  mot  antingen 

språklig-  eller  matematisk  inlärning  och  det  var  också  det  lärandet  som,  utöver  det  sociala 

samspelet,  de  tyckte  utvecklades  när  barnen  använde  lärplattan.  En  annan  sak  som  några  av 

förskollärarna  gjorde  med  lärplattan  var  att  använda  i  språkinlärningen  med  barn  med  annat 

modersmål än svenska.

L8: Det  har  varit  mycket  förberedande  läs-  och  skrivinlärning  och 

matematiskt. Sen har vi också tagit hem, det hör till språk, apparna som 

man kan träna med utländska barn. Just det här att träna svenska ord och 

benämna dem. Det är ju hemskt viktigt att när man sitter... det är jättebra 

att man sitter med, vi brukar ju göra det. Då kan man sitta som vuxen och 

benämna orden för i alla spel gör ju de inte det.

Flertalet av de förskollärare som jag intervjuade berättade att de brukat använda lärplattan för att 
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söka information om saker som barnen undrade över eller för att visa bilder på djur eller annat som 

de  samtalade  om.  Oftast  så  skedde  denna  informationssökning  i  vardagliga  sammanhang  då 

lärplattan enligt  förskollärarna  sällan  användes  under  samlingarna.  De förskollärare  som någon 

gång använde sig av lärplattan under samlingarna tog fram information, såsom texter, bilder och 

filmer om det aktuella ämnet som de arbetade med. 

L5: Vi kan söka information på internet,  i ett sammanhang så var det 

något som knackade utanför fönstret och då funderade de på vad det var 

och jag tror det var en hackspett för det lät som en hackspett och då sökte 

vi på hackspett och såg på iPaden hur en hackspett ser ut. Ja det kanske 

kommer, att vi börjar söka för att de ska få se lite grann.

6.1.4 Påtagliga, sociala och framtida färdigheter 

En  sak  som  speciellt  förskollärarna  på  småbarnsavdelningarna,  men  även  vissa  på 

syskonavdelningar,  ansåg  vara  mycket  viktigt  var  att  barnen  fick  möjlighet  att  pröva  använda 

lärplattan på förskolan, bara för att träna på hur den ska användas. De menade att det var viktigt att 

ge barnen en grund i lärplattans funktioner för att det skulle underlätta användandet i framtiden i 

bland annat skolan.

L2: Till att använda de spel som vi satt  in och vi  sitter ju oftast nära 

ungarna så vi kan hjälpa dem att använda programmen. Det är nog mest 

för att de ska få prova på.[...] Det är inte renodlade spel, utan de ska ha 

någon  form  av  pedagogisk  tanke  bakom.  Men  förutom  de  själva 

programmen så finns det ju program som man kan göra bilderböcker och 

böcker för barn med annat modersmål också. Vi försöker visa dem hur 

man ska använda kameran... 

Samtliga förskollärare menade att ett indirekt lärande skedde samtidigt som barnen spelade spel 

eller gjorde annat med lärplattan. Barnen tränade sig i socialt samspel genom att de kommunicerade 

och hjälpte varandra i användningen av lärplattan, de tränande också mycket på turtagning då det 

enligt förskollärarna oftast var flera barn som satt tillsammans kring en lärplatta och turades om. 

L4: De har ju blivit jätteduktiga på det här, de sitter ju ofta ett par tre 

stycken och arbetar med den. Och då har vi ju försökt få in det här med 

turtagningen och de har blivit hemskt duktiga på det. 'Att nu har jag spelat 

och nu är det din tur.'...  Och även att de kan spela tillsammans ett spel 

också.

Det var inte alltid en pedagog var med när barnen använde sig av lärplattan framkom det under 
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mina intervjuer. De flesta av förskollärarna framhöll att även om de inte satt med barnen medan de 

använde  sig  av  lärplattan  så  fanns  de  i  närheten  om  de  skulle  behöva  någon  hjälp.  En  av 

förskollärarna nämnde att även om en vuxen inte alltid satt  med så lärde sig barnen saker från 

lärplattorna i vilket fall som helst, eftersom de allra flesta applikationer som de hade var utformade 

för att främja ett lärande.

L3: När de sitter tillsammans så kan de ju lära varandra. Om de sitter och 

spelar ett spel så kanske nån vet: 'Om du trycker på den där och nu ska du 

gå från den till den, nu ska du para ihop den och den.' De lär ju varandra 

ganska mycket

Det satt oftast minst två barn tillsammans när barnen använde lärplattan. På syskonavdelningarna så 

var  förskollärarna  överens  om att  barnens  gemensamma användande fungerade  bra  och  barnen 

turades  om  och  hjälpte  varandra  med  de  olika  applikationerna.  På  småbarnsavdelningarna  så 

menade förskollärarna att oftast så fungerade det bra när flera barn satt tillsammans, men ibland fick 

pedagogerna gå in för att styra upp om någon ville sitta helt själv eller inte ville turas om.

En av förskollärarna menade att barnens kreativitet  stimulerades genom att det inte fanns några 

färdiga  mallar  vid  dokumentationen,  utan  att  barnen  får  hjälpa  till  med  att  framställa  något. 

Musikintresset  stimulerades  genom  diverse  applikationer  samt  att  de  lyssnade  på  musik  via 

Youtube. När barnen använder sig av lärplattan så tränar de upp sin finmotorik genom att föra 

fingrar eller göra handrörelser på skärmen påtalade flera av de intervjuade förskollärarna.

6.2 Introducera och använda lärplattan som en resurs för barns lärande
När  lärplattorna  introducerades  på  verksamheterna  i  kommunen  så  menade  de  flesta  av 

förskollärarna att de tyckte att det var spännande, att lärplattan skulle bli ett verktyg i verksamheten 

som barnen tyckte om.

Enligt  förskollärarna  så  har  lärplattan  två  huvudsakliga  funktioner  i  förskolan.  Den  ena 

användningen  är  som  ett  dokumentationsverktyg  där  pedagogerna  dokumenterar  den  dagliga 

verksamheten och barnens utveckling. Den andra användningen är för kunskapsinlärning genom 

olika  spel,  applikationer  och  program  där  förskollärarna  främjar  lärandet  genom  att  välja  ut 

pedagogiska spel och genom att vara närvarande eller tillgängliga medan barnen använder sig av 

dessa applikationer. När barnen använder sig av lärplattorna är det oftast de som bestämde vilka 

applikationer och spel de vill arbeta med, utifrån de applikationer som finns på lärplattan. Många av 

förskollärarna uttryckte en önskan om att kunna använda sig av lärplattan mer i verksamheten. De 

menade att  det  skulle  gå  att  utveckla  lärplattans användning mycket  i  arbetet  tillsammans med 

barnen, i allt från dokumentation till samlingar men även som en naturlig del av vardagen.
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6.2.1 Introduktionsbrister

Av de åtta intervjuade förskollärarna så hade sex fått en grundutbildning i hur man använder sig av 

en iPad, hur man startar  upp den och dess olika funktioner.  En del av dem hade även varit  på 

studiebesök  på  en  förskola  där  de  använde  sig  av  lärplattor  på  ett  pedagogiskt  sätt.  Detta 

studiebesök var mycket givande menade de förskollärare som varit med. 

En av de intervjuade förskollärarna var en vikarie som börjat jobba på avdelningen i augusti som 

aldrig hade använt sig av lärplattan i förskolans verksamhet innan hon började på Havet. Hon hade 

inte heller någon tidigare utbildning i hur man ska använda sig av lärplattan inom förskolan, trots att 

hon arbetat länge inom förskolans verksamhet. Den nyutexaminerade förskolläraren hade fått vissa 

inblickar på universitetet, men inte i någon större utsträckning menade hon. Under den korta tid hon 

jobbat på sin nuvarande avdelning så hade hon inte fått någon utbildning.

6.2.2 Behovet av kollegialt samarbete

En  av  de  intervjuade  förskollärarna  menar  att  en  samsyn  på  lärplattan bland  pedagogerna  på 

avdelningen  främjar dess användning, även om man arbetar med den olika mycket. Några av de 

andra  förskollärarna  säger  att  lärplattan  skulle  användas  mer  om  de  övriga  pedagogerna  på 

avdelningen var mer intresserade eller positiva till den.

L1: Nackdelar kan ju vara okunnighet hos personalen som gör att man 

blir väldigt negativ och så finns det väl en bild. Och sen så tror att man 

det ska ersätta det sociala som är det viktigaste. Men man lär sig ju med 

iPaden, man lär sig ju turtagning och sånt när man sitter vid den så det 

behöver ju inte alls vara så men man får ju ta ett ansvar som pedagog 

kanske  så  det  begränsas  o  så  att  man  gör  meningsfulla  och  roliga 

saker[...].

Under mina intervjuer  framkom  det att  det var  på få avdelningar som personalen tillsammans i 

arbetslaget  diskuterat hur de skulle använda lärplattan som ett pedagogiskt  verktyg.  På de flesta 

avdelningarna så hade diskussionerna handlat om vilka regler man skulle ha och hur barnen skulle 

få använda sig av lärplattan. 

6.2.3 Dokumentation tillsammans med barnen

Genom mina intervjuer framgick det att enbart barn på en av avdelningarna i stort sett alltid var 

med  under  hela  dokumentationsprocessen.  På  de  övriga  avdelningarna  så  var  barnen  med  i 

varierande  grad.  På  syskonavdelningarna  var  barnen  ofta  med  under  vissa  delar  av 

dokumentationsprocessen, speciellt när det gällde att välja ut bilder och eventuellt berätta om dem. 

På småbarnsavdelningarna så var barnen sällan och aldrig med under dokumentationsprocessen på 

lärplattan, utan det var först när den färdiga dokumentationen var klar som barnen fick se den och 
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reflektera över vad de såg. Även om barnen inte var med under hela dokumentationsprocessen så 

menade förskollärarna att barnen gärna tittar på, berättar om och diskuterar bilderna som de fick se, 

både på småbarnsavdelningarna och på syskonavdelningarna.

När barnen är med och dokumenterar så får de oftast först välja foto på lärplattan, fundera över vad 

de gjort när det fotades och återberätta. Därefter får de skriva en text om bilden. De som kan skriva 

skriver själv och de som inte kan skriva skriver spökskrift eller så hjälper pedagogerna till. Därefter 

får  barnen  redigera  bilden  lite  och  skriva  ut  den.  Även  dessa  bilder  ger  barnen  möjlighet  att 

reflektera och diskutera vad som hände och vad de gjorde. 

Förskollärarna som intervjuades säger att de gärna skulle vilja ta med barnen mer, men att det är 

svårt  då de minsta barnen har ett begränsat  ordförråd. En annan sak som sätter stopp är att det 

saknas tid att ta med alla barn menar några av förskollärarna. 

Intervjuaren: Är barnen med när ni dokumenterar?

L7: Ibland så tar vi faktiskt att vilket ska vi ta? Vad gjorde du här då? Så 

man använder deras ord. Men det är inte alltid, men ibland så... Önskan 

är ju att varje gång man skriver, att man har tid så man kunde ta med ett 

eller två barn och gå ifrån och verkligen göra det seriöst som tanken är. 

Alltså tiden finns helt enkelt inte... man har en önskan att få göra mer. 

Det jag saknar är att kunna gå ifrån med ett eller två barn ibland för att 

lära känna dem

6.2.4 Det pedagogiska ledarskapet

Några  av  förskollärarnas  kompetenser  och  kompetensbehov  visade  sig  i  det  pedagogiska 

ledarskapet. Mina intervjuer visade på en stor teoretisk kunskap i hur förskollärarna kan använda 

sig av lärplattan för att främja lärandet, men när det kommer till hur de ska göra de i praktiken så 

var det många av förskollärarna som kände sig osäkra eller menade att det saknades tid till att sätta 

sig in i hur de kan använda sig av lärplattan samt tid till att sitta med barnen. I mina intervjuer 

framkom det att några av sätten som de pedagogiska ledarskapet yttrade sig på förskolorna var att 

bestämma vilka  applikationer  som skulle  finnas  på lärplattan,  vilka regler  som skulle  gälla  när 

barnen använde sig av lärplattan och att förskollärarna satt tillsammans med barnen för att främja 

deras lärande. 

För att användningen av lärplattan i en pedagogisk form ska bli så lärande som möjligt, vare sig det 

gäller  hur man  använder  lärplattan  eller  vilka applikationer man  använder,  så  framhöll  en  av 

pedagogerna att förberedelser var väldigt viktiga. Innan barnen får använda applikationerna är det 

bra  att  ha gått  igenom dem för  att  se  deras  fördelar  och nackdelar  menade förskolläraren.  Ska 

lärplattans användas i samlingarna eller för att arbeta med något tema så menade hon vidare att det 
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är bra att gå igenom de sidor som ska användas under lärtillfället, sidor som består av endast text 

tyckte hon inte var aktuellt för barnen då det ska fånga deras intresse. 

Många av förskollärarna menade att det var viktigt att finnas till hands när barnen använde sig av 

lärplattan för att kunna hjälpa barnen att gå vidare,  samtala om det de såg samt benämna olika 

saker. De menade att på så sätt så kunde barnen lära sig färger, former, siffror, bokstäver, ord och 

begrepp för att nämna en del. Genom att benämna de språkliga begrepp eller matematiska termer 

som förekom, gav det applikationernas innehåll ytterligare en dimension.

6.2.4.1 Regler

De  regler  som  framkom  handlade  om  tidsbegränsning  och  gemensamt  lärande.  Samtliga 

förskollärare menade att barnen inte fick sitta hur länge som helst med lärplattan av en eller flera 

anledningar. Några av orsakerna till detta var för att förskollärarna kände en osäkerhet inför den 

pedagogiska appliceringen av lärplattan, för att främja leken eller för att barnen inte skulle sitta för 

länge  med  lärplattan.  På  en  av  syskonavdelningarna  så  hade  pedagogerna  begränsat  barnens 

användande till efter lunchen, då de kände att den inte användes i det pedagogiska syfte som tanken 

egentligen är. 

I mina intervjuer sade flera av förskollärarna att lärplattorna var tillgängliga för barnen, men inte 

alltid. Ville barnen använda dem så fick de fråga någon av personalen om lov. En av anledningarna 

till  att  barnen  inte alltid fick använda lärplattan var  enligt  dem för  att  främja  leken.  En annan 

anledning som några  av  förskollärarna  tog  upp  är  att  det  kan  vara  lätt  för  barnen  att  fastna  i 

användandet av lärplattan, eftersom barnen är så intresserade så kan det lätt hända att de sitter för 

länge. De flesta av de intervjuade förskollärarna menade att även om det inte fanns någon uttalad 

tidsgräns så fick varje barn sitta ungefärligen mellan 10-30 minuter, beroende på hur många som 

ville använda den och vad den användes till. 

En av förskollärarna berättade att på deras avdelning så hade de bestämt att inget barn skulle sitta 

ensam  med  lärplattan,  utan  att  två  eller  tre  andra  barn  skulle  sitta  tillsammans  för  att  få  ett 

gemensamt lärande. De övriga förskollärarna hade ingen uttalad regel om att barnen skulle arbeta 

med lärplattan tillsammans, men de menade att allt som oftast så var det ändå minst två barn som 

satt tillsammans när någon använde sig av lärplattan.

6.2.4.2 Att välja och granska applikationer

För att förhoppningsvis hitta bra och pedagogiska applikationer gick en del av förskollärarna direkt 

till Appstore, några nämnde att de googlade efter dem eller använde sig av olika sidor med tips på 

bra och pedagogiska applikationer. En sida som nämndes flera gånger var Pappasappar.se. 

Andra metoder för att få tips på bra applikationer var genom att prata med pedagoger från andra 

förskolor, via Facebook-grupper och reklam samt genom att fundera över om de applikationer som 
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förskollärarens egna barn använder skulle passa till barnen på avdelningen. 

De intervjuade förskollärarna påtalade att deras uppgift var att se till att applikationerna och spelen 

på  lärplattan  skulle  vara  pedagogiska  i  så  stor  utsträckning  som  möjligt.  Det  var  viktigt  att 

applikationerna hade ett pedagogiskt innehåll, de fick inte vara pedagogiskt otydliga eller innehålla 

våld. Några av förskollärarna försökte kontrollera applikationerna innan de lät barnen använda dem, 

men de flesta menade att det saknades tid till att sätta sig in i applikationerna innan barnen fick 

använda dem och istället så valde de att ta bort dem om det visade sig att de inte var tillräckligt 

pedagogiska, tydliga eller för svåra för barnen att använda.

6.2.5 Tidsbrist

Förskollärarna  framhöll  att  det  ibland  saknades  tid  att  arbeta  pedagogiskt  med  lärplattan.  De 

menade att för det första så krävs det tid till att lära sig att använda lärplattan och för det andra så 

krävs  det  tid  till  att  hitta,  kontrollera  och  lära  sig  applikationerna,  tid  som  enligt  flera  av 

förskollärarna inte finns.  Flera förskollärare  påtalade att det även saknades tid till att  kunna sitta 

tillsammans med barnen när de använder lärplattan.

L3:  Man skulle vilja  gå igenom...  Lära  sig lite mer om de här  spelen 

och... men man har inte tid, man kan ju inte sitta hur mycket som helst... 

för  den  tiden  finns  ju  inte.  Men man kanske  skulle  kunna  avsätta  en 

planeringsdag eller nåt sånt. Kunna avsätta till att lära sig, utforska lite 

mer om spel och användningsområden, kunna lära sig själv...

6.3 Behovet av resurser och stöd i användningen av lärplattan
Under mina intervjuer kom det fram att det var en vid spridning på vad förskollärarna ansåg sig 

kunna i den pedagogiska användningen av lärplattan och vad de ansåg att de behövde lära sig mer 

om. Några menade att de var osäkra på det mesta, från det tekniska till hur man ska arbeta med 

barnen. Andra ansåg att de hade ganska stor koll på det tekniska men önskade mer information om 

vilka applikationer och program som var bra. En lärare kände sig osäker på hur hon skulle kunna gå 

vidare  i  det  pedagogiska  arbetet  och  kände  att  hon  skulle  vilja  utveckla  dokumentationen 

tillsammans med barnen och hur lärplattan kan användas i samlingarna.

De förskollärare som kände sig osäkra på lärplattans grundfunktioner menade att en utbildning där 

de fick arbeta praktiskt med lärplattan skulle vara önskvärt, även om de flesta redan varit på en 

sådan utbildning. Många av förskollärarna tog upp behovet av att sitta ner och gå igenom lärplattan 

och dess  funktioner  och  applikationer  för  att  lära  sig  mer  om den och  få  en  förståelse  för  de 

pedagogiska möjligheterna. Det var dock få av förskollärarna som verkligen hade gjort det framkom 

det i mina intervjuer.
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Behövde förskollärarna hjälp med något i fråga om lärplattan så vände de sig oftast i första hand till 

sina kollegor på avdelningen, kunde inte de hjälpa så gick det till de närliggande avdelningarna och 

i sista hand till förskolans datatekniker. En av förskollärarna uttryckte en önskan om att kunna ta del 

av och diskutera tillsammans hur avdelningarna i kommunen använder sig av lärplattan, för att få 

tips och inspiration. Hon ansåg att det skulle vara bra att kunna göra detta någon gång då och då på 

de gemensamma personalkonferenserna.

Samtliga förskollärare som jag intervjuat menade att det bästa sättet att komma igång med arbetet 

med lärplattorna var att se hur andra förskolor som kommit längre i lärplatteanvändningen arbetade 

med dem i verkligheten. Pedagogerna menade att studiebesök eller föreläsningar med praktiska tips 

och idéer skulle vara till en stor hjälp att komma igång med arbetet, både tips på applikationer och 

spel  som gick att  använda pedagogiskt  men även hur det  rent  konkret  skulle  gå  att  jobba med 

lärplattorna i verksamheten.

Många av förskollärarna nämnde att om de behövde hjälp och stöd i sitt pedagogiska arbete med 

lärplattan så kunde de googla hur andra förskolor arbetade med dem, men det var få som faktiskt 

gjort det. En av de intervjuade var med i en Facebook-grupp som riktade sig till användningen av 

iPad i förskola och skola och menade att hon fått vissa tips och idéer därifrån.
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7 DISKUSSION
I  metoddiskussionen  kommer  jag  att  diskutera  min  studies  tillförlitlighet  och  giltighet.  I 

resultatdiskussion  kommer  jag  att  diskutera  och  reflektera  över  resultatet  utifrån  mina 

frågeställningar och tidigare forskning.

7.1 Metoddiskussion
Jag  kommer  att  diskutera  denna  studies  tillförlitlighet  och  äkthet  utifrån  den  den  unika 

forskningssituation som uppstår vid kvalitativa intervjuer samt utifrån tidigare forskning.

7.1.1 Reliabilitet och validitet

Jag  har  intervjuat  åtta  olika  individer  med  varierande  erfarenheter  av  lärplattor  och  deras 

användning i förskolan. Jag tror att det är svårt att göra om intervjuerna vid ett annat tillfälle längre 

fram och få samma svar, eftersom deras erfarenheter kan ha breddats eller det kan finnas annat som 

påverkar deras svar. I kvalitativa studier så är reliabiliteten och validiteten intimt sammanflätade 

och det  är  i  bakgrund  mot  den unika forskningssituationen  som reliabiliteten  bör  ses  (Patel  & 

Davidson, 2003).

Jag har under hela mitt arbete försökt att ha studiens syfte och frågeställningar i bakhuvudet för att 

validera den information jag fått. Innan jag gick ut på intervjuer så lämnade jag över intervjufrågor 

till min handledare, jag förändrade och lade till frågor utifrån hans kommentarer.

Under intervjuerna så använde jag mig av ljudinspelning, då jag ansåg att det skulle ge den säkraste 

återgivningen samt ge mig möjlighet att gå tillbaka och analysera intervjuerna flera gånger. Patel 

och Davidson (2003) påtalar att det krävs träning för att kunna föra anteckningar under intervjuer 

och eftersom jag saknar den kunskapen så valde jag att koncentrera mig på själva intervjufrågorna 

och personen som jag intervjuade och lät bandspelaren spela in det som sades. Jag använde mig av 

en  semistrukturerad  intervjuform  och  hade  då  möjlighet  att  byta  plats  på  frågorna  om 

intervjupersonen kom in på det ämnet under sitt svar på en annan fråga. 

Under mina intervjuer så har jag ställt så öppna frågor som möjligt, för att sedan ställa följdfrågor 

där jag ansett att det har behövts. Genom att vara lyhörd inför vad den intervjuade sade med både 

ord och kroppsspråk har  jag haft  möjlighet  att  ställa  följdfrågor  som utvecklat  svaren som den 

intervjuade  gett,  vilket  i  sin  tur  lett  till  rikare  beskrivningar  och  mer  information  än  vad  som 

förmodligen annars skulle ha kommit fram. Jag tror dock att jag hade kunnat få ut mer information 

under  intervjuerna  om jag  haft  någon  vana  av  denna  form av  undersökningsmetod.  Det  fanns 

tillfällen där en annan följdfråga hade kunnat utveckla den intervjuades svar ännu mer, vilket jag 

märkte  först  när  jag  lyssnade  igenom  ljudinspelningarna.  Jag  anser  att  den  information  som 

framkommit under mina intervjuer  är  tillräckligt  för  att  mitt  resultat  ska anses  både giltigt  och 
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trovärdigt.  Hade tiden medgivit  mig att  göra uppföljande intervjuer  med förskollärarna  när  min 

analysprocess  kommit igång så tror jag dock att  jag kunnat upptäcka ytterligare aspekter  i  mitt 

resultat.

Patel och Davidson (2003) påtalar att transkriptionsprocessen kan medföra att forskaren mer eller 

mindre medvetet påverkar materialet eftersom talspråk och skriftspråk inte är samma sak. Dessutom 

försvinner  gester,  betoningar  och  mimik  ofta  vid  transkriptionen.  Det  är  viktigt  att  forskaren 

reflekterar över dessa saker, men även över om denne i skriften sätter dit kommatecken och punkter 

eller hoppar över pauser  för att  göra texten lättare att läsa fortsätter författarna.  Jag har i mina 

transkriptioner inte använt talspråk, jag har gett orden de korrekta ändelserna och använt mig av 

punkt och kommatecken där jag ansett att de behövts. För att försäkra mig om att jag inte missat 

något viktigt genom att jag transkriberat på detta sätt har jag lyssnat igenom alla intervjuer ett flertal 

gånger.  Innan  jag  började transkribera  så lyssnade  jag  igenom intervjuerna  flera  gånger  för  att 

försäkra  mig  om  att  mina  transkriptioner  är  så  sanningsenliga  som  möjligt.  Under 

transkriberingsprocessen så har jag lyssnat, skrivit och lyssnat ännu en gång för att transkriberingen 

ska stämma med intervjuerna. Jag har även gått tillbaka efter transkriptionen för att se så att jag inte 

missat något viktigt som understryker det intervjupersonen vill få fram. 
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7.2 Resultatdiskussion
Innan jag börjar diskutera mina resultat så vill jag påpeka att denna studie inte syftar till att bedöma 

eller värdera förskollärare eller deras pedagogiska användning av teknik i förskolan. Min studie 

gäller pedagogernas uppfattning om lärplattans värden för verksamheten och användningens villkor. 

Det är dessutom på sin plats att påpeka att användningen av lärplattan utgör en väldigt liten del av 

allt som sker inom förskolans värld och även är en liten del i hur pedagogerna jobbar med de olika 

områdena. 

7.2.1 Lärplattan i ett sociokulturellt perspektiv

Lärplattor, smartphones eller andra digitala verktyg används idag av många barn redan i tidig ålder 

visar undersökningen av Statens medieråd (2013). I mina intervjuer framkommer det att barnen lär 

av varandra, men också av förskollärarna och genom att använda de pedagogiska applikationerna 

som ett medierande verktyg i enlighet med det Säljö (2010) framhåller.

Lärplattan  kan  ses  som  en  artefakt  eller  som  ett  materiellt  redskap  enligt  det  sociokulturella 

perspektivet (Hundeide, 2006). Människan har i alla tider använt sig av teknik för att livet ska bli 

enklare, för att nå mål eller utveckla olika kapaciteter. Teknik kan vara alla sorters redskap som 

människan uppfunnit eller gjort för att livet ska bli lättare och enklare. I en allt mer digitaliserad 

värld så är lärplattan en del av vår sociokulturella tillhörighet. I dagens samhälle så är lärplattan och 

andra digitala verktyg en del av vår vardag, vi använder dem till att söka information, ta del av olika 

sociala nätverk och många andra saker.

Lärplattan verkar  som ett  medierande verktyg  genom att  främja både sociala interaktioner  samt 

erfarenheter och kunskaper (Säljö, 2010). Lärplattan i sig själv inspirerar till olika former av lärande 

genom  dess  olika  program  och  applikationer  som  fångar  barnens  intresse.  Barnen  tar  till  sig 

kunskaper  medan  de  använder  sig  av  den.  Interaktionen  kring  lärplattan  bidrar  till  ett  socialt 

samspel, många av förskollärarna jag intervjuat har påtalat att barnen både samtalar och hjälper 

varandra när de använder sig av lärplattan. Genom sociala interaktioner så lär sig barnen vikten av 

samarbete, kommunikation och turtagning. 

Dokumentation och kultur finner jag är tätt sammankopplade, förskollärarna dokumenterar det de 

anser är viktigt och det som är viktigt bestäms utifrån det samhälle och den kultur vi lever i. Genom 

dokumentation så är det möjligt att visa på vilka erfarenheter och kunskaper barnen tagit till sig 

under tiden på förskolan. Precis som handlingar påverkar kulturen och kulturen påverkar handlingar 

(Sandberg, 2009), så påverkar barnens handlingar dokumentationen och dokumentationen påverkar 

sedan barnen genom att den hjälper barnen att gå utöver vad de redan lärt sig genom att de får 

reflektera över vad de ser. När barnen ser filmer, både i pedagogiskt syfte och i underhållningssyfte, 

så förmedlas den kultur och det synsätt som filmerna visar till barnen. Kunskap förmedlas genom 
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bland annat  filmer,  för  individen approprierar  kunskaper  genom att  se andra  göra  saker  (Säljö, 

2011).

7.2.2 Lärplatteanvändning och lärandevärden 

I några av mina intervjuer framkommer det  att förskollärarna ser lärplattan som ett verktyg  för 

framtiden. De menar att det är allt vanligare att det finns lärplattor i både hem och skola och därför 

är det viktigt att barnen får bekanta sig med lärplattan på förskolan för att alla barn ska ha lika 

möjligheter  när  de  kommer  upp  i  skolan  och  ska  använda  sig  av  den  där.  Enligt  Lpfö  98 

(Skolverket, 2011) ska förskolan ”lägga grunden till att barnen på sikt kan tillägna sig de kunskaper 

som utgör den gemensamma referensram som alla i samhället behöver” (s. 6). Det finns barn som 

varken har tillgång till datorer, lärplattor eller smartphones hemma. Får dessa barn använda sig av 

lärplattan på förskolan så har de en grund i hur den fungerar om de sedan ska använda sig av den i 

skolan, detta gör att de står på lika fot med de barn som använder sig av en lärplatta hemma. 

Förskollärarna  i  mina  intervjuer  menar  att  barnen  lär  sig  mycket  genom  att  använda  sig  av 

lärplattans olika applikationer och program. Ljung-Djärf (2004) visar på att i hennes undersökning 

så relaterar  pedagogerna  datorns  användning att  lära  sig  saker  till,  i  första  hand,  språklig-  och 

skriftlig inlärning. Även i denna studie så nämner pedagogerna att den direkta inlärningen förstärks 

genom användandet av pedagogiska applikationer som är riktade mot matematisk- eller språklig 

inlärning,  men minst  lika  starkt  nämner  de  sociala  färdigheter  som barnen  tränar  när  de  sitter 

tillsammans vid lärplattan, färdigheter som kommunikation, samarbete och turtagning. 

7.2.2.1 Tre olika fokus på lärplattan

Under mina intervjuer har det visat sig att avdelningarnas lärplatteanvändning innefattar samtliga 

tre  perspektiv,  vilka  Ljung-Djärf  (2008)  kallar  omsorgs-,  vårdande-  och  lärandeperspektiv. 

Vårdandeperspektivet  har  varit  huvudfokus på de flesta avdelningar,  där  lärplattans  ses som ett 

utmärkt verktyg för att träna sociala färdigheter men användningen allt som oftast inte är styrd i 

någon större grad. Ett fokus på lärande kommer även det  fram i mina intervjuer,  men eftersom 

förskollärarna sällan styr hur barnen ska arbeta med lärplattan samt att de inte alltid är närvarande 

så anser jag inte att det är huvudfokus på de flesta avdelningar. Omsorgsperspektivet märks främst i 

några  av intervjuerna  med pedagoger  från  småbarnsavdelningarna,  men även  i  andra  intervjuer 

framkommer det att lärplattan har låg prioritet och lek och övriga aktiviteter är viktigare. 

7.2.2.2 En pedagogisk tanke bakom användningen

I likhet  med vad  Ljung-Djärf (2008) fann i sin studie, där barnen ofta får välja fritt hur de ska 

använda datorn när de inte har någon aktivitet inplanerad, så framkom det att så var det även på 

förskolorna  i  denna  kommun.  De  förskollärare  som jag  intervjuat  framhöll  att  när  barnen  får 

använda  lärplattan  så  är  det  oftast  fritt  utifrån  vilka  applikationer  som  finns  på  den.  Enligt 

förskollärarna använder barnen den främst för att spela spel, både pedagogiska och kanske inte lika 
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pedagogiska. Hur fritt är egentligen det fria användandet av applikationer är dock en fråga som tål 

att funderas över, det är förskollärarna som till allra största delen laddat hem dessa applikationer 

och inte barnen som fått bestämma. Förskollärarna skapar möjligheter för lärande genom att ta hem 

applikationer som är pedagogiska samtidigt som barnen får känna att de får bestämma och känna att 

de har valmöjligheter när det kommer till att välja vilka applikationer de vill använda. Jag finner, i 

likhet  med  Neumann  och  Neumann  (2014),  att  lärplattans  användbarhet  som  ett  pedagogiskt 

verktyg beror till viss del på vilka applikationer som finns på den, men också på vilket lärande som 

pedagogerna ser i de olika applikationerna och hur de stödjer barnens lärande. Det är därför viktigt 

att förskollärarna undersöker de olika applikationerna och funderar över vilket lärande dessa kan 

främja och hur det är möjligt att arbeta med dem för att stärka barnens lärande. 

I Lpfö 98 (Skolverket, 2011) fastställs det att förskolan ska främja ”det lustfyllda lärandet samt ta 

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

färdigheter”.  I denna studie så framkommer det att barnen ser mycket positivt på lärplattan och 

gärna vill använda den, däremot så påpekar flera av förskollärarna att det ofta saknas en pedagogisk 

tanke  bakom barnens  användande.  De  intervjuade  förskollärarna  var  medvetna  om  många  av 

lärplattans möjligheter,  men det fanns svårigheter att omvandla dessa kunskaper för att använda 

dem i praktiken.

7.2.3 Lärplattan som ett dokumentationsredskap

Lärplattans  främsta  användning  inom  förskolan  är,  enligt  mina  intervjuer,  som  ett 

dokumentationsredskap vilket även undersökningen från Skolverket (2013) visar på. Förskollärarna 

är  nästan  odelat  positiva  i  deras  kommentarer  när  det  gäller  lärplattans  användning  inom detta 

område. Förskollärarna använder lärplattan för att dokumentera verksamheten och barnen genom att 

i första hand fotografera men även filma barnen i vissa sammanhang. Det framkom i intervjuerna att 

oftast  så  var  det  de  vuxna  som dokumenterade  själva  och  ibland  med  barnen,  bara  på  en  av 

avdelningarna  så  menade  förskolläraren  att  de  oftast  hade  med  sig  barnen  under  hela 

dokumentationen.  Många  av  förskollärarna  uttryckte  en  önskan  om  att  ta  med  barnen  mer  i 

dokumentationen, men de framlade också hinder för barnens medverkan. Genom att förskollärarna 

till  största delen dokumenterar verksamheten själva och bara låter barnen medverka ibland eller 

under vissa delar av processen så sparar förskollärarna tid till att göra annat, men de förlorar också 

möjligheter för pedagogen att få syn på barnets tankar och lärprocesser. 

Jag finner, utifrån deltagarintervjuerna, att lärplattan är ett mycket bra verktyg för dokumentation, 

men att det finns möjlighet till att utveckla dokumentationen tillsammans med barnen. Enligt Lpfö 

98  (Skolverket,  2011)  ska  barn  få  möjlighet  att  utveckla  sin  förmåga  att  reflektera  samt 

dokumentera på olika sätt. Jag anser att alla barn, i så stor utsträckning som möjligt, ska få vara med 

i dokumentationsprocessen utifrån sin egen förmåga. Barnets eget lärande kan också stärkas genom 

att det får samtala med pedagogen och få bekräftelse på sina funderingar och hjälp att gå utöver vad 
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barnet redan kan. 

Förskollärarna menar att de sparar mycket tid genom att dokumentera med lärplattan, men de flesta 

av förskollärarna säger också att tid saknas för att gå igenom applikationerna för att se vilka som är 

bra  eller  ej.  Förskollärarna  menar  också  att  dokumentationsarbetet  förändrats  och  blivit  lättare. 

Lärplattans närvaro inne på avdelningarna skapar också goda möjligheter att använda den för att 

snabbt ta fram information om saker som barnen funderar över. Lärplattans intåg i verksamheterna 

har  frigjort  tid  och  möjligheter  för  ett  vidare  användande,  men  det  ställer  också  nya  krav  på 

pedagogerna och verksamheterna. Ska lärplattan användas på bästa och effektivaste sätt, vare sig 

det  gäller  dokumentation  eller  kunskapsinlärning  så  krävs  det  att  pedagogerna  är  insatta  i  hur 

lärplattan kan användas och vilka applikationer som främjar vilka områden på bästa sätt (Neumann 

& Neumann, 2011). Därför finner jag att det pedagogiska användandet av lärplattan skulle främjas 

om förskollärarna gavs möjlighet att sätta sig in i lärplattans funktioner, hur de kan arbeta med de 

olika  applikationerna  och  att  de  gav  möjlighet  att  söka  annan  information  om hur  det  går  att 

använda lärplattan i förskolan.  Detta  ska de naturligtvis  inte behöva göra på sin fritid,  men en 

lösning  vore  att  de  avsatte  delar  av  sin  planeringstid  till  att  främja  sitt  kunnande  inom 

lärplatteanvändningen. Skulle inte det fungera så finns det ju dagar då det är mindre barn, då skulle 

det  vara möjligt  för  pedagogerna  att  turas  om att  gå  ifrån barngruppen och planera hur de ska 

använda sig av lärplattan. 

7.2.4 Förskollärarens ledarroll

Förskolläraren  har  en  viktig  roll  i  användandet  av  lärplattan  som en  pedagogisk  resurs,  det  är 

pedagogernas positiva syn på lärplattan som främjar dess användning. Pedagogerna främjar även 

lärandet genom att vara närvarande när barnen använder sig av lärplattan och det är förskollärarna 

som  bestämmer  hur  och  när  lärplattan  ska  användas  i  verksamheterna  (Lindahl  &  Folkesson, 

2012a).  Även  om  lärplattan  ses  som  ett  bra  verktyg  för  inlärning,  där  barnens  intresse  och 

motivation  i  användandet  av  den  poängteras  av  förskollärarna  så  menar  de  intervjuade 

förskollärarna att det är viktigt att sätta gränser för hur mycket den används av barnen, då de menar 

att det är viktigare för barnen att leka och röra på sig. 

I mina intervjuer kom det fram att barnen inte fick sitta hur länge med som helst med lärplattan och 

för att få använda lärplattan skulle de be en pedagog om lov. Samtliga förskollärare var överens att 

ibland begränsade de användningen av lärplattan för att barnen skulle leka. Lindahl och Folkesson 

(2012a) visar i sin studie att det är pedagogernas attityd som gör att, i deras fall, datorn kan ses som 

ett hinder för det lek och samspel mellan barnen medan Löfdahl och Perez Prieto (2009) visar på att 

avsaknaden av kunskap i hur man kan använda datorn är ett hinder för hur man ska använda den. 

Även i mina intervjuer kom det fram att arbetskamraternas intresse, attityd och kunskap spelar stor 

roll för hur mycket lärplattan används av barnen. 
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7.2.4.1 Förskollärarens närvaro

Skolverkets (2013) undersökning visar på att sex av tio barn använder sig av dator eller lärplatta 

utan en pedagogs närvaro. Både  Klein, Nir-Gal och Darom (2000) samt  Neumann och Neumann 

(2014) menar att barnen lär sig mest när det är en vuxen med som hjälper barnen att komma vidare. 

Även denna undersökning visar på att det är långt ifrån alltid en pedagog sitter tillsammans med 

barnen när de använder sig av lärplattan, även om de flesta säger att de är i närheten om barnen 

skulle behöva hjälp. I mina intervjuer framkom det att förskollärarna gärna skulle vara med, men de 

menar att tiden inte räcker till.

En  av  förskollärarna  påpekade  under  min  intervju  att  barnen  lär  sig  av  lärplattans  olika 

applikationer eftersom de är så intresserade och tycker att de är roliga. Jag anser att barnen lär sig 

även om de sitter ensamma, om applikationen de använder är pedagogiskt utformad för ett lärande 

såsom Neumann och Neumann (2014) framhåller att de ska vara. Säljö (2010) påpekar att det är 

möjligt att lära sig genom olika redskap såväl som genom en annan människas närvaro, men jag 

finner att för att främja och få syn på barnens lärande så är vikten av en närvarande och engagerad 

pedagog stor.  Det är genom den närmaste proximala utvecklingszonen som lärandet ökar mest, 

genom att barnen får se, pröva på och samtala om hur något ska göras.  I detta sammanhang är 

pedagogens roll viktig, det är han eller hon som hjälper barnen att gå vidare i sitt utforskande och 

lärande genom att finnas där som stöd och hjälp (Säljö, 2010). Mina intervjuer visade på att vissa 

förskollärare var väl insatta i denna roll, de var med och stöttade barnen i deras lärande genom att 

samtala,  benämna  och  vara  en  medforskande  pedagog  (Lindahl  &  Folkesson,  2012a).  Andra 

förskollärare  ansåg  att  det  var  svårare  att  stötta  barnen  i  deras  lärande  när  de  använde sig  av 

lärplattan,  de  kände  sig  osäkra  i  lärplattans  tekniska  eller  pedagogiska  användning  och  därför 

använde de sig hellre av traditionella sätt att stärka barnen i deras lärande. 

7.2.4.2 Förskollärarens förhållningssätt

Lärplattan är ett relativt nytt verktyg i förskolans verksamhet, vilket ställer krav på förskollärarna 

att de ska anpassa och införliva den i det pedagogiska arbetet. I denna studie finner jag att de flesta 

avdelningar påbörjat denna anpassning, men även att det på vissa avdelningar finns ett motstånd 

mot barnens användande av lärplattorna. Detta motstånd kommer i uttryck genom att förskollärarna 

tycker att barnen är för små samt att andra former av lärande och socialt umgänge är viktigare.

I  ett sociokulturellt  perspektiv så är det  den vuxne som ska vägleda barnen till  ökad förståelse 

genom att de kan mer och på så sätt kan stötta barnen i deras lärande (Säljö, 2010). De förskollärare 

som ansåg sig kunna minst om lärplattans användning, menade att barnen var mer kunniga än dem 

själva och därför blev lärplatteanvändningen på avdelningen oftast inte pedagogisk. Beroende på 

vilket lärande pedagogerna vill stödja, så finner jag att de tekniska kompetenserna betyder minst när 

det  gäller  de  pedagogiska  möjligheterna  till  annat  lärande  än  den  tekniska  användningen  av 

lärplattan,  det  som är  viktigast  är  pedagogernas  förhållningssätt  och  vilka  möjligheter  de  ser  i 
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lärplattan (Lindahl & Folkesson, 2012a). Kunskapslärande kan ske även om pedagogerna inte kan 

så mycket om den tekniska sidan av lärplatteanvändningen, det som krävs är pedagogiskt utformade 

applikationer  samt  att  förskollärarna  är  närvarande  och  intresserade  av  barnens  användande  av 

lärplattan. Det finns många möjligheter att främja lärandet via lärplattan som barnen i vanliga fall 

skulle få göra genom bland annat pyssel och spel. 

För att främja lärplattans användning så krävs det tid, engagemang och intresse från pedagogernas 

sida.  Det  krävs  också  att  lärarna  går  igenom,  planerar  och  utvärderar  hur  de  använder  sig  av 

lärplattan i verksamheten. Lpfö 98 (Skolverket, 2011) betonar att förskolans kvalitet kontinuerligt 

ska följas upp, utvärderas och utvecklas för att ”utveckla bättre arbetsprocesser, kunna bedöma om 

arbetet sker i enlighet med målen och undersöka vilka åtgärder som behöver vidtas för att förbättra 

förutsättningarna för barn att lära, utvecklas, känna sig trygga och ha roligt i förskolan” (s. 14 ). All 

användning  kan  göras  pedagogisk,  från  att  se  film  till  att  spela  spel,  det  viktigaste  är  att 

förskollärarna funderat över varför de gör detta, vilka möjligheter till vidare utveckling det ger och 

hur  de  främjar  det  lustfyllda  lärandet.  Det  krävs  tid  för  förskollärarna  för  att  utvärdera  de 

pedagogiska  möjligheterna  för  varje  applikation,  men  också  för  att  utvärdera  resultatet  efter 

användandet för att  se om användandet gav det förväntade resultatet eller  om ett annat lärande 

skedde. 

7.2.5 Att utveckla den pedagogiska användningen av lärplattan i förskolan 

Under  mina  intervjuer  har  det  framkommit  att  det  finns  en  osäkerhet  kring  användningen  av 

lärplattan i förskolan och hur man som förskollärare ska arbeta med den pedagogiskt  (Lindahl & 

Folkesson, 2012a). För att stödja den pedagogiska användningen så krävs det utbildning i hur det är 

möjligt att arbeta med lärplattan, dessa utbildningar kan vara allt från officiella föreläsningar till 

självstudier och kollegialt samarbete. Det krävs också att förskollärarna är intresserade och villiga 

att arbeta med lärplattan på ett pedagogiskt sätt.

För att lärplattan ska kunna användas på ett pedagogiskt sätt så krävs det att förskollärarna är insatta 

i hur de kan arbeta med dem pedagogiskt. För att hjälpa förskollärarna och den övriga personalen 

inom förskolan att se lärplattorna som ett pedagogiskt verktyg tror jag att en eller flera föreläsningar 

skulle vara en god idé,  Löfgren (2014) framhåller  ju att ett  sätt som kunskap förs vidare på är 

genom att lyssna på andra. Föreläsningarna skulle behöva handla om hur pedagogerna får syn på 

barns lärande när de arbetar med lärplattan, men även om hur man som pedagog kan arbeta med 

lärplattan för att främja barnens lärande.  Efter dessa föreläsningar så är det nödvändigt att lärarna 

får tillfälle att samtala och reflektera över  teknikanvändningens syften och möjligheter, men även 

över pedagogiska idéer och möjligheter.

7.2.5.1 Kollegialt lärande 

Genom att tillsammans på avdelningarna diskutera hur det är möjligt att arbeta med lärplattan i 
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barngruppen så kan förskollärarna få tips och idéer av varandra som de kan vidareutveckla när de 

arbetar i barngruppen. Att få möjligheter att utbyta idéer och erfarenheter med pedagoger från andra 

avdelningar, verksamheter eller kommuner skulle även det främja det pedagogiska arbetet.  Även 

studiebesök till förskolor där de kommit en bit på vägen i det pedagogiska arbetet med lärplattorna 

menade  förskollärarna  skulle  vara  önskvärt.  Genom  att  få  konkreta  tips  och  idéer  på  vilka 

applikationer som är bra, hur man kan använda dem tillsammans med barnen och vad man som 

förskollärare ska ha i åtanke i det pedagogiska arbetet med lärplattorna menade förskollärarna att de 

kunde utveckla användningen på sina egna avdelningar (Säljö, 2010).

Under mina intervjuer så kom det fram att flera av förskollärarna ansåg att nätet var en bra resurs 

för  att främja och utveckla användningen av lärplattorna i  verksamheten,  men det  var  få av de 

intervjuade förskollärarna som gått vidare med denna tanke och sökt information på webben. Det 

finns bloggar där andra förskollärare pratar om hur de använder sig av lärplattan, det finns även 

Facebook-grupper  där  det  finns  tips  och  idéer  för  hur  det  går  att  använda  sig  av  lärplattan  i 

förskolans  verksamhet.  På  detta  sätt  kan  förskollärarna  ta  del  av  kunskaper  från  engagerade 

förskollärare i hela Sverige, eller till och med från hela världen, för att få tips och idéer till den egna 

användningen av lärplattan som ett pedagogiskt verktyg (Sandberg, 2009). Genom ett webbaserat 

lärande finns det många möjligheter för pedagogerna att utveckla sin pedagogiska användning av 

lärplattorna. Fördelen med det webbaserade lärandet är att det är tillgängligt när som helst och det 

är möjligt att gå tillbaka och ta del av det hur många gånger som helst, men det kräver också att 

pedagogerna tar del av dessa grupper eller bloggar. Liksom alla andra utbildningar så krävs det att 

förskollärarna får tid till att sitta med detta samt möjlighet till att diskutera tillsammans.

7.2.5.2 Att uppmuntra användningen av lärplattan

För att lärplattan ska kunna användas i verksamheten så måste förskollärarna vara insatta i dess 

grundfunktioner.  De förskollärare som är osäkra på dessa funktioner borde ges möjlighet  till  att 

delta i en studiecirkel där de får öva tillsammans, men även hemma. För att detta ska fungera så är 

det viktigt att förskollärarna får möjlighet eller tid att göra läxor och diskutera tillsammans i hur de 

kan göra olika lösningar. Det viktigaste i arbetet med att främja den pedagogiska användningen av 

lärplattan  i  verksamheten  är  att  stödja  och  uppmuntra  pedagogerna  att  våga  använda  sig  av 

lärplattan  på  olika  sätt  och  inte  bara  de  vedertagna  (Lindahl  & Folkesson,  2012a).  Genom att 

uppmuntra förskollärarna att tänka utanför ramarna, även om det kanske inte blir som de tänkt sig, 

så  ger  det  dem  en  möjlighet  att  utveckla  sina  kompetenser  men  även  få  syn  på  sina 

kompetensbehov.

När  förskolorna väl  kommit igång med lärplattorna i  verksamheten så är det  viktigt  att  arbetet 

fortsätter att utvecklas, Säljö (2010) påpekar att människan tillägnar sig kunskap genom hela livet 

därför skulle ett samverkansprojekt kunna vara av intresse där medverkande förskolor möts någon 

gång då och då för att delge varandra hur de arbetat och tänkt omkring lärplattornas användning. 
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Det ger också en möjlighet för de medverkande att prata om svårigheter de stött på och att få tips 

och idéer på nya program och applikationer och hur de kan användas i verksamheterna.

För att detta ska fungera så är det viktigt att förskolechefen avsätter tid till personalen för att lära 

sig. Det är också viktigt att hela tiden följa upp arbetet med lärplattorna, för att se så att arbetet 

utvecklas och att förmågan att se de pedagogiska möjligheterna ökar, i likhet med vad Lpför 98 

(Skolverket, 2011) fastslår. 

7.3 Slutdiskussion
I denna studie har det kommit fram att många av förskollärarna är positiva till att använda sig av 

lärplattan i förskolans verksamhet. Främst menar många av förskollärarna att den är ett utmärkt 

verktyg för att dokumentera, men även ett bra redskap för kunskapsinlärning. Förskollärarna ser 

många fördelar med lärplattan, men de uttrycker också att det finns svårigheter i användningen av 

den. I  min studie finner jag att det största problemet är osäkerheten i hur förskollärarna kan se 

lärplattan som ett pedagogiskt verktyg och hur de kan använda sig av den på ett mer effektivt sätt 

för att främja lärande.

Under studiens gångs så har det visat sig att lärplattan används till många olika saker, främst till 

dokumentation och pedagogiska spel, men även för att lyssna på musik, visst eget skapande och 

som ett  lugnande verktyg.  Jag tror  att  lärplattan kan vara bra för  oroliga  barn ibland, eftersom 

barnen är intresserade av lärplattan så kan den fånga intresset hos de barn som har svårt att lugna 

ner sig och koncentrera sig på något. Jag tycker dock att det är väldigt viktigt att lärplattan inte blir 

en ”barnvakt”,  används den som ett  lugnande verktyg så anser jag att  det  är väldigt  viktigt  att 

pedagogerna har en klar tanke bakom, som till exempel att skapa kontakt och samtalsmöjligheter.

Jag anser också att det är viktigt att samtliga på avdelningen har en gemensam syn på hur de ska 

använda sig av lärplattan, alla behöver kanske inte använda den i samma utsträckning men det är 

viktigt  att  ingen  är  väldigt  negativt  inställd  till  dess  användande  för  då  är  det  lätt  att  det  blir 

slitningar  i  arbetslaget,  Lpfö  98  (Skolverket,  2011)  påpekar  också  att  förskolans  arbetslag  ska 

”samarbeta för  att  erbjuda en god miljö för  utveckling,  lek och lärande” (s.  11).  För att man i 

arbetslaget  ska  förstå  varandras  syn  så  är  det  viktigt  att  lärplatteanvändningen  diskuteras  på 

avdelningarna. I mina intervjuer kom det fram att lärplattan inte alltid användes på ett pedagogiskt 

sätt, därför anser jag att det är viktigt att alla i arbetslaget pratar om hur det är möjligt att främja 

barns lärande med lärplattan och hur de ska arbeta med lärplattan på ett pedagogiskt sätt. 

De förskollärare  som jag  intervjuat  har  tagit  upp  många  olika möjligheter  i  hur  lärplattan  kan 

användas i verksamheten av både personal och barn, det är dessa möjligheter och ännu fler som jag 

anser  att  barnen  ska  få  hjälp  att  se  för  då  ger  förskolan  barnen  möjlighet  att  utveckla  sin 
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lärplatteanvändning  (Klein, Nir-Gal & Darom, 2000).  Barnen ska få möjlighet att använda sig av 

lärplattan i vardagen genom att spela spel och utforska lärplattans olika användningsområden. I 

barnens fria användning, när de själva får bestämma vad de vill göra på lärplattan, så finns även här 

möjlighet för förskollärarna att styra lärandet genom att endast de applikationer som främjar ett 

visst  lärande  är  tillgängliga.  Pedagogers  närvaro,  både  vid  fri  användning  och  även  vid  mer 

bestämda övningar och projekt, är viktig för att hjälpa barnen att utöka sina kunskaper genom att 

samtala och ställa frågor. 

Ett organiserat lärande behöver inte betyda att barnen inte får möjlighet att använda sig av lärplattan 

på ett lustfyllt och kreativt sätt, snarare kan det vara så att genom att ha en klar pedagogisk tanke 

bakom tillämpningen av lärplattan så ger det barnen möjligheter till att utforska och utveckla sitt 

lärande  bortom  de  vanligaste  spelen  och  applikationerna  (Klein,  Nir-Gal  &  Darom,  2000). 

Lärplattans möjligheter innefattar inte bara de pedagogiska applikationerna som finns tillgängliga, 

utan även tankarna bakom användandet, potentialen till att gå vidare i sin utforskning och intresset 

den skapar. Lärande sker hela tiden, inte bara under bestämda aktiviteter. Bara för att det finns en 

pedagogisk  tanke  bakom lärplatteanvändningen  så  behöver  inte  det  betyda  att  barnen  inte  får 

använda sig av lärplattan, vad som är viktigt i sammanhanget är vad pedagogen vill uppnå och hur 

flexibel förskolläraren är i sina lärmetoder (Lindahl & Folkesson, 2012b). Jag vill att barnen ska få 

goda möjligheter till att fritt använda sig av lärplattan, men förskolläraren ska vara närvarande för 

att stärka det pedagogiska syftet vare sig det är ett ämnesrelaterat lärande, social interaktion eller 

helt enkelt en chans för barnet att bekanta sig med lärplattans funktioner och användning. Jag anser 

att bestämda aktiviteter inte får ta över även om de också har sin plats, utan pedagogens roll ska 

vara som en nyfiken medforskare och på så sätt stärka barnens lärande och intresse. 

7.4 Förslag på fortsatt forskning
Under mitt arbete så har det kommit fram att pedagogerna känner sig osäkra ifråga om hur de ska 

använda sig av lärplattan i  förskolan. Mitt forskningsförslag är  därför  om ett riktat arbete,  med 

utbildning och vägledning, under några veckors tid skulle främja lärplattan som ett pedagogiskt 

verktyg i verksamheterna? Skulle ett sådant arbetssätt ge resultat så skulle jag även vara intresserad 

av att veta om detta arbetssätt håller i sig över tid, till exempel ett- eller två år efteråt.
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BILAGA 1
Intervjufrågor

Berätta lite om dig själv

Saker att fokusera på

-hur länge du jobbat inom förskolan

-använder du dig av iPad, surfplatta eller smartphone hemma och i så fall till vad?

Hur ser din arbetssituation ut?

-hur många jobbar på din avdelning och i vilken befattning?

-hur många barn har ni inskrivna?

-ålder?

Hur har ditt arbete med iPaden förändrats från det ni fick den på er avdelning till nu?  

Hur använder du dig av iPaden på förskolan?

Saker som man kan fokusera på 

-när började ni använda er av iPad på förskolan?

-har du fått några utbildningar inom användningen av iPad i förskolan?

-hur använder du iPaden på förskolan - ge exempel

-känslor, tankar och funderingar kring att använda sig av iPaden?

-finns det några regler kring användandet av iPaden?

-är iPaden tillgänglig för alla/hela tiden?

-pratar ni om teknik och lärplatteanvändningen på er avdelning?

-Vad pratar ni om?

-hur väljer ni ut applikationer/spel som ska användas?

-med barnen?

-utifrån pedagogiskt tänk?

-Finns det några områden i arbetet med iPaden där du känner dig osäker?

Hur använder sig barnen på förskolan av iPaden?

Saker som man kan fokusera på

-hur använder sig barnen av iPaden? 

 -vem är med vid användningen av iPaden och hur ser det ut ibland/oftast/mest sällan?

-finns det fördelar/nackdelar med iPaden?

-ser du att något lärande i användandet av iPaden – ge exempel!

Vad behöver du för att gå vidare i ditt arbetssätt med iPaden?

- Var vänder du dig om du behöver råd och stöd i din användning av iPaden?


