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Abstract 
Studiens syfte är att undersöka och fördjupa kunskapen om hur pedagoger i förskolan 

upplever och ställer sig till användandet av lärplattor som hjälpmedel i förskolemiljön. Denna 

studie är en kvalitativ undersökning utförd på en kommunal förskola där metoden enkätstudie 

av tio pedagoger användes. Resultatet av studien visar att lärplattan används både som ett 

administrativt hjälpmedel och som ett pedagogiskt verktyg i förskolan. En intressant 

iakttagelse är att pedagogerna inte fått någon formell utbildning men trots det använde 

flertalet av dem lärplattan flera gånger i veckan. Inga riktlinjer eller mål är givna från 

kommunalt håll, trots detta arbetade pedagogerna med att försöka uppnå målen i den 

reviderade läroplanen, Lpfö 98. Överlag var pedagogernas förhållningssätt och syn på 

användningen av lärplattan en positiv upplevelse motiverat av att det bland annat underlättade 

det administrativa arbetet med dokumentation.   
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Förord 
Jag skulle vilja tacka min handledare Ewa-Charlotte Faarinen som varit mycket snabb med 

feedback och ett mycket positivt bemötande. Vidare skulle jag vilja tacka pedagogerna på den 

förskola som ställt upp trots ett pressat tidsschema. Till sist vill jag tacka min familj som ställt 

upp med uppmuntrande ord och korrekturläsning. 

Ett stort tack till er alla! 
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1. Inledning 
Under min verksamhetsförlagda utbildning mötte jag pedagoger med vitt skilda inställningar 

till att använda informationsteknik (IKT) som till exempel lärplattor i förskolan. Jag har 

träffat flera pedagoger som varit mycket positiva och sett tekniken som till ett stöd vid arbete 

med den pedagogiska dokumentationen och andra pedagoger som har varit mer tveksamma. 

Den pedagogiska dokumentationen är en metod för att arbeta med barns lärandeprocesser. 

Detta återkommer jag till i min uppsats. I den reviderade läroplanen för förskolan Lpfö 98 

(Skolverket, 2011) har områdena teknik och naturvetenskap prioriterats tillsammans med 

områden som språk och matematik. Barn ska erhålla förmågan att kunna kommunicera, söka 

ny kunskap och samarbeta i ett modernt samhälle. I den förändrade läroplanen har målen 

gällande barns språkliga, kommunikativa, matematiska och naturvetenskapliga utveckling 

förtydligats och kompletterats betydligt. Detta framgår tydligt i följande citat: 

 

Förmågan att kunna kommunicera, söka ny kunskap och samarbeta är 

nödvändigt i ett samhälle präglat av ett stort informationsflöde och en snabb 

förändringstakt. Förskolan ska lägga grunden till att barnen på sikt kan tillägna 

sig de kunskaper som utgör den gemensamma referensram som alla i samhället 

behöver (Skolverket, 2011, s. 9). 

 

Under avsnittet ”Förskolans uppdrag” i Lpfö 98 (Skolverket, 2011) står det att IKT och 

multimedia kan användas både som hjälp vid skapandeprocesser och tillämpning. Det är dock 

viktigt att pedagogen agerar som en medupptäckare och inte tvingar på barn de tilltänkta 

hjälpmedlen. Förskolan ska förbereda barnen för grundskolan utan krav på barnen gällande 

fördjupad kunskap inom olika ämnesområden utan istället beakta och ta tillvara barns 

nyfikenhet för lärande. Detta leder till att det läggs en grund för fortsatt inhämtning av 

kunskap och kan hanteras bland annat med att man arbetar med metoden pedagogisk 

dokumentation. Ett begrepp som jag får anledning att återkomma till och förklara närmare i 

min uppsats.  

 

Hansén (2012) anser att det är lätt för personal med lägre kompetens att ta ett steg tillbaka när 

ny teknik introduceras. Den nya tekniken hamnar oftast hos den som är kunnig inom området 

och detta riskerar att skapa en kunskapsklyfta. Vidare finns risken att spridningen av den nya 

tekniken begränsas och att detta sedan påverkar införandet och användandet. Jag anser att det 

är viktigt att man lägger upp en plan för hur tekniken ska förmedlas och användas för att 

förhindra att den endast nyttjas av de som redan har kompetensen. 
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2. Syfte 
Syftet är att studera användningen av lärplattor i förskolan. Studien genomförs med hjälp av 

ett antal frågeställningar fokuserade kring förskolans användande av digital teknik och hur 

användandet ser ut ur pedagogerna på förskolans perspektiv. Mina frågeställningar är: 

 

 Hur använder sig pedagogerna av lärplattor i förskolans verksamhet? 

 Hur ser pedagogerna på användningen av lärplattor tillsammans med barnen?  

 Vilken utbildning har pedagogerna fått för användandet av lärplattorna?  

 Vilka möjligheter ser pedagogerna med användningen av lärplattorna i verksamheten? 

 

2.1. Begreppsförklaringar 

I studien använder jag begreppen den nya tekniken vilket innefattar bland annat begreppen IT, 

lärplatta, pedagogik, förskoleverksamhet och IKT som jag nedan förklarar innebörden av. 

 

IT - Är en förkortning av informationsteknik vilket betyder teknik för insamling, bearbetning, 

lagring samt att presentera bild, ljud och text (Språkwebb, 1999).   

 

Lärplatta – Surfplatta som används i skolmiljö (Språkwebb, 1999). En surfplatta är en 

handhållen dator i form av en pekskärm. Pekskärmen innehåller en komplett dator. För att 

skriva på skärmen behövs inget tangentbord eller mus, utan inmatning sker genom att man 

pekar direkt på skärmen. Ett exempel är Apples Ipad som kom till Sverige år 2010 

(Språkwebb, 1999). Jag har valt att använda mig av begreppet lärplatta istället för surfplatta 

eftersom detta är benämningen som kommunen och förskolan använder.  

 

Pedagogik – Betyder uppfostran eller undervisning och de metoder som tillämpas för att utöva 

detta. Begreppet pedagogik har använts för att beteckna ”vetenskaplig reflektion över 

uppfostrings- och bildningsprocesser” (Nationalencyklopedin, 2014).  

 

Förskoleverksamhet – För att definiera begreppet förskoleverksamhet har jag utgått ifrån 

Lpfö98 (Skolverket, 2011). Förskolan ska bedriva en verksamhet med omsorgsfull och god 

pedagogik vidare ska den bedrivas på ett fostrande och lärande sätt. Verksamheten består i sin 

tur av det kreativa, utvecklande och utbildande samspelet mellan pedagogerna och barnen.  

 

IKT – Med begreppet menas informations- och kommunikationsteknik. Ursprungligen 

handlade IKT-undervisning om till exempel hantering av kalkylblad, ordbehandling eller mer 

eller mindre avancerade former av programmering. På senare tid har begreppet även vidgats 

och innefattar även sökning av information på internet eller i databaser samt kommunikation 

genom olika former av sociala medier. Begreppet innefattar även arbetet att med hjälp av 

digital teknik dokumentera, kommunicera och administrera olika sorters verksamheter 

(Alexandersson, Linderoth och Lindö, 2001). 



 

 

3 

 

3. Bakgrund 
Det finns en hel del forskning inom området IT och användningen av IT som ett hjälpmedel 

för lärande. Det finns även en hel del forskning rörande barns kontakter med digitala 

hjälpmedel och hanterandet av det digitala samhället. Gällande implementationen av IKT i 

skolmiljön så har utvecklingen pågått under en lång tid i Sverige. Denna teknik förväntades, 

enligt Djung-Djärf, (2004), att ha en positiv inverkan på lärandet samt en stor utveckling av 

undervisningsverksamheten. De förväntningar som denna teknik och dess nyttjande förde med 

sig beskrivs vidare av författarna i termer som att övervinna olikheter gällande användande 

för barn inom skolverksamhet. Den nya tekniken ansågs även vara ett bra verktyg för att 

förbereda barnen inför framtiden (Ljung-Djärf, 2004).  

 

3.1 Införande av IKT i förskolan 

Det första steget för ett införande av datorer i de svenska skolorna skedde 1984. Nuförtiden 

nyttjar större andelen av de svenska skolorna och förskolorna IKT i form av till exempel 

datorer eller lärplattor i verksamheten Mjömark (2014).  Jedeskog (2005) menar att det fram 

till 2004 fanns fyra huvudsakliga satsningar för att införa IKT i skolan. Den första satsningen 

varade mellan 1984 och 1987 och fokuserade på att introducera datorer i skolan. I den andra 

satsningen som varade mellan 1988 och 1991 fokuserade man på att öka den generella 

praktiken för användandet av datorn. Nästkommande satsning som skedde mellan 1996 och 

1999 var en satsning på att öka IKT i skolan och satsa på en ökad kompetensutveckling inom 

området. I den fjärde satsningen 1999 till 2002 deltog samtliga skolor i Sverige med målet att 

implementera användningen av IKT på bred front och syftet med satsningen var att fokusera 

på att använda datorer och digitala hjälpmedel på ett pedagogiskt sätt enligt Jedeskog (2005) 

något som även Riis, (2000) instämmer i.  

 

Målet med den fjärde satsningen på IKT (1999 till 2002) var enligt regeringen att värna om 

alla medborgares möjlighet att på lika villkor kunna ta del av den nya teknikens möjligheter 

(Prop 1995/96:125, s. 1).  För att uppnå detta arbetade sedan regeringen för att få till ett 

införande av IKT i hela utbildningssystemet. Detta arbete genomfördes med målet att verka 

mot en utveckling där skillnader uppkom mellan de som hade och inte hade en möjlighet att 

nyttja IKT. Den dåvarande regeringen fattade beslutet att från år 2001 skulle den nya tekniken 

föras in på alla nivåer av utbildningssystemet (Prop. 1998/99:2). Utbildningssystemet gavs 

sedan uppdraget att arbeta för att motverka ojämlikheter gällande användning av IKT både i 

skolan och i hemmet. Detta var ett krav av regeringen för att fortsätta värna om barns 

rättigheter till rättvisa utbildningsmöjligheter. Uppgiften blev att verka för att i möjligaste 

mån bidra till ett jämlikt nyttjande av tekniken både i skolmiljön och i hemmen. Detta ansåg 

regeringen vara mycket viktigt för att inte skillnader mellan de som redan hade tillgång och 

kunnande gällande den nya tekniken och de som inte hade skulle uppstå (Johansson & Nissen, 

2001). Vidare speglades även detta i läroplanen för förskolan (Lpfö 98). I förskolan gällde 

arbetet inte bara tillgången till IKT utan även hur den nya tekniken gjordes tillgänglig för 
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barnen. För att kunna möta regeringens krav insåg man tidigt att en grundläggande behörighet 

gällande IKT-nyttjande hos pedagogerna var mycket viktig (SOU 1997:157).  

 

För att undersöka omfattning av användandet av IKT och dess effekter genomfördes år 2007 

den så kallade STEPS-studien. Denna studie genomfördes på uppdrag av 

Europakommissionen och hade som mål att se på IKT inverkan på bland annat förskolan i 

Europa. STEPS-studien utgår från data från tidigare utförda studier (avhandlingar publicerade 

fram till 2006) samt ett nytt material insamlat från ett stort antal länder. Gällande dessa studier 

kunde Klerfelt inte finna några som hade stöttats av vetenskapsrådet eller av någon myndighet 

som anlagit forskningsmedel. Resultatet av STEPS-studien utmynnar i en samling nationella 

översikter samt en samlad översikt och visar på vilken utbildning pedagogerna i respektive 

land erhållit (Klerfelt, 2007).  

 

Författaren Ljung-Djärf (2004) uttrycker, i sin doktorsavhandling, den betydelse som datorn 

har som en samlingspunkt för barnen i verksamheten. Arbetet och interaktionen mellan 

barnen pågår samtidigt som barnen löser problem och kommunicerar sina tankar. Det 

samarbete som uppkommer enligt författaren är både produktivt och målinriktat och hjälper 

barnen att undervisa varandra samt lära sig att vänta på sin tur. Kjällander (2011) menar i 

avhandlingen att eleverna tar ett gemensamt grepp om de arbetsuppgifter de utför vid datorn 

och hur de på ett sådant sätt själv lär sig att samarbete är viktigt. Kjällander beskriver även 

hur arbetet med det digitala materialet påverkar deras lärande. Vid själva skapandet av 

materialet hittar eleverna nya sätt att lära sig till exempel via rörliga bilder, färger, ljud och 

animationer. Även Klerfelt (2007) pekar på möjliggörandet av barns interaktion med varandra 

när de samlas kring datorn. I studien anser hon att IKT kan användas på ett bra sätt för att 

arbeta med barns utveckling av förmågan att uttrycka sig och att utföra ett kreativt skapande 

tillsammans. 

 

3.2 Pedagogernas utbildning och användandet av IKT 

Gällande lärarnas användning av den digitala tekniken menar Erstad (2002) att flertalet lärare 

har en bristande teknisk kompetens, något som författaren anser beror på attityden till den nya 

tekniken. Detta återkommer även i Skolverkets rapport från 2009 där det anges att många 

lärare har behov att utveckla sin kompetens inom IKT-området. Här betonas även att detta i 

sin tur kan bero på att riktlinjer för hur tekniken ska användas pedagogiskt ofta saknas.  

 

I studier som genomförts inom området, till exempel STEPS-studien som jag gått igenom i 

tidigare avsnitt, framkommer det dock att de flesta införandeprojekt av IKT i 

utbildningsmiljöer formas av de som använder tekniken. Med detta menas att pedagogiska 

filosofier och utgångspunkter ofta styr användandet med avseende på nyttjandegraden. 

Pedagogens egna erfarenheter av tekniken kommer även att spela en stor roll i hur 

användningen i verksamheten kommer att se ut (Alexandersson, Linderoth & Lindö, 2001).  
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Gällande införande av IKT implementation i förskolan så har ett stort antal projekt 

genomförts. Dessa projekt har bidragit till att i olika omfattning leda till en utveckling av 

pedagogernas kompetens. Något som gäller för samtliga projekt är att de påvisar hur stor 

betydelse pedagogen har för, både gällande kompetens och erfarenhet hur tekniken kommer 

att användas i verksamheten. Pedagoger som sedan tidigare endast har en liten teknisk 

kunskap kommer troligen att förhålla sig mer tillbakadragna gällande användande av IKT 

jämfört med mer utbildade kollegor (Ljung-Djärf, 2004). 

 

Enligt Gärdenfors (2010) finns det ofta en stark tro på att en implementering av IKT i skolan 

löser sig själv bara man för in tillräckligt mycket hårdvara. Författaren betonar vikten av att 

undersöka att den införda tekniken används på ett vettigt sätt. Det är viktigt att kunna påvisa 

fördelarna med användningen av tekniken för att få personal och elever motiverade till att 

nyttja den.  

 

 I den tidigare nämnda rapporten från Skolverket (2009), anges att många lärare har ett behov 

att utveckla sin kompetens för att kunna nyttja den nya tekniken fullt ut. Saknas denna 

kompetens uppstår lätt problem med användandet av den nya tekniken och detta bidrar i 

förlängningen till att nyttjandet upphör eller blir kraftigt begränsat. I rapporten framgår att 

med den snabba teknikutveckling som sker i samhället krävs lärare som ständigt utbildas för 

att införandet av den nya tekniken ska kunna ske på ett bra sätt. I en annan rapport betonar 

Skolverket (2007) vikten av en genomtänkt plan för införandet av IKT i skolmiljön. Det är lätt 

att man bara köper in utrustning och lämnar den på plats utan mål eller riktlinjer. Detta 

riskerar att satsningen är bortkastad och utrustningen bara ligger oanvänd. För att undvika 

detta framgår det i rapporten att det är viktigt att lärarna får så mycket handledning och 

utbildning att de känner att de kan behärska utrustningen. 

 

Bergström och Entersten (2012) uttrycker att i och med digitaliseringen av vårt samhälle 

kommer även barn i allt större kontakt med digital information. Olsson (2012) tar i sitt 

examensarbete upp hur arbetet kring lärplattan ser ut i verksamheten. Vidare är det ett 

huvudmål för pedagogerna att barnen samarbetar kring lärplattan och det har utförts ett 

gediget arbete med att få barnen att ta hänsyn till varandra och inte bråka. Pedagogerna anser 

även att det är viktigt att framhäva att lärplattan är ett arbetsverktyg och inte en nöjesmaskin 

och att arbetet med denna ständigt sträva efter att vara så pedagogiskt utvecklande som 

möjligt. Dessa pedagoger anser att lärplattan hjälpt dem i utvecklingen av det pedagogiska 

arbetet och att de pedagogiska apparna är ett bra verktyg ibland annat arbetet med barnens 

språkutveckling (Olsson, 2012). 

 

 Svensén (2012) pekar i sin artikel på vikten av att ha ett klart syfte med lärplattan och vara 

noga med vilka appar man väljer att installera. Även Olsson (2012) betonar att det är viktigt 

att förmedla att lärplattan ska ses som ett pedagogiskt verktyg. 

 

I en annan studie anser Björk och Thorsell (2012) att pedagogernas inställning varit mycket 

positiv till användningen av en lärplatta i verksamheten. Pedagogerna ansåg här att barnen 



 

 

6 

 

använder plattan till att söka information, lyssna på musik och sånger samt spela pedagogiska 

spel. Vidare utvecklar barnen sin digitala kompetens och får möjligheten att utveckla sitt 

lärande inom nya områden. 

 

Enligt Skolverket (2015) är mycket av den befintliga forskningen fokuserad på hur själva 

tekniken är anpassad och skall användas. Det finns även en del forskning gällande digitala 

hjälpmedel i skolmiljön. Enligt Hylén (2011) kan digitala läromedel som att till skillnad från 

medier i pappersform interagera med användaren på ett helt nytt sätt. Författaren betonar att 

traditionella läroböcker och metoder kan kompletteras med digitala läromedel för en bättre 

utbildningsmiljö. Strandberg (2009) anser bland annat att det fysiska rummets begränsningar 

kan utökas genom uppkoppling av digitala hjälpmedel till nätverk och en större interaktion 

med omvärlden, detta bidrar till att barnen blir deltagare i en rikare läromiljö. Skolverket 

(2009) betonar att förskolans arbete har gått från att vara en omhändertagande 

omsorgsverksamhet till en verksamhet med ett större utbildningsmål. Förskoleverksamheten 

har givits tydligare riktlinjer gällande användande och lärande av bland annat IKT. Fokus 

inom detta område ska ligga på att arbeta mot ett likvärdigt och jämlikt nyttjande.  

 

3.3 Pedagogisk dokumentation 

Metoden pedagogisk dokumentation är enligt Skolverkets (2014) definition ett arbetssätt som 

kan användas vid utveckling av verksamheten genom att dokumentera det som händer mellan 

barn och vuxna i verksamhetsmiljön med hjälp av till exempel kamera, film eller penna och 

papper.  I den pedagogiska dokumentationen åskådliggörs barnens lärandeprocesser i text 

eller bildform för att kunna spridas till andra (Brulin & Emriksson, 2005:19).  Läroplanen för 

förskolan beskriver den pedagogiska dokumentationen som ett arbetssätt för att utvärdera 

verksamheten. Dokumentationen kan sedan användas som underlag för pedagogernas 

bedömning och reflektion över hur verksamheten kan förbättras och utvecklas (Lpfö98). 

Arbetet med dokumenterandet i förskolan har genomgått en stor utveckling och väldigt många 

förskolor arbetar med pedagogisk dokumentation som ursprungligen grundar sig på Reggio 

Emilia pedagogiken. Denna pedagogik har sedan 80-talets början haft inflytande på 

förskolorna i Sverige. Detta beror på att svenska kommunala förskolor och Reggio Emilia till 

stor del har samma grundsyn när det gäller barnets roll i verksamheten (Elfström, 2013). I 

dagsläget använder många förskolor i Sverige pedagogisk dokumentation. Användandet är 

särskilt högt i förskolor som inspirerats av Reggio Emilia. Detta beror troligen på den unika 

pedagogiska verksamhet som bedrivs där. Arbetsmetoden används i olika utsträckning men de 

flesta uppger att syftet är att öka förståelsen för barns lärande och hur detta kan utvecklas 

(Barsotti, 1997).  

 

3.4 Pedagogisk appar och spel 

Skolverket (2014) skriver att multimedia och spel kan nyttjas i förskolemiljön som ett verktyg 

för att utveckla barns modersmål och det svenska språket. För att gynna en språkutveckling är 

det viktigt att vuxna och pedagoger är engagerade och utbildade i teknikens användning. 

Skolverket (2014) visar exempel på bland annat modersmålsappar som förskolan kan använda 

i verksamheten. Dessa appar består av både spel och mer interaktiva program till exempel 
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pussel. Apparna finns på flertalet språk även om de flesta är på svenska. Den utökade 

funktionaliteten som lärplattan som medium bidrar till är bland annat möjligheten att byta 

mellan olika alfabet på tangentbordet. Skolverket (2015) visar på de möjligheter gällande 

lärande för elever med läs- och skrivsvårigheter när digitala verktyg i form av exempelvis 

appar implementeras i verksamheten. Skolverket (2015) visar på hur man kan söka svar på 

frågan vilka appar som är bra att använda i skolmiljö med att tipsa om ställen där pedagoger 

kan söka recensioner av skolappar (både betal- och gratis appar).  
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4. Metod 
Jag anser att en kvalitativ metod passade min studie bäst då jag använde mig av enkäter med 

öppna frågor för min undersökning. I överensstämmelse med Widerberg (2002) ökar 

möjligheten att analysera svaren på ett djupare sätt vid användningen av öppna frågor till 

skillnad från en studie med slutna frågor. I enlighet med Widerberg (2003 har jag, för att 

fördjupa min analys och sakkunskap av olika forskningsmetoder, använt mig av befintlig 

forskning och litteratur inom området i form av både andra forskningsrapporter till exempel 

Björk -Thorsell (2012) och Olsson (2012) samt litteratur av bland andra Trost och Hultåker 

(2007) och Ejlertson (2005). När man använder sig av en enkätstudie finns det alltid risk för 

bortfall, det vill säga att folk väljer att inte fylla i enkäten. Vid ett för stort bortfall till exempel 

mer än 50 % kan man inte använda enkäten. Det finns även en risk att respondenterna svarar 

oseriöst på frågorna. För att undvika detta är det, enligt Trost (2007), viktigt att utforma 

enkäten efter några grundprinciper: 

 Lätta frågor som är enkla att besvara. 

 Enkäten får inte vara för omfattande och lång, då undviker respondenterna att svara. 

 Tilltalande Layout – enkäten ska vara lättförstådd. 

 

4.1. Metodanalys  

För att gå vidare med analys av mitt insamlade material använde jag mig av kvalitativ 

innehållsanalys. Detta är en metod där man undersöker likheter och olikheter för ett skrivet 

material. Detta material är i mitt fall enkätsvaren. Den kvalitativa innehållsanalysen går ut på 

att innehållet i materialet undersöks steg för steg för att urskilja ett tema eller en röd tråd. 

Processen med analysen kan sedan utmynna i flera teman som kan undersökas djupare. Detta 

kan sammanfattas i följande steg (Krippendorff, 2012). 

 

 Först läses hela texten igenom upprepade gånger för att man ska få en känsla för 

helheten. 

 Meningar eller fraser som innehåller information som är relevant för 

frågeställningarna sorteras fram. Övrig text måste tas med så sammanhanget kvarstår. 

Dessa meningar kallas meningsbärande enheter. 

 De meningsbärande enheterna kondenseras i syfte att korta ned texten men ändå 

behålla hela innehållet. 

 De kondenserade meningsenheterna kodas och grupperas i kategorier som återspeglar 

det centrala budskapet i materialet.  

 Till sist kan man formulera teman, där det latenta innehållet i materialet framgår. 

 

Jag arbetade med dessa steg på följande sätt: 

Inledningsvis försökte jag skapa en helhetsbild över det insamlade materialet. Det resulterade 

i att jag skrev ner några stödord och gemensamma begrepp som återfunnits i flertalet av 

enkätsvaren. Steg två i bearbetningsprocessen var att försöka strukturera upp och sortera bort 

sådant som inte var relevant för studien. Resultatet som sedan återstod utgjorde en 
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strukturerad text som analysen utgick ifrån. Efter detta steg fortsatte jag med att dela in texten 

i delar härrörande från de olika frågeavsnitten. De avsnitt som jag delade in efter var de tre 

inledande frågorna, frågor gällande användningstiden samt de avslutande frågorna av öppnare 

karaktär. I nästa steg delade jag in de ovanstående avsnitten i mindre delar för att kunna hitta 

gemensamma nämnare mellan de olika svaren. Denna indelning utfördes primärt på avsnittet 

med de öppnare frågorna och resulterade i sju underområden. Dessa områden var införande av 

lärplattor, utbildning, riktlinjer och mål, möjligheter och problem, användning, förbättring och 

övriga synpunkter. Till sist försökte jag skapa ett tema, pedagogens situation, som jag utgick 

ifrån när jag bearbetade materialet.   

 

 

4.2. Urvalsgrupp 

Avgränsningar i urvalet av förskola har skett genom att jag kontaktat olika förskolor för att ta 

reda på var lärplattor används. Detta utfördes genom att jag kontaktade kommunen för att få 

en sammanställning av de förskolor som använde lärplattor i verksamheten. När jag sedan 

gick vidare med att kontakta respektive förskola var mina urvalskriterier att lärplattorna måste 

funnits tillgängliga i minst två år på förskolan samt att minst tio pedagoger hade möjligheten 

att delta i min studie. Jag fann en förskola där lärplattor funnits som hjälpmedel i tre år och 

nyttjades i verksamheten av flertalet pedagoger.  

 

På den valda förskolan har jag låtit tio pedagoger svara på enkäterna. I min undersökning var 

jag intresserad av att undersöka pedagogernas syn på lärplattan som ett hjälpmedel i 

förskolemiljön. Jag har valt att undersöka ett fenomen (lärplattan) i en kontext 

(förskolemiljön). Alternativet hade varit att jämföra olika förskolors användning av lärplattan 

men jag anser då att jag gått miste om att studera själva fenomenet. Detta är något jag 

återkommer till i avsnittet vidare forskning. Urvalet på den valda förskolan var tre pedagoger 

från två olika avdelningar samt fyra pedagoger från en tredje avdelning. Jag har valt att 

tilldela avdelningarna de fiktiva namnen Grodan, Hästen och Myran. Åldern på barnen på 

avdelningarna är 2-4 år. Anledningen till att jag bestämt mig för att inte ta med pedagoger 

från avdelningar som har barn under två års ålder är att de på förskolan valt att inte använda 

lärplattan med så små barn. Avdelningarna Grodan och Hästen har tillgång till en lärplatta. 

Undantaget är Myran som har tillgång till två lärplattor. Anledningen till att Myran har 

tillgång till en extra lärplatta jämfört med de två andra avdelningarna är att den extra 

lärplattan är till för en enskild pedagog på den avdelningen. Denna benämns senare som 

respondent A. För övriga pedagoger gäller en lärplatta per tre pedagoger. De empiriska data 

som studien består av är resultatet från min kvalitativa undersökning. Jag har valt att inte 

fördjupa mig i själva tekniken.  

 

4.3. Undersökningsmetod 

Patel och Davidson (2003) menar att en kvalitativ studie som arbetssätt är lämplig när målet 

med studien är att undersöka och finna egenskaper hos något. Exempelvis den som varit mål 

för studiens (i mitt fall pedagogerna på förskolans) uppfattningar. Då min enkäts 

svarsalternativ är öppna och pedagogens egna uppfattningar bildar svaren ger en kvalitativ 
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studie en stor möjlighet att besvara syftet med min studie. Trost och Hultåker (2007) uttrycker 

sina tankar om risker, fördelar och nackdelar med öppna enkätfrågor något jag återkommer 

till.  

 

Min enkät (se bilaga 1) inleds med några korta frågor av ”ja och nej” – karaktär för att ge en 

inblick i pedagogens tidigare erfarenheter och kunna jämföra och dra slutsatser mellan de 

olika svarande. Tanken med att inleda med dessa frågor var att dels för att få en uppfattning 

om respondenten samt sedan undersöka hur dennes tidigare erfarenheter kunnat påverka 

svaren på frågorna. Sedan följer öppnare frågor där pedagogen ges möjlighet att djupare 

förklara sitt perspektiv. Enligt Trost och Hultåker (2007) är en risk med öppna frågor att 

respondenten antingen inte skriver någonting alls eller endast skriver stödord som kan vara 

svåra att tolka vid sammanställningen. Till sist ges pedagogerna möjligheten att lämna övriga 

kommentarer om de känner att de vill ta upp något speciellt. Enligt Ejlertsson (2005) bör ett 

frågeformulär testas i två förstudier för att kunna verifieras. Dessa två studier är dels en test på 

vänner och bekanta och sedan på den population man avsett att undersöka. Jag inledde med 

att testa enkäten på tre medlemmar i min släkt och valde sedan att även testa den genom att 

sitta med när den första respondenten genomförde enkäten. Mina slutsatser av detta var att 

frågorna fungerade bra och endast ordningen mellan två av frågorna ändrades efter det första 

testet. 

 

4.4. Genomförande 

När handledaren godkänt utformningen av mina enkätfrågor kontaktade jag förskolechefen på 

utvald förskola via mail. Genom henne fick jag kontakt med den pedagog som hade 

huvudansvaret för lärplattorna på förskolan. Därigenom fick jag hjälp att hitta de övriga 

pedagogerna i studien. För att garantera anonymitet märktes enkäterna med bokstäverna A-J 

efter att jag hämtat dem. Enkäterna delades ut och samlades in av respondent A och lämnades 

sedan in på förskolechefens kontor när de var ifyllda, där de lades i en plastficka. På detta sätt 

kunde förskolechefen inte veta vilken pedagog som svarat på vilken enkät. Efter två dagar 

fick jag besked av förskolechefen att alla enkäter besvarats och lämnats in och jag hämtade 

dem skyndsamt. Instruktionerna var att enkäterna skulle utföras enskilt eftersom studien 

utgick från pedagogens personliga uppfattning. På så sätt minimerades risken att personer 

omkring påverkade pedagogen med tips och påminnelser från egna perspektiv. När den första 

enkäten besvarades var jag närvarande hela tiden för att ta reda på om de frågor som ställdes 

förstods av pedagogen. Jag var inte närvarande när övriga pedagoger fyllde i sina enkäter. Om 

de hade funderingar gällande enkäten och frågornas utformning gick det bra att ta kontakt 

med mig via mail eller telefon. Jag såg till att vara tillgänglig via telefon tills jag fick 

rapporterat att samtliga enkäter var inlämnade. För att kontrollera att min enkät uppfyllde de 

forskningsetiska grundprinciperna valde jag att sitta med när den första pedagogen fyllde i 

enkäten. Detta återkommer jag i följande avsnitt. 

 

4.5. Forskningsetiska grundprinciper 

Grundläggande huvudkrav inom forskningsetik är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Dessa fyra krav kan i sin tur delas in ett antal 
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regler. Gällande informationskravet skall forskaren informera de berörda om den aktuella 

forskningsuppgiftens syfte. I samtyckeskravet har deltagarna själva rätten att bestämma över 

medverkan i studien. Om till exempel minderåriga är med i en studie bör samtycke från 

målsman inhämtas. Detta gäller speciellt om undersökningen är av etiskt känslig karaktär. 

Vidare är denna regel beroende av undersökningens typ. I en undersökning där en aktiv insats 

ges av deltagarna ska samtycke alltid finnas. Under konfidentialitetskravet finns regler 

gällande ingående personers sekretess och hantering av personuppgifter. Med detta menas till 

exempel att alla uppgifter om identifierbara personer ska lagras på ett sådant sätt att de inte 

kan identifieras av utomstående. Detta gäller i synnerhet när uppgifterna är av etiskt känslig 

karaktär. Det ska då vara praktiskt omöjligt för utomstående att komma åt uppgifterna. I det 

sista kravet gällande nyttjande konkretiseras bland annat regler angående användningen av 

insamlade uppgifter. Detta krav innefattar till exempel regler för hur uppgifter angående 

insamlade uppgifter får användas. För att efterfölja grundprinciperna bör forskaren redan vid 

planeringen av studien tillämpa åtgärder för att undvika att studien används felaktigt eller på 

ett sådant sätt som kan vara till skada för deltagarna. Det kan till exempel vara lämpligt att 

utföra motåtgärder i form av sekretess av uppgifter (Codex, 2014).  

 

Något som Patel och Davidson (2003) finner mycket viktigt för att öka deltagandet i 

undersökningar hos de svarande är att skapa en god relation med dessa. Vidare är det viktigt 

att individen känner sig trygg och har gott om tid för att ge ett så uttömmande och korrekt 

svar som möjligt. För att pedagogen skulle känna sig trygg underströk jag att enkäten var 

anonym. Jag pratade med den pedagog som hade huvudansvaret för lärplattorna och kom 

överens med henne att hon skulle dela ut enkäterna till pedagogerna samt att ge dem 

tillräckligt med tid att svara. Mina direktiv var att varje pedagog skulle få avsatt minst 20 

minuter för detta ändamål. 

 

Då min studie syftar till att skapa inblick i en pedagogs syn och förutsättningar gör jag 

bedömningen att pedagogen måste få uttrycka sig fritt och öppet. Enligt Codex (2014) är det 

därför bättre att inte hänföra svaren till en namngiven individ vilket kan medföra att denna 

inte svarar på samma sätt som om denne fått vara anonym. Jag har därför valt att kalla mina 

respondenter A, B och så vidare.    



 

 

12 

 

5. Resultat 
I resultatavsnittet presenterar jag det som framkommit i min enkätundersökning. Jag har varit 

intresserad av att undersöka pedagogernas syn på lärplattans användning i 

förskoleverksamheten. Därför har jag valt att ta fram både förhållningssättet generellt i de 

frågor som krävt utförligare svar samt gruppering av enskilda svar i frågor med kortare 

svarsalternativ. Detta resulterar i ett åskådliggörande av pedagogernas syn för att visa på vilka 

uppfattningar som finns något som jag sedan fördjupar mig i och utvecklar vidare under 

resultatdiskussionen i punkt 6.2.  

 

5.1. Sammanställning av de tre inledande frågorna 

Under detta avsnitt redovisar jag resultatet på de tre inledande frågorna av typen ja/nej i min 

enkätundersökning. De tre frågorna gällde erfarenheter av lärplattor sedan tidigare både privat 

och på arbetsplatsen. I undersökningsgruppen svarade nio respondenter av tio att de hade 

tidigare erfarenheter av lärplattor. Vidare visade det sig att nio av tio respondenter även 

använder sig av en lärplatta privat. Det var endast respondent C som svarat att denne varken 

hade tidigare erfarenhet från lärplattor eller använde en privat. Samtliga tio respondenter 

svarade att de använde en lärplatta på arbetsplatsen.  

 

5.2. Sammanställning av de tre frågorna gällande användningstiden  

Hur många gånger per vecka som respondenterna A till J använder lärplattan går att utläsa i 

figur 5.2.1. Svaren är grupperade efter antalet tillfällen. Grupperingen är gjord utifrån 

respondenter som svarat att de använt lärplattan färre än en gång per vecka till de som använt 

den mer än fem gånger per vecka i förskolemiljön. Respondent F svarade att denne använde 

lärplattan färre än en gång per vecka. Respondenterna E, G, H och J använde lärplattan 1 till 2 

gånger per vecka. Respondenterna B, C, D och I använde lärplattan 3 till 5 gånger per vecka. 

Respondent A svarade att denne använde lärplattan mer än 5 gånger per vecka. 

 

 
Figur 5.2.1. Respondenternas svar när det gäller antalet tillfällen per vecka de använder lärplattan på förskolan. 
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Hur länge varje respondent använder lärplattan framgår i figur 5.2.2. Svaren är grupperade 

efter antalet minuter per tillfälle. Grupperingen är utförd utifrån respondenter som svarat att 

de använder lärplattan mindre än 10 minuter per tillfälle till de som svarat att de använder den 

mer än 30 minuter per tillfälle. Respondent D och F svarade att de användning var mindre än 

10 minuter per tillfälle. Respondenterna B, C, H och I svarade att de använde lärplattan 10 till 

15 minuter per tillfälle. A, E och G svarade att de använde lärplattan 16 till 30 minuter per 

tillfälle. Respondent J svarade att denne använde lärplattan mer än 30 minuter per tillfälle. 

 
Figur 5.2.2 Respondenternas svar gällande hur länge de använder lärplattan per tillfälle. 

5.3. Sammanfattning öppnare frågor 

Här redovisar jag svaret på de åtta frågor som är av öppnare karaktär. Jag har valt att gruppera 

sammanställningen efter de sju områden som jag identifierat i metodanalysen dvs införande, 

utbildning, riktlinjer och mål, möjligheter och problem, användning, förbättring och övriga 

synpunkter. 

 

För ca tre år sedan kom det lärplattor till förskolan, en till varje avdelning. Införandet skedde 

ungefär samtidigt som revideringen av läroplanen Lpfö 98 (Skolverket, 2011). Plattorna 

delades sedan ut utan att någon utbildning genomfördes. Det gavs endast en kort ”teknisk 

instruktion” enligt en av respondenterna. Flertalet av respondenterna nämnde att en utbildning 

förmodligen skulle öka nyttjandet av lärplattorna. Alla respondenter utom A har svarat att 

inga riktlinjer eller mål för lärplattan har angivits. Respondent A har svarat att det gavs fria 

händer till hur lärplattan skulle användas och att denne respondent själv tagit på sig att 

löpande utbilda och introducera de övriga pedagogerna. Analysen av resultatet visade att 

respondenterna såg flera möjligheter med användandet av lärplattor i förskolemiljön. Här 

skrev respondent E att ”den pedagogiska dokumentationen underlättats betydligt” jämfört 

med tidigare. Respondent A, B, C, E, G, H, I, J ansåg även att den administrativa 

dokumentationen blivit mycket lättare med hjälp av lärplattan. Vidare nämnde respondenterna 

A, B, E, G, I och J att informationssökning gällande tips på aktiviteter, sånger och lekar var en 

mycket positiv upplevelse med hjälp av lärplattan.   
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På frågan om respondenterna upplevt några problem i samband med användandet av 

lärplattan svarade sju stycken av tio ja (respondenterna B, D, E, F, H, I, J) där alla var överens 

om att spelen skapade konflikter och att barnen fastnade i spelandet. Respondenterna D och F 

skrev att ”barnen har väldigt lätt fastna i spelandet” medan B, E, H, I och J ansåg att detta 

hände då och då. Detta hade i sin tur lett till att man trappat ner på spelandet och att endast 

pedagogiska spel fanns installerade. Respondent D nämnde att ”vissa föräldrar ansåg att 

lärplattan endast användes för nöjen” och att man därför måste bli tydligare att förmedla att 

endast pedagogiska spel finns installerade och att lärplattan är ett bra hjälpmedel för till 

exempel språkträning. Gällande respondenternas användning av lärplattan tillsammans med 

barnen (se figur 5.3.1) har jag grupperat svaren efter huvudanvändningsområden. Dessa är 

mattespel, språkspel och andra spel, websurf. Under kategorin mattespel innefattas de appar 

på lärplattan där barnen fick räkna och titta på siffror. Den andra kategorin är språkspel och 

med dessa avses appar där barnen fick möjlighet att träna sitt språk genom till exempel att 

lyssna på berättelser och identifiera ord och läten. Under kategorin ”andra spel, websurf” 

nämnde pedagogerna att de söker på webben efter bilder för att förklara saker för barnen, pek- 

och tittlekar på webben samt spelar ”memory”-spel. Denna figur är en sammanställning av 

respondenternas svar vilket medför att samma respondent kan återfinnas i flera av grupperna. 

Respondent A skrev ”särskilt matteappen är mycket bra och enkel att använda” något som 

även flera av de andra respondenterna uttryckte. Respondenterna A, B, E, H och I nämner 

även att spel är ett bra sätt att få barnen intresserade och motiverade att använda de olika 

”apparna”.   

 

 
Figur 5.3.1. Resultatet av respondenternas svar grupperade i tre huvudanvändningsområden, se förklaringen ovan. 

För att åskådliggöra hur användningen av lärplattan sett över en veckas tid ser ut se figur 

5.3.2. För att komma fram till resultatet nedan multiplicerade jag användningstiden varje 

respondent angett med antalet gånger per vecka. Något som är intressant här är att alla 

respondenter svarat att de använder lärplattan varje vecka. Detta är intressant då en av 

respondenterna tidigare skrivit ”jag använder inte lärplattan alls”.  
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Respondent A B C D E F G H I J 

min/gång 30 10 12,5 7,5 30 2,5 17,5 10 10 45 

ggr/vecka 7,5 4 4 4 1,5 1 1,5 1,5 4 1,5 

min/vecka 225 40 50 30 45 3 26 15 40 68 

 

Total användning per vecka (minuter) 541 

Total användning per vecka (minuter, exkl. respondent A) 316 

Medelanvändningen per vecka (per pedagog och minuter) 54 

Medelanvändningen per vecka (per pedagog och minuter 

exkl. respondent A) 

32 

Figur 5.3.2 Resultatet visar den totala medeltiden för hur lärplattan används på förskolan både totalt samt per 

pedagog. 

Det framkom under min undersökning att respondent A tilldelats en extra lärplatta. Denna 

nyttjades för självutbildning samt för att förbereda utbildning av de andra pedagogerna. Då 

detta inte utfördes av någon av de andra pedagogerna valde jag att bryta ut respondent A när 

jag tittar på medelanvändningstiden per pedagog.  

 

Vad respondenterna använder lärplattan till visas i figur 5.3.3. Resultatet är grupperat efter 

kategorierna, eget arbete, dokumentation samt pedagogiska appar. Eget arbete innefattar 

svaren: E-post, Websurf efter aktiviteter/lekar, utbildning och spel. Dokumentation innefattar 

dokumentation gällande barnens utveckling och aktiviteter, denna del innefattar arbete både 

dokumentation med barnens medverkan samt när pedagogen är ensam. Pedagogiska appar 

innefattar bland annat matematikspel, ordspel och talpedagogiska appar. Respondenterna A, 

B, C, E, G, H, I och J använder lärplattan till ”Eget Arbete”. Respondenterna A, E, G, H och I 

använder lärplattan för dokumentation. Respondenterna A, E och H har svarat att de använder 

lärplattan för pedagogiska appar. 
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Figur 5.3.3 Resultatet av respondenternas svar gällande till vad lärplattan används till. 

Jag frågade pedagogerna om de ansåg att något gick att förbättra med användningen av 

lärplattan inom verksamheten. Respondenterna C, D, E, F, G och I ansåg att de skulle behöva 

mer utbildning i hur lärplattan skulle användas. Respondenterna D och F uttryckte det som 

”lärplattorna lämnades bara av här på avdelningen”. Vidare svarade respondenterna D, E och 

G att de ville ha hjälp med hur användningen av lärplattan skulle ske tillsammans med barnen. 

Respondent B ansåg att det inte fanns något att förbättra, ”det är bra som det är man får själv 

sätta sig in i hur man bäst använder lärplattan”. Efter det att pedagogerna svarat på frågorna 

gavs det möjlighet att lägga till synpunkter som inte gick att redovisa i enkäten. Här svarade 

alla utom respondent A att de inte hade något att tillägga. Respondent A ansåg att det var 

viktigt att poängtera att de aktivt valt att plattan ska användas som hjälpmedel och utbildning 

och inte för spelande av nöjesspel. 

6. Diskussion 
Min studie genomfördes som en kvalitativ enkätstudie, detta gjordes för att kunna ta fram mer 

djupgående svar från en pedagogs perspektiv än om jag använt mig av en kvantitativ studie. 

 

6.1. Metoddiskussion 

Enligt Patel och Davidson (2003) är detta arbetssätt bra för att skapa en förståelse för 

respondentens uppfattningar om en viss sak i ett speciellt sammanhang. Fördelen med en 

enkätundersökning är att varje undersökningstillfälle blir i det närmaste identiskt Som jag 

tidigare nämnt finns det några viktiga grundprinciper vid utformandet av en enkät. För att 

kontrollera att min enkät uppfyllde dessa valde jag att sitta med när den första pedagogen 

fyllde i enkäten.  Vid de övriga tillfällena fanns jag tillgänglig via telefon.  

 

Alternativet till en kvalitativ studie är en kvantitativ. Då jag i min studie valt att inte jämföra 

olika förskolor med varandra utan att försöka finna den enskilda pedagogens syn ansåg jag att 

en kvalitativ enkätundersökning bättre skulle fylla mitt syfte. Jag har valt att pedagoger från 

dessa tre avdelningar ska få delta i undersökningen. Eftersom arbetssättet och riktlinjerna för 
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de olika avdelningarna på den undersökta förskolan är gemensamma. Förutsättningarna för de 

olika pedagogernas användning av lärplattan är således desamma och de har alla tillgång till 

en lärplatta per avdelning vilket medför att användningsmöjligheterna är helt likvärdiga.   

 

När jag valt ut respondenter har jag först talat med kommunen för att få en lista på förskolor 

och sedan kontaktat förskolecheferna på de förskolor som använt lärplattor i verksamheten 

och uppfyllt mina urvalskriterier. Kommunen har inte utfärdat några riktlinjer för hur 

lärplattorna skall användas i förskolan. Detta har medfört att införandegraden av lärplattor 

skiljer sig markant mellan olika förskolor. Jag bestämde mig därför att inrikta mig mot en 

förskola som haft lärplattor minst två år samt hade möjligheten att delta i min studie med 

minst tio pedagoger. Efter detta gick jag vidare med en kommunal förskola som uppfyllde 

dessa kriterier. När jag talat med förskolechefen på förskolan har jag fått ett godkännande för 

att utföra enkätundersökningen där. Jag anser att tillförlitligheten med mitt urval samt antalet 

pedagoger som hade möjlighet att delta i undersökningen gör att jag kan skapa mig en bra bild 

och förståelse för att besvara mitt syfte. Av Patel och Davidson (2003) framgår att en 

kvalitativ studie kan ge en stor förståelse för en viss företeelse samt skillnader som uppvisas i 

en rådande situation. 

 

Några av enkätsvaren innehåller motsägande svar. Respondent F har till exempel svarat att 

denne inte alls använder lärplattan medan man i figur 5.3.2 kan se att alla respondenter 

använder lärplattan åtminstone några minuter per vecka. Jag anser dock att de avvikelser som 

framkommit i enkäterna är så små och obetydliga att det inte påverkar slutsatserna i 

nämndvärd grad. Vidare tror jag att dessa svar beror på att respondenterna inte tycker att 

några minuters användning är något att tala om. Under rubriken forskningsetiska principer 

diskuterade jag de huvudkrav som man bör förhålla sig till när man bedriver undersökande 

forskning. Då jag erhållit samtycke från samtliga respondenter samt meddelat att deras 

uppgifter skulle hanteras på ett konfidentiellt sätt anser jag i möjligaste mån skapat en miljö 

där respondenterna i lugn och ro och utan oro besvara frågorna. 

 

Den begränsade tiden har medfört att enkäten endast kunnat gälla en förskola. Detta medförde 

alltså att studien endast är giltig på denna förskola. Av anonymitetsskäl nämns inte förskolans 

namn. För att undvika missförstånd av mina enkätfrågor samt för att se om dessa var bra 

formulerade satt jag med när den första respondenten svarade. Det finns alltid en risk att 

frågor misstolkas samt att respondenterna varit stressade vid ifyllandet då 

förskoleverksamheten stundtals kan vara mycket intensiv. För att minimera denna risk har jag 

meddelat Respondent A (som förmedlade enkäterna) att pedagogerna skulle få tid att fylla i 

dessa i lugn och ro samt att jag fanns tillgänglig via telefon om frågor uppstod. Övrig 

information var i enlighet med mina forskningsetiska aspekter där jag för det första informerat 

vad informationen skulle användas till och sedan dels erhållit samtycke för deltagande samt 

meddelat respondenterna att de skulle få vara anonyma.  När man undersöker ett 

förhållningssätt är det svårt att göra jämförelser mellan liknande fenomen i olika miljöer något 

som jag nämnt under min metoddiskussion. Detta medför att min studie endast kan räknas 

som giltig i den undersökta förskolan. 



 

 

18 

 

 

6.2. Resultatdiskussion 

Syftet med min studie har varit att ge en inblick i pedagogens perspektiv på en lärplattas 

användning i förskolemiljön. Jag fann att tidigare studier inom ämnet till den största delen 

handlat om enskilda perspektiv gällande hur lärplattor på olika sätt kan bidra till en mer 

kreativ förskolemiljö. Tidigare studier visar även att lärplattan kan underlätta det 

administrativa arbetet med dokumentation tillsammans barnen och den fortlöpande 

administrationen. Med den pedagogiska dokumentationen tillsammans med barnen menas 

synliggörandet av barnens val och lärande i förskolemiljön. Detta kan till exempel bestå av 

fotografering, målning samt berättande från barnen av vad det gjort under dagen. Denna 

pedagogiska dokumentation delas sedan med föräldrar som därigenom får möjligheten att 

sätta sig in i barnens vardag på förskolan (Skolverket 2015). Målet med denna pedagogiska 

dokumentation är att fånga barnens lärandeprocess och besvara frågorna: 

 

 Hur lär sig barnet? 

 Hur lär barnen av varandra? 

 Hur löser barnet problem och vad händer när man är kreativ? 

Den pedagogiska dokumentationen ett viktigt verktyg för pedagogerna då den möjliggör ett 

utvecklande av barnens lärande på individuell nivå samt bidrar till en ökad förståelse av 

barnen. Gällande den pedagogiska dokumentationen fann många av respondenterna lärplattan 

som ett mycket användbart hjälpmedel bland annat för att den var lätt att hantera och innehöll 

kamera som möjliggjorde en helt annan typ av dokumentationsmöjlighet än om man bara 

använt papper och penna. 

 

Hylén (2011) menar att tillgången till datorer och annan teknisk utrustning är mycket god i en 

europeisk jämförelse och stora satsningar har genomförts för att få ut tekniken till skolorna.  

Även Jedeskog (2005) framhåller att det gjorts stora satsningar i Sverige gällande införande 

av IKT i den svenska skolmiljön. Skolverket har även utgivit ett flertal rapporter på områdena 

vilka digitala resurser som finns att tillgå samt hur de ska. Jag fann dock inte lika många 

studier gällande hur pedagogerna själva upplevde användningen av lärplattan. En observation 

som kan göras är att många förskolor börjat införa lärplattor i verksamheten i samband med 

att läroplanen för förskolan reviderades (Skolverket, 2011). Under avsnittet ”Förskolans 

uppdrag” i den reviderade läroplanen står det att IKT och multimedia kan användas både som 

hjälp vid skapandeprocesser och tillämpning.  

 

Enligt Findahl (2013) hade 31 % befolkningen tillgång till lärplatta år 2013 det vill säga 

ungefär tre av tio. Nio av de tio pedagogerna i min studie svarade att de både hade tillgång till 

lärplatta privat samt att de använt lärplattor innan dessa kom till förskolan. Min slutsats 

baserat på ovanstående uppgifter blir att teknikerfarenheten gällande lärplattor hos 

pedagogerna på den undersökta förskolan får anses vara relativt hög.  
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Gällande användningen av lärplattorna på den undersökta förskolan är det intressant att se att 

pedagogernas nyttjandetid är ganska jämnt fördelad om man ser på medelanvändning per 

vecka. Med undantag för respondent A som tilldelats en extra lärplatta för att utbilda de andra, 

så ligger de flesta mellan 20 och 40 min i medelanvändning per vecka. Det skall jämföras med 

annan styrd verksamhet t.ex. en sagostund då barnen sällan har intresse av att sitta mer än 

några minuter åt gången enligt Herdebrandt och Elofson (2008). Ett annat exempel är tid som 

avsätts för att rita och måla och denna aktivitet (exkluderat framplockande och bortstädande) 

håller sällan på mer än ett fåtal minuter per gång Jönsson (2011). Slutsatsen jag drar av detta 

är att lärplattan används relativt flitigt i jämförelse med andra aktiviteter. Enligt figur 5.3.2 

sitter de flesta av pedagogerna mer än 10 minuter åt gången med lärplattan och en del skriver 

att de sitter mer än 30 minuter. Flera av respondenterna nämner att det inte verkar vara några 

problem att fånga barnens intresse för olika pedagogiska spel med hjälp av lärplattan. 

På grund av att respondent A har tillgång till en egen platta samt att viss tid av användningen 

är till för att förbereda utbildning för övriga pedagoger har jag brutit ut respondent A när jag 

tittat på medelanvändningstid. Respondent A skrev även att denne tagit på sig ansvaret för 

lärplattans användande och spridning på förskolan. Då inga fasta riktlinjer från kommunen 

meddelats, gällande lärplattans användning, valde respondent A att själv ta fram tips på 

pedagogiska spel och appar som låg i linje med den reviderade läroplanens mål. Resultatet av 

detta är till exempel användningen av appen ”pic-collage” där användarna (i mitt fall 

pedagogerna) kan göra bildkollage tillsammans med barnen för dokumentationsändamål. 

Användningen av denna app nämndes av flertalet av de andra pedagogerna i positiva ordalag.  

 

Den tid som lärplattan används i verksamheten består dels av eget arbete för pedagogerna och 

dels tillsammans med barnen. Det är intressant att se att användning tillsammans med barnen 

ofta gäller pedagogiska appar inom områden som matematik, språk och motorik. Fyra av tio 

pedagoger spelar mattespel med barnen och fem av tio pedagoger spelar språkspel. Vidare 

använder sju av tio pedagoger lärplattan som ett hjälpmedel för att visa barnen bilder på 

internet, för att förklara saker samt minnesträning genom till exempel memory -spel.  Denna 

användning ligger i linje med läroplanens mål gällande utveckling av barnen inom områdena 

språk, matematik och kommunikation. De flesta av respondenterna nämner att lärplattan lätt 

fångar barnens intresse med sin enkla och pedagogiska utformning av både 

användargränssnitt och appar. Problemet blir snarare det motsatta att det är svårt att få barnen 

att sluta. Som jag tagit upp i 6.3 skrev sju av tio respondenter att användningen av lärplattan 

tillsammans med barnen medförde att spelen skapade konflikter och att barnen fastnade i 

spelandet, respondent A skrev ”konflikter uppstår nästan varje gång plattan används en längre 

stund, det är därför viktigt att alla barn får möjligheten att nyttja den”. Respondenterna A och 

C skrev här att ”barnen har väldigt lätt att fastna i spelandet” medan B, D, E, I och J ansåg att 

detta hände då och då. Konflikterna bestod av att barnen hade svårt att dela med sig. Exempel 

på detta är när ett barn hade suttit med lärplattan en tid och sedan hade svårt att lämna den 

vidare till nästa barn. Detta var dock inte odelat negativt utan pedagogerna A och C nämnde 

att det var bra att barnen fick träna på att dela med sig. Risken att fastna i spelandet hade 

pedagogerna bestämt att hindra genom att dels begränsa användningstiden per barn samt att 

förhindra spelandet av nöjesspel och mer fokusera mot pedagogiska appar. 
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Angående den egna användningen av lärplattan säger fem av tio pedagoger att den används 

för administrationsarbete. Vidare skriver åtta av tio att lärplattan används för eget arbete. I det 

egna arbetet ingår bland annat e-post för informationsdelning både inom förskolan samt vid 

kontakt med externa enheter. Lärplattan används även som utbildningshjälpmedel där 

pedagogerna kan slå upp saker i läroplanen, Lpfö 98 (Skolverket, 2011) samt söka förslag på 

pedagogiska lekar och aktiviteter.  

 

Angående riktlinjer för hur lärplattan ska användas har de tagit hjälp av Lpfö 98 (Skolverket 

2011) då kommunen inte lämnat några riktlinjer för detta. Detta visar sig i bland annat 

användningen av matte- och språkspel något som Lpfö 98 visat är viktiga 

utbildningsområden. 

 

Åtta av de tio respondenterna ansåg att det blivit mycket lättare att dokumentera med hjälp av 

lärplattan. Exempel på detta är fotografering av barnens arbete samt skapandet av små filmer 

tillsammans med barnen. Respondenterna menar att lärplattan är mer tillgänglig än en dator 

och lättare kan tas med till olika fysiska platser vilket medför att dokumentationsarbete kan 

ske på pedagogens villkor och inte behöver knytas till en viss dator en viss tid. Vidare skriver 

respondenterna att det är betydligt lättare att kunna färdigställa projektet direkt i lärplattan 

istället för att tvingas först ta bilder med digitalkamera för att sedan sätta sig vid datorn och 

föra över och sortera bilderna. 

 

I enkäten svarade nio av tio respondenter att det inte fått någon utbildning hur det ska använda 

lärplattan utan fått lära sig själv eller fråga varandra. Av de tio tillfrågade respondenterna har 

endast respondent A svarat att denne fått utbildning av lärplattan och i det fallet gäller det mer 

en enklare typ av teknisk instruktion. Respondent A har fått ansvaret att utbilda de övriga 

pedagogerna och har för det ändamålet fått extra tid avsatt för att förbereda sig för detta. 

Respondent A har bland annat tillgodogjort sig tips från olika förskolesidor på webben för hur 

denna utbildning kan bedrivas. Tanken är att den utbildade pedagogen skall vidareutbilda de 

övriga pedagogerna på förskolan. Detta har inte skett tidigare då kommunen inte haft några 

riktlinjer för användningen av lärplattan i verksamheten. Det är först nu tid avsatts för detta 

ändamål. Anledningen till detta är att flertalet av pedagogerna under lång tid meddelat 

behovet av detta. Detta har de även skrivit i enkäten där samtliga pedagoger ansåg att 

lärplattan skulle kunna användas på ett bättre sätt om de skulle få utbildning i användning. Jag 

anser att en utbildning av pedagogerna skulle kunna öka användningen av lärplattan hos de 

som skrivit att de endast använder den i begränsad omfattning. Detta skulle i sin tur kunna 

leda till att man fortare närmar sig de mål som den reviderade läroplanen formulerat. En 

utbildning skulle även kunna medföra ett underlättande för fler av pedagogerna gällande det 

administrativa arbetet till exempel sammanställning av dokumentation och kunskapssökande.  

 

6.3. Förslag på vidare forskning 

Den genomförda studien har visat att pedagogerna inte anser sig fått tillräckligt med 

utbildning i hur de ska användas sig av lärplattor i förskolan. Jag anser att det skulle vara 
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intressant forska vidare hur ökade utbildningsinsatser skulle förändra lärplattornas användning 

i förskoleverksamheten. Ett annat angreppssätt som hade varit intressant att studera är en 

jämförande studie mellan hur användningen av lärplattor ser ut på kommunnivå. Då inga 

riktlinjer givits därifrån skulle en sådan studie kunna bidra till att förskolor kunnat lära sig av 

varandra. Ett kunskapsutbyte sinsemellan förskolorna skulle sedan kunna bredda 

användningsområdena av lärplattorna något som jag tror skulle kunna gagna både det 

pedagogiska arbetet med barnen och underlättandet av det dagliga administrativa arbetet. En 

intressant iakttagelse som jag gjort är att pedagogernas tidigare erfarenheter spelar en stor roll 

vid hur användandet av lärplattorna på förskolan ser ut. Gällande de möjligheter som 

pedagogerna ser med användningen av lärplattan har jag inte fått så många svar. Några tog 

upp tips på lekar, fortbildning och så vidare. Något som jag själv tycker är intressant är att 

nästan ingen av pedagogerna nämnt det underlättade arbetet mot målen i den reviderade 

läroplanen som en möjlighet trots att de i sin användning tydligt arbetar åt det hållet. Detta 

anser jag också som ett intressant område att forska vidare inom. 

 Jag har sett vissa tendenser i min studie att barnen verkar riskera att fastna i spelande på 

lärplattan. Detta leder till en intressant frågeställning som skulle kunna vara riskerna med 

användandet av för mycket digital teknik i förskolan. Riskerar den digitala tekniken att på sikt 

slå ut traditionella lekar och på så sätt minska det sociala samspelet mellan barnen?   

7. Slutsats 

Denna studie kan bidra med kunskap om hur pedagogerna på den förskola jag undersökt ser 

på och upplever användningen av en lärplatta i verksamheten. Jag anser att jag kunnat besvara 

mina frågeställningar. Gällande användningen av lärplattan i verksamheten så har jag fått svar 

på både i hur stor omfattning lärplattan används och hur den används.  

 

Gällande användningen tillsammans med barnen är det intressant att se hur pedagogerna 

använder sig av lärplattan för att arbeta mot matematik- och språkmål som anges i förskolans 

läroplan (Skolverket, 2011). Något som framkommer är att pedagogerna satt upp strikta 

riktlinjer för att lärplattan inte ska användas som en nöjesmaskin utan som ett pedagogiskt 

arbetsredskap. Jag anser att detta är klokt eftersom att några av pedagogerna ser problem med 

att barnen fastnar i spelande om de sitter för länge med lärplattan samt att vissa föräldrar haft 

synpunkter på användningen.  

 

Samtliga pedagoger anser att det skulle vara värdefullt med en utbildning av lärplattans 

användning. I dagsläget har pedagogerna i stort sett bara fått utbilda sig själva. Jag anser att 

en orsak till att lärplattan används i så hög grad som den gör i verksamheten i förskolan beror 

till stor del på pedagogernas stora teknikerfarenhet. Då ingen av pedagogerna fått utbildning i 

någon större omfattning anser jag att det hade varit intressant att fortsätta med att jämföra min 

studie mot en annan förskola där pedagogerna utbildats. 

 

Till sist anser jag att denna studie gett god insikt i att en lärplatta uppfattas av pedagoger som 

ett mycket bra hjälpmedel i en förskolemiljö. Pedagogerna delar min uppfattning i att 

lärplattan har fördelar med att vara enkel och pedagogisk i sin användning och därigenom är 
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enkel för små barn att ta till sig samt vara ett mycket flexibelt verktyg som kan tas med 

överallt till skillnad från exempelvis en dator. Som blivande förskolelärare anser jag att jag 

lärt mig mycket gällande hur en lärplatta används och vilka möjligheter den ger för att 

utveckla verksamheten.  
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Bilaga 1.  

Enkätundersökning 

Pedagogernas syn på användandet av lärplattor i förskolemiljön. 
 

1. Har du någon tidigare erfarenhet av användning av lärplattor/surfplattor? 

JA    NEJ 

 

2. Använder du lärplatta privat? 

JA    NEJ 

 

3. Använder du lärplatta i jobbet? 

JA    NEJ 

 

4. Hur ofta använder du lärplattan i verksamheten per vecka? 

 

5. Hur länge använder du lärplattan per tillfälle? 

 

6. Hur använder du lärplattan (t ex till administrativa sysslor, utbildning, dokumentation)? 

 

7. Hur gick det till när införandet av lärplattor gjordes i verksamheten på din förskola? 

 

8. Har du fått någon utbildning av användandet av lärplattan? 

 

a. Hur såg den ut i sådant fall? 

 

9. Har du fått några riktlinjer/mål om hur lärplattan ska användas i verksamheten? 

 

10. Ser du några möjligheter med användandet av lärplatta i förskolemiljön? 

 

11. Har du upplevt några problem med användandet av lärplattan i verksamheten? 

JA       NEJ 

 

a. Om ja vilka problem har uppstått? 

 

 

 

12. Kan du beskriva hur du använder lärplattan i samverkan med barnen? 

 

13. Finns det något du anser går att förbättra med användningen av lärplattan inom 

förskoleverksamheten? 

 

14. Har du något övrigt att tillägga? 


