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Abstrakt  
  

Syftet med denna kvalitativa studie är att beskriva såväl användningen av lärplattan i förskolan 

som användningens betydelse för interaktion, delaktighet och lärande i förskoleverksamheten. 

Vidare kommer de pedagogiska möjligheter och utmaningar som följer med lärplattans 

användning i förskolan att diskuteras. Studien genomfördes med hjälp av en kvalitativ metod, 

där intervjuer och videoobservationer gjordes på två olika avdelningar på en förskola. Resultatet 

i studien visar på att det finns flera olika sätt att arbeta med lärplattan i förskolan. Resultatet ger 

också exempel på hur interaktionen mellan lärplattan, barnen och förskollärararen kan se ut. 

Förskollärarna i studien lyfter att lärplattan går att använda som verktyg till exempelvis 

dokumentation eller till att stötta barnens språkutveckling. 
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Förord  

  

Jag vill rikta ett tack till alla de pedagoger som tog sig tid att träffa mig och vara med på 

intervjuerna och gett mig tillfälle att utföra mina observationer. Jag vill även tacka mina 

handledare Kerstin Löf och Anna Vikström som har gett mig vägledning i mitt arbete. Till slut 

vill jag tacka min man och min son som uppmuntrat mig genom arbetets gång. Genom att jag 

gjort denna studie har jag en bredare kunskap om lärplattans roll i förskolan. 
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Inledning  
 

I juli 2019 fick förskolan en ny läroplan där digitaliseringen och digitala verktyg lyftes fram på 

ett sätt som inte gjorts tidigare. Till exempel framhåller Läroplanen för förskolan (Skolverket, 

2018b) att förskolan ska ge alla barn möjligheten att använda sig av olika digitala verktyg för 

att stimulera deras utveckling och lärande. Det har blivit allt mer vanligt i förskolan att använda 

digitala verktyg som till exempel lärplattor som en del av det pedagogiska arbetet och en 

osäkerhet om hur lärplattan ska användas i förskolan har också uppmärksammats (Kjällander, 

2016). Detta har jag även av egen erfarenhet kunnat se under de verksamhetsförlagda delarna 

av utbildningen. Studiens ambition är därför att generera ökad kunskap om lärplattan i förskolan 

och att undersöka på vilka sätt interaktionen tar sig uttryck mellan förskollärare, barn och 

lärplatta i förskolan. För att barn ska få möjlighet att förhålla sig till den snabba digitaliseringen 

i samhället är det relevant att fundera över hur förskolan kan bidra till barns utbildning gällande 

digitalisering. 

  

Syfte och forskningsfrågor  

  

Studiens syfte är att beskriva såväl användningen av lärplattan i förskolan som användningens 

betydelse för interaktion, delaktighet och lärande i förskoleverksamheten. Vidare kommer de 

pedagogiska möjligheter och utmaningar som följer med lärplattans användning i förskolan att 

diskuteras. Följande frågeställningar besvaras: 

 

o Vad utmärker de interaktioner som iscensätts genom användningen av lärplattan i 

förskoleverksamheten?  

o Vilken betydelse har användningen av lärplattan för barnens delaktighet och lärande? 

o Vilka möjligheter och utmaningar innebär införandet av lärplattan som 

pedagogiskt verktyg i förskoleverksamheten? 

 

Begreppsdefinitioner 

 

En lärplatta kan definieras som en bärbar, oftast liten typ av dator med bara en skärm vilken 

är tryckkänslig och som styrs med fingrarna. Andra ord som brukar förekomma för lärplatta är 

surfplatta, padda och iPad (Gällhagen och Wahlström, 2013). Begreppet lärplatta syftar på 

dess pedagogiska användningsområden och används i många förskolor (Wikipedia, 2020) och 

även i detta arbete. I texten kommer även begreppet digitala verktyg nämnas. Wikipedia 

(2019) beskriver digitala verktyg som ett samlingsnamn som omfattar olika tekniska 

apparater, som exempelvis lärplatta, dator och projektor. Gällhagen och Wahlström (2013) 

beskriver vidare att lärplattan kan kopplas upp till internet och då användas exempelvis till att 

surfa på internet, men också till att skriva, rita, skicka e-post, spela spel och fotografera. I 

lärplattan går det även att köpa och ladda ner appar. ”App” är förkortningen av application 

som på engelska betyder programvara (ibid.).  
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Bakgrund 

 

Bakgrundsdelen inleds med en kortare redogörelse för hur det digitala samhället vuxit fram och 

vad det innebär att vara barn i ett digitaliserat samhälle. Avsnittet fortsätter med en redogörelse 

för förskolans utbildnings- och undervisningsuppdrag, baserat både på förskolans styrdokument 

och tidigare forskning. Under denna del återfinns de delar av förskolans uppdrag som har 

relevans för studien. Därefter behandlas lärplattans existens och användning i förskolan. 

Bakgrunden avslutas med en redogörelse för studiens teoretiska grund, som utgörs av ett 

sociokulturellt perspektiv.  

 

 

Barn i det digitaliserade samhället 

 

Den ökade digitaliseringen i samhället har medfört stora förändringar som hjälpt människan att 

utföra handlingar som inte varit möjliga tidigare (Forsling, 2011). Den ökade digitaliseringen 

kommer fortsätta förändra både hur människor arbetar och lever (Johansson, 2018). Hagberg 

och Jonsson (2016) lyfter två olika perspektiv på digitalisering, informationsdigitalisering och 

samhällelig digitalisering. Informationsdigitalisering handlar om processen där analog 

information blir digital information. Samhällelig digitalisering handlar i sin tur om den ökade 

användningen av informationsteknik, IT, i samhället, alltså att människor har möjlighet att 

kommunicera med andra människor och omgivningar på andra sätt än tidigare (ibid.). 

Medieforskaren Margareta Rönnberg (2008), som fokuserade på små barn och TV i sin 

forskning, beskriver hur barn äntrar den digitaliserade världen redan innan de föds genom 

ultraljud, tv-ljud och andra digitala företeelser. Barn föds alltså in i en värld där digitalisering 

är integrerat i samhället på många olika sätt och det är därför viktigt att de får digital kompetens 

redan i förskolan (Regeringskansliet, 2017; Statens Medieråd, 2017). För några år sedan var 

datorspelande det som dominerade i hemmen när det kom till digitala spel, för att idag vara spel 

på mobiler och lärplattor som dominerar. Enligt Statens medieråd (2017) är det idag främst barn 

över åtta år som använder datorspel. En förklaring till det är att mobiler med pekskärm och 

lärplattor är mer anpassat för barn och deras finmotorik och är därför det som yngre barn under 

åtta år använder (ibid.). En undersökning gjord av Statens medieråd (2017) visade en kraftig 

ökning mellan åren 2012 och 2016 i hur många som hade tillgång till lärplattor i hemmet (se 

tabellerna 1 och 2). Resultatet av undersökningen visade också att barn med äldre syskon 

introduceras tidigare till medieanvändning än de barn som inte har äldre syskon (ibid.). 

 
Tabell 1: Barns tillgång till lärplatta år 2012 

Ålder (år) Egen lärplatta (%) Delar lärplatta med 
någon annan (%) 

Ingen tillgång till 
lärplatta (%) 

0-1 1 24 75 

2-4 3 35 62 

5-8 7 38 55 
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Tabell 2: Barns tillgång till lärplatta år 2016. 

Ålder (år) Egen lärplatta (%) Delar lärplatta med 
någon annan (%) 

Ingen tillgång till 
lärplatta (%) 

0-1 3 52 45 

2-4 16 62 23 

5-8 32 55 13 

 

Andelen barn med tillgång till lärplatta ökar med stigande ålder. Den stora skillnaden mellan 

år 2012 och 2016 är att bristen på tillgången till lärplatta minskat markant och särskilt när det 

gäller barn mellan 2-8 år. Det som framgår i tabellerna är att de flesta barnen delar lärplatta 

med någon annan. Det som också framgår i tabellen är att andelen barn med tillgång till egen 

lärplatta ökade mellan år 2012 och 2016 (Statens medieråd, 2017). 
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Förskolans utbildnings- & undervisningsuppdrag 
 

Avsnittet inleds med en definition av begreppen vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet 

och fortsätter med en redogörelse för förskolans utbildnings- och undervisningsuppdrag 

gällande digitalisering i förskolan, barns språkutveckling, dokumentation samt barns 

delaktighet och inflytande. 

 

Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet 

 

Eftersom förskolan ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet (SFS 2010:800, 

kap. 1, 5 §) menar Nilsen (2018) att förskolans personal bör förhålla sig kritisk till 

digitaliseringen i förskolan. Vallberg Roth (2015) lyfter att förskollärare kritiskt ska granska 

och pröva både arbetssätt och innehåll i undervisningen utifrån relevanta teorier och forskning. 

Minten (2017) definierar begreppet beprövad erfarenhet för något som har prövats genom 

dokumentation och reflektion, upprepade gånger under en längre period av flera människor.  

 

Undervisning i förskolan 

 

Förskolan går under Skollagen (SFS 2010:800) och det innebär att undervisning är ett begrepp 

som ska användas i förskolan. Begreppet undervisning infördes år 2010 i Skollagen och 

definieras i kap. 1 §3 som "sådana målstyrda processer som under ledning av lärare eller 

förskollärare syftar till utveckling och lärande genom inhämtande och utvecklande av 

kunskaper och värden". Undervisning i förskolan handlar om att utifrån läroplanens mål som 

grund, stimulera och utmana barnen till utveckling och lärande (Sheridan & Williams, 2018).  

Förskollärare ska ansvara för det pedagogiska innehållet i undervisningen och för att det 

målinriktade arbetet främjar barns utveckling och lärande. Förskollärare har därmed ett särskilt 

ansvar i utbildningen som arbetslaget genomför gemensamt. I undervisningen medverkar även 

andra i arbetslaget, t.ex. barnskötare, till att främja barns utveckling och lärande (Skolverket, 

2018b, s. 7).  

När begreppet undervisning infördes i läroplanen (Skolverket, 2018b) började begreppet 

diskuteras av både vårdnadshavare och personal inom förskolan (Sheridan & Williams, 2018). 

Även forskningen har präglats av debatten om undervisning i förskolan. Det har diskuterats om 

vad som definierar lek och vad undervisning i förskolan egentligen är (Björklund & Palmér, 

2019). I en studie av Björklund och Palmér från 2019 framkom att förskolläraren kan hjälpa till 

att driva leken framåt genom att hjälpa barnen att utveckla färdigheter som är nödvändiga för 

leken. Det som krävs är att interaktionen mellan pedagog och barn är riktade mot lekens mål 

och hur barnet förstår innehållet som är viktigt för leken (ibid.). Enligt Sheridan och Williams 
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(2018) kan debatterna om undervisning i förskolan bero på att det ofta associeras med 

traditionell skolundervisning. Därför behöver begreppet diskuteras och förtydligas. 

Förskollärare har alltid undervisat men det ordet har inte använts, i stället har man talat om att 

barn lär sig. Förskollärare kan inte heller obehindrat tala om undervisning utan att samtidigt 

förklara vad som menas. Annars riskerar den som lyssnar att associera till skolans kateder, 

pekpinne, skamvrå och andra fenomen som begreppet undervisning är förknippat med 

(Rosenqvist, 2011, stycke 2). 

 

För att på bästa sätt ge barnen möjlighet till utveckling och lärande, ska undervisningen utgå 

från ett innehåll som är planerat eller uppstår spontant (Skolverket, 2018b). Doverborg, 

Pramling och Pramling Samuelsson (2013) förklarar att en välgjord planering möjliggör ett mer 

spontant förhållningssätt av förskollärarna. Hildén (2018) beskriver att stimulera och utmana 

barnen handlar om att miljön lockar till lärande och att frågorna som ställs väcker intresse hos 

barnen. Undervisning i förskolan kan kännas svårt för förskollärarna och det gäller för dem att 

hitta en balans mellan att både följa läroplanen men också barnens intressen (Doverborg, 

Pramling och Pramling Samuelsson, 2013). Författarna redogör för skolinspektionens 

redovisning av utmaningar en lärare kan stöta på. Den första utmaningen är att läraren både ska 

följa läroplanen men också barnens intressen. Eftersom det blir mer styrt när läroplanen följs så 

upplever många lärare att barnen tappar intresse. Andra utmaningar som Skolinspektionen 

redovisar är att förskollärare uttrycker svårigheter med att vara spontan när det ska vara 

planering bakom mycket i undervisningen (ibid.). 

Inom denna problematik kan man också notera barns fria val kontra styrning som en 

dimension som lärarna har svårt att hantera. Barn ska få välja, något som lärare förknippar 

med barns delaktighet, och om läraren planerar så är hon rädd att hon styr för mycket och inte 

gör barn delaktiga” (Doverborg et al., 2013, s. 13).  

 

Doverborg et al. (2013) skriver vidare att det inte går att ha undervisning där förskolläraren 

endast lyssnar på barnen. Enligt det sociokulturella perspektivet ska läraren interagera och 

samspela med barnen. Författarna lyfter att förskolläraren alltid ska planera och utföra sin 

undervisning i enlighet med läroplanens strävansmål. Det betyder att både barnen och 

förskollärarna ska samspela, lyssna på varandra och få möjlighet att ta egna initiativ. Den tredje 

utmaningen som skolinspektionen redovisar handlar om att förskollärarna känner ett högre krav 

på att redovisa för omvärlden, att de gör det som förväntas av dem (Doverborg, Pramling och 

Pramling Samuelsson, 2013). Det var när läroplanen reviderades 2010 som kraven på 

uppföljning, utvärdering och utveckling förtydligades (Skolverket, 2010).  

 

Digitalisering i förskolan 

Utvecklingen av digitalisering inom förskolan från år 2010 (Skolverket, 2010) till idag, har 

resulterat i att användningen av digitala verktyg har tydliggjorts, både i att de ska användas och 

hur de ska användas. Som exempel kan nämnas att Läroplanen för förskolan 2010 och 

Läroplanen för förskolan 2016 inte använder begreppet digital, utan använder begreppen 
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multimedia och informationsteknik. ”Multimedia och informationsteknik kan i förskolan 

användas såväl i skapande processer som i tillämpning” (Skolverket, 2010 & 2016, s. 7). I den 

nyaste versionen av Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018b) förekommer ordet digital åtta 

gånger och begreppen multimedia och informationsteknik förekommer inte alls. Kyrk Seger 

(2014) framhåller att ”... digitaliseringens framfart i samhället har skapat ett pågående 

paradigmskifte för utbildning och vad det innebär att vara en pedagog i dagens förskola och 

skola” (s.40).  I en studie av Klerfelt (2007) framkom det att datorn infördes allt mer i förskolan 

och att den blev ett verktyg i barnens vardag. Johansson (2000) förklarar att när datorn infördes 

i förskolans verksamhet var det främst med tanke på att det skulle bli jämställt och att alla barn 

skulle få tillgång till en dator. Information- och kommunikationsteknik (IKT) syftar på den 

teknik som tillgängliggör kommunikation mellan människor, som till exempel internet, trådlösa 

nätverk och mobiltelefoner (Tech Terms, 2010).  När det handlar om IKT i förskolan redovisar 

Brodin och Lindstrand (2003) till tre specifika aspekter. Det är inlärningsaspekten, 

arbetslivsaspekten och demokratiaspekten. Inlärningsaspekten handlar om att IKT kan ge 

variation vid undervisningstillfällen samt att IKT kan vara ett stöd till de barn som är i behov 

av särskilt stöd. Arbetslivsaspekten handlar om att barn i förskolan ska förberedas med IKT för 

att de ska få utveckla adekvat digitala kompetenser inför framtiden. Den tredje aspekten, 

demokratiaspekten, handlar om vikten av att alla ska ha fått förutsättningar att använda IKT och 

rätt till en likvärdig förskola. Kjällander och Riddersporre (2019) instämmer med Brodin och 

Lindstrand (2003) att ett argument till digitalisering i förskolan, är att de digitala klyftorna ska 

minskas och även att utanförskap gällande digitalisering kan motverkas. Sammanfattningsvis 

skriver Dunkels (2019) att digitaliseringen av förskolan inte betyder att den ersätter 

pedagogernas roll, eller att leken ersätts av att titta på Youtube. Hon menar att det handlar om 

en komplettering, där det ena inte utesluter det andra. I revideringen av förskolans läroplan som 

började gälla i juli 2019 (Skolverket, 2018b) framkommer det att barn i förskolan ska få kunskap 

och förståelse om hur digitaliseringen påverkar samhället (Skolverket, 2018b). Kunskap byggs 

mer och mer in i artefakter och system, vilket gör att kunskapsbegreppet blir allt mer diffust. 

Att lära sig skriva hörde tidigare mest till skolan, men i och med digitaliseringen sker även 

skrivandet nu allt mer i förskolan (Säljö, 2014). Vallberg Roth (2015) uttrycker att det behöver 

göras satsningar på flervetenskapliga och praktiknära forskningsarbeten om digitala verktyg i 

svenska förskolor. I förskolan är det viktigt att digitala verktyg används på ett medvetet sätt där 

barn kan uppnå lärande (Skolverket, 2020). Det är även viktigt att lära sig avgöra när digitala 

verktyg tillför något i undervisningen och när de inte gör det (Eriksson, 2019). Det är viktigt 

med digitala och pedagogiska verktyg i förskolan idag eftersom det ger en grund för framtiden. 

Samhället blir mer och mer digitaliserat och när dagens barn kommer in i arbetslivet kommer 

de till exempel behöva kommunicera digitalt, programmera och ha förmågan att vara källkritisk 

(Skolverket, 2018a). Det är därför viktigt att förskollärarna är kompetenta och gör det bästa för 

att främja och utveckla barns lärande (Skolverket, 2018a). 

Sheridan och Pramling Sanuelsson (2003) lyfter att för god utbildning om digitalisering ska 

förskollärarna ha möjlighet till regelbunden kompetensutveckling. För att lättare kunna utmana 

barnen gäller det för förskolläraren att hitta arbetssätt som passar dem gällande digitala verktyg. 

Författarna tydliggör att förskollärare måste tillåta och motivera barnen att använda digitala 
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verktyg. Det handlar om att som förskollärare inte vara rädd för att använda digitala verktyg 

(ibid.).  

 

Barns språkutveckling 

 

I förskolans utbildnings- och undervisningsuppdrag ingår att barn ska få möjlighet att utveckla 

sitt språk. Pedagogerna ska stimulera barns språkutveckling, både genom att ha en stimulerande 

miljö, men också genom att uppmuntra barns intresse och nyfikenhet för kommunikation 

(Skolverket, 2018b). Kommunikation kan ske på flera olika sätt utöver det verbala språket, som 

exempelvis genom kroppsspråk och miner. Kommunikation handlar om att medvetet eller 

omedvetet förmedla något till en annan individ (Westerlund, 2009). Pedagogerna ska erbjuda 

aktiviteter för att möjliggöra för utveckling av språk, som till exempel högläsning (Skolverket, 

2018b). När språk och språkutveckling diskuteras är det svårt att inte inbegripa idén om det 

vidgade textbegreppet, som bland annat innefattar nya medier. Den traditionella skrivna texten 

utmanas och barn lär sig hantera ljud- och bildbaserade texter. Skriftspråket finns i flera olika 

former, såväl i den traditionellt skrivna texten som i den digitala världen, dock är det den 

traditionellt tryckta texten som är normen (Skolverket, 2018a). Rasmusson (2014) lyfter i sin 

avhandling Det digitala läsandet att resultat i olika forskningar har visat att läsförståelsen delvis 

skiljer sig mellan att läsa traditionellt tryckta texter och digitala texter. Läsning av tryckta texter 

handlar främst om språkförståelse och bokstäver medan digitala texter kräver mer av läsaren, 

som till exempel att stöta på olika kombinationer av video, ljud och länkar i läsningen (ibid.). I 

Marklund och Dunkels (2016) studie där syftet var att granska svenska förskollärares 

diskussioner på internet om hur de planerar att använda lärplattan för att stödja barns utveckling 

och lärande visade resultatet att en central aspekt av pedagogers användning av lärplattor i 

förskolan har handlat om språk och barns språkutveckling. I den reviderade läroplanen för 

förskolan (Skolverket, 2018b) benämns även teckenspråk som en egen språkgrupp ”För döva 

barn, barn med hörselnedsättning och barn som av andra skäl har behov av teckenspråk ska 

språkutvecklingen främjas i det svenska teckenspråket” (s. 9). 

 

Dokumentation 

Lärplattan kan vara ett lämpligt dokumentationsverktyg där barnen kan få möjlighet att samtala 

och reflektera över det som dokumenterats (Gällhagen och Wahlström, 2013). Dokumentation 

handlar om att sammanställa flera skriftliga dokument, gällande en viss fråga 

(Nationalencyklopedin, 2019). Dokumentation finns i olika former som till exempel 

fotografering, video, anteckningar och pedagogiska observationer (Skolverket, 2019). 

Läroplanen för förskolan, (Skolverket, 2018b) framhåller att pedagoger kontinuerligt ska följa 

barns utveckling och lärande samt genomföra dokumentationer av verksamheten för att bidra 

till utveckling av förskolans utbildning och undervisning. Barns delaktighet i dokumentationen 

är även viktig och i Läroplanen för förskolan framkommer att arbetslaget ska ”skapa 

förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla 

upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som 
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utan digitala verktyg, (s.15)”. De olika formerna av dokumentation är inte alltid neutrala på 

grund av att den som dokumenterar bär på subjektiva uppfattningar och värderingar, vilket gör 

att det som fångas i en dokumentation avgörs av subjektiva val, bedömningar och preferenser 

(Åberg och Lenz Taguchi, 2005). Författarna förklarar att dokumentation i sig inte är svårt och 

att det är först när pedagoger utvärderar och analyserar dokumentationerna som det kan bli en 

pedagogisk dokumentation. Sheridan och Pramling Samuelsson (2009) menar i sin tur att det 

är vad vi gör med kunskapen vi fått fram som är det som kan användas för att utmana barns 

lärande och i sin tur bidra till verksamhetsutveckling. Elfström (2013) menar därför att det krävs 

en balans mellan det som producerats och det som är tänkt att produceras. Dokumentation ska 

alltså inte användas endast för värdering och bedömning av färdigheter i förskolan (ibid.). 

Elfström Pettersson (2017) lyfter att när dokumentationen producerar något istället för att 

representera något möjliggör det för barns utveckling och lärande, vilket i sin tur kan bidra till 

verksamhetsutveckling.  

 

Barns delaktighet och inflytande 

 

I förskolan ska barn få känna till sina rättigheter och även ha rätt till både delaktighet och 

inflytande. Förskolan ska utgå från vad som bedöms vara bäst för barnet. ”Barn har rätt till 

delaktighet och inflytande. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck 

för ska ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen” 

(Skolverket, 2018b, s. 16). I Läroplanen framhålls att barnen ska på ett kritiskt och ansvarsfullt 

sätt, få möjlighet att lära sig använda och förstå de olika digitala verktygen, alltså utveckla 

digital kompetens. I enlighet med FN:s barnkonvention har barn rätt till yttrandefrihet (SOU 

2016:19). De har även rätt att bli sedda, bli hörda och få möjlighet att uttrycka sig på det sätt 

som passar dem. De rättigheter som framhålls i barnkonventionen ska också speglas i förskolan 

(ibid). I januari 2020 blev barnkonventionen lag i Sverige. Bara för att den blev en lag betyder 

det inte att alla barns rättigheter uppfylls, däremot blev lagen ett steg i rätt riktning 

(Barnombudsmannen, 2019). Lagen framhåller bland annat att barn har egna rättigheter som 

bör respekteras av alla omkring dem, samt att barn är egna individer som måste tas på allvar 

(Unicef, 2009).  

I barnpedagogiska sammanhang har det blivit vanligt att prata om olika perspektiv när det gäller 

samspelet mellan barn och pedagoger (Halldén, 2003; Pramling Samuelsson & Sheridan, 2003; 

Pramling Samuelsson, Sommer & Hundeide, 2010). De olika perspektiven benämns som 

barnperspektiv, barns perspektiv och vuxenperspektiv. Halldén (2003) beskriver barnperspektiv 

som att ”verka i barns intresse” (s.13) men hon poängterar att det inte är en helhetlig benämning 

på begreppet, utan att det är mycket bredare än så. Trots att vuxna försöker komma så nära 

barnperspektivet och barnens erfarenhetsvärld som möjligt är det i slutändan ändå vuxnas 

objektivering av barn (Pramling Samuelsson, Sommer & Hundeide, 2010). Vidare menar 

Halldén (2003) att barns perspektiv är det när barnets egen röst hörs. Pramling Samuelsson och 

Sheridan (2003) är eniga med Halldén (2003) om begreppen barnperspektiv och barns 

perspektiv, men betonar vikten av att vuxna möjliggör för barns delaktighet och inflytande för 
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att närma sig barns perspektiv. Linde (2012) lyfter att förskolläraren har en stor roll när det 

kommer till att bestämma vad undervisningen ska innehålla. ”Läraren är huvudaktören i 

transformeringen av läroplanen och de som utformar sin uppgift enligt vad de vill, vad de anser 

förväntas, vad de kan och vilka yttre faktorer som gäller” (s. 64). När begreppen delaktighet 

och inflytande har definierats är det relevant att betona det som Davis (1998) framhåller, att 

barn ska studeras som en egen individ, att inte se barn som ett objekt eller en enhetlig massa.  

 

Lärplattan i förskolan 

 
För att öka barns nyfikenhet och lärande ska digitala verktyg vara tillgängliga och vara ett 

naturligt inslag i förskolan. Digitala verktyg som till exempel lärplattor ska inte bara ligga i ett 

skåp och användas lite då och då (Upplands-Bro, 2018). Det är lätt att samspela med lärplattan, 

eftersom den kan användas på olika sätt och på olika ställen i förskolans miljö (Kjällander & 

Moinian, 2014). Ejdelind och Stedt (2017) menar att när barnen tillåts vara delaktiga och själva 

får arbeta med lärplattan, gör det att de blir producenter och inte konsumenter. Detta framkom 

även i Kjällander och Moinians studie från 2014, där barnen som var delaktiga i studien var 

uppfinningsrika och kom med många idéer om lärplattan, vilket gjorde att barnen fick vara 

producenter snarare än konsumenter. Bjurulf (2014) framhåller vikten av de didaktiska frågorna 

i relation till användningen av digitala medier: 

Vad ska barnen lära sig eller vilka förmågor ska de utveckla? Hur kan de lära sig det som är 

avsett att de ska lära? Är digitala redskap passande eller finns det andra alternativ? Varför ska 

barnen lära sig det de ska lära sig? (s. 88).  

 

Gällhagen och Wahlström (2013) belyser att lärplattan är ett bra verktyg för förskollärare att 

kunna spela in ljud, vilket är användbart i undervisningen. De ger som exempel att följa 

språkutvecklingen hos barn. För att utöka lärplattans användningsområde och nå fler barn 

samtidigt kan den även användas tillsammans med en projektor (Bergenord, 2014). Eftersom 

barnen har tillgång till många olika typer av appar, ger det dem många möjligheter för att 

utforska sina egna intressen (Kjällander och Moinian, 2014). I Nilsen (2018) studie framkom 

det att barnen förknippar lärplattan med underhållning, som till exempel spel, till skillnad från 

lärare som gärna undviker ordet spela vid användning av digitala verktyg, för att på något sätt 

visa att det inte handlar om att spela på förskolan. Även om det i många avseenden oftast handlar 

om spel, understryker lärare i studien att de bedriver en pedagogisk verksamhet. Det används 

bara andra verb för att spela (ibid.). I resultatet av Nilsens (2018) studie framkommer det också 

att pedagoger ofta anser sig göra pedagogiska aktiviteter med barnen både icke-digitalt och 

digitalt och att det inte skulle skilja sig åt mycket. Nilsen poängterar även vikten av en 

närvarande pedagog för att det pedagogiska inte ska försvinna. I studien studeras barn som 

spelar ett spel både digitalt och icke-digitalt och resultatet visar på stora skillnader i hur barnen 

interagerar med varandra. När barnen spelar det digitala spelet fokuserar de mest på sig själva 

och vad som händer på skärmen och hur appen fungerar, medan barnen är mer tävlingsinriktade 

och interagerar med de andra deltagarna när de spelar det icke-digitala spelet (ibid.). 
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Ny teknik inom skolväsendet har ofta mottagit kritik samt skapat debatter, för att efter en tid bli 

en naturlig del i verksamheten (Dunkels, 2019). De känslomässiga reaktionerna brukar 

beskrivas som mediepanik. Digitaliseringen och införandet av lärplattor är inget undantag och 

upplevs ofta som hot av bland annat läkare, bibliotekarier och lärare (ibid.).  I april 2019 kom 

World Health Organisation (2019), WHO, med nya rekommendationer kring barn och skärmtid. 

Detta för att barn ansågs vara för stillasittande. Minskad skärmtid antogs bidra till bättre 

sömnkvalitet samt att tid kunde läggas på andra aktiviteter, som till exempel lek.  WHO 

framhåller att genom ökad balans mellan skärmtid och andra aktiviteter kan barns fysiska och 

mentala hälsa förbättras, vilket även antas kommer förebygga barnfetma och liknande 

sjukdomar i framtiden. Denna rekommendation ifrågasätts dock av Dunkels (2019) som inte 

förstår hur en rekommendation från WHO, som inte enligt henne grundar sig i någon forskning, 

kan ha så stor makt när det gäller barn och skärmtid. Kjällander och Riddersporre (2019) menar 

att pedagoger bör sätta fokus på de didaktiska frågorna, alltså varför, hur, när och var vi ska 

använda lärplattan i förskolan. 

 

För dem spelar det ingen roll om de använder en spade eller en lärplatta.  

De använder den med sin kropp, smakar på den och leker med den och använder den för att 

lära sig. Det är vi vuxna som lägger in värderingar 

kring vad som är digitalt och vad som inte är digitalt. De har ju fötts in  

i det här och känner sig väldigt bekväma med det. Därför blir det vi som 

måste hjälpa dem att sätta gränser (Kjällander, 2019, 09:17-09:39)  

 

Gospic (2019) anser att det är viktigt att betona att det inte är skärmen i sig som är dålig, utan 

att det handlar mer om att den tar tid från de mänskliga interaktionerna. Hon poängterar att det 

finns forskning som visar bra saker med skärmar, till exempel bra pedagogiska appar som har 

visat på snabbare utveckling.  Hon ger dock som rekommendation att barn under två år inte ska 

ha någon skärmtid, eftersom den tiden är väldigt känslig och barnen behöver den mänskliga 

interaktionen, närhet och kärlek. Föräldern ska gärna vara med under barnens skärmtid, se till 

att innehållet är bra och för att den mänskliga interaktionen ska finnas.  

 

Kjällander (2019) framhäver vikten av att tänka på det faktum att medier skriver att det har 

blivit obligatoriskt med lärplattor i förskolan. Begreppet obligatoriskt finns inte med i 

läroplanen och det handlar inte om att lärplattor är obligatoriska, utan det kan vara i princip 

vilken digital teknik som helst. Kritiska röster mot digitalisering i förskolan har även framförts 

av Föräldraorganisationen Barnverket (2018), som anser att svenska förskolan bedriver ett stort 

experiment med barn och digitalisering. De anser att beslutet om digitalisering i förskolan togs 

utan att ta hänsyn till riskbedömning om vilka hälsorisker det kan medföra (ibid.). En ny 

amerikansk studie studerade 47 barns skärmtid med hjälp av en magnetkamera (Gospic, 2019). 

Gospic lyfter att forskare i studien har kunnat se en ökning av strukturella förändringar i hjärnan 

på små barn ju mer skärmtid de har. Det hänger sedan ihop med att de små barnen presterade 

sämre när de utsattes för tester som gällde deras språkförmåga. Hon förklarar att det går att se 

hjärncellen som en dator och att den har en slags förgrening som kan liknas vid en 
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nätverkssladd. Utan sladdar kan signalen gå snabbt från det ena stället till det andra, vilket 

betyder att vi kan tänka snabbare. Studien visade på ett samband mellan mycket skärmtid och 

långsammare signaler genom nätverkssladden i hjärnan, vilken då beskrivs vara tilltrasslad. 

Något som Gospic också visar är att nätverkssladden har ett plasthölje runt sig som skyddar de 

små kablarna, vilket också är fallet med signalerna till hjärncellerna. Eftersom hjärncellerna har 

fett omkring sig har studien kunnat visa att ju mer skärmtid desto mindre fett är det kring 

hjärncellerna. Studien visar också ett samband mellan stor mängd skärmtid och sämre 

förutsättningar för kognitiva förmågor, till vilka känslostyrning och språk kan räknas (ibid.). 

 

Teoretisk utgångspunkt 
 

Studiens teoretiska utgångspunkt är hämtad ur det sociokulturella perspektivet på lärande. Detta 

för att teorin lämpar sig när det handlar om att få ökad kunskap om hur förskollärarna använder 

lärplattan i förskolan och hur de utmanar barnen i deras utveckling och lärande. Lärplattan kan 

enligt det sociokulturella perspektivet användas som en medierande artefakt och i samspel med 

omgivningen kan den bli ett verktyg i lärandet (Säljö, 2000).  

 

Sociokulturellt perspektiv 

 

Det sociokulturella perspektivet bygger på Vygotskijs tankar om hur vi lär oss i sociala och 

kulturella sammanhang. Vi lär oss i samspel med andra människor och omgivningen har stor 

betydelse (Säljö, 2000). Lave och Wenger (1991) hävdar att barns lärande sker i sociala 

situationer. Författarna menar att barns lärande främjas av att de människor som ingår i en social 

situation bär på olika kunskaper och färdigheter (ibid.). Selander och Rostvall (2008) 

argumenterar på ett liknande sätt att det sociala sammanhanget har betydelse för barns vilja att 

lära sig. Begrepp som hör till den sociokulturella teorin och som har relevans för studien är 

interaktion, artefakter, mediering och den proximala utvecklingszonen.  

Interaktion handlar om ”samverkan, samspel; process där grupper eller individer genom sitt 

handlande ömsesidigt påverkar varandra” (https://www.ordguru.se). Pramling Samuelsson och 

Sheridan (2007) understryker att barn lär sig nya kunskaper och erfarenheter i interaktionen 

med andra människor. Samtalen och interaktionerna som sker i vardagen är enligt Säljö (2000) 

den viktigaste mänskliga lärmiljön där människan formas till sociokulturella varelser. Genom 

de vardagliga interaktionerna och samtalen lär vi oss hur samtal förs och hur vi uppfattar olika 

budskap.  

Artefakter handlar om kulturella redskap som människan själv skapat och använder sig av för 

att underlätta för sig, som till exempel kartor, symboler och språk (Säljö, 2000). Artefakter 

omfattar både fysiska som språkliga resurser. Enligt den sociokulturella teorin verkar vi 

människor i samspel med olika artefakter. Genom att använda till exempel fysiska redskap som 

miniräknare, hanterar vi situationer och kan lösa problem (ibid). Detta är av intresse i studien, 

där syftet är att beskriva lärplattans användning i förskolan och som en gemensam artefakt.  

https://www.ordguru.se/
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Mediering handlar om hur människan använder de kulturella redskapen för att utveckla sitt 

tänkande (Säljö, 2000). Vi föds till en värld där skrift, tal, språk och andra ting förmedlas till 

oss. Det viktigaste medierande redskapet är de resurser som finns i människans språk. Enligt 

sociokulturell teori upplevs världen inte direkt utan vi upplever den genom de kulturella 

redskapen. Hur vi ser på något som händer eller hur vi ser på ett föremål, grundar sig på vad vi 

har för erfarenheter, både sociala- och kulturella erfarenheter (Säljö, 2000; Smidt, 2010). 

Proximal utvecklingszon handlar om avståndet mellan vad en människa kan prestera ensam och 

utan stöd och vad en människa kan prestera tillsammans med en annan människa. Med hjälp av 

andra kan vi ofta lösa problem (Säljö, 2000). Vygotskij ansåg att barn kan nå den proximala 

utvecklingszonen när de får stöttning av den vuxna eller the more able peer, alltså en som är 

mer kunnig. Det innebar att läraren oftast ansågs vara den mer kunniga istället för att se läraren 

som en person som också kan lära sig av barnen, de enligt honom mindre kunniga (Roberts, 

2016). Idag vet man att det inte bara är vuxna som lär barn och idag när digitaliseringen har 

tagit en stor plats i undervisningen är det ofta de yngre som har större kunskap inom det digitala 

(Luckin, 2008). Det är därför vanligt idag att det finns en ömsesidig undervisning där den mer 

kunniga individen the more able partner, som exempelvis barnen, även kan lära de vuxna. Detta 

kan innebära att förskolläraren bör ha god kunskap inom digitalisering för att kunna lära ut, 

medan barnen behöver lära sig använda de digitala verktygen för att lära sig om något visst 

ämne (Luckin, 2008).  

We now face a situation in which the teachers and experts, who know more than the learners 

about the ‘stuff’ we want people to learn, may well not know as much as the learners about the 

technologies that could act as learning tools (Luckin, 2008, s. 16).  

Detta kan alltså betyda att barn lär av vuxna eller vuxna lär av barn, beroende på vem som är 

the more able partner (Luckin, 2008). Wertsch (1985) förklarar att för att en individ ska nå den 

proximala utvecklingszonen bör ett samspel ske mellan den lärande och den mer kunniga 

partnern. Detta innebär att det sker i den situation där lärande sker tillsammans med en mer 

kompetent individ eller sak, the more able partner, som kan vara en sak eller en individ som 

erbjuder en struktur för att stötta någon i ett lärande, genom att ha en förståelse för vad syftet 

och målet är och möjliggör för personens lärande och utveckling. Detta handlar inte om att ge 

de rätta svaren utan att med hjälp av stöd och vägledning hjälpa personen att utvecklas och lösa 

ett problem och nå ett lärande (Bråten & Thurmann-Moe, 1998). Språket och de proximala 

utvecklingszonerna påverkar varandra och är viktiga inom det sociokulturella perspektivet. I 

den proximala utvecklingszonen kan barn få hjälp av någon annan för att uppnå ny kunskap, 

som till exempel med språket. Språkinlärningen underlättas om barn får känna sig sedda och 

bekräftade av sin omgivning, vilket kan handla om kommunikation med de vuxna (Vygotskij, 

1999). Vygotskij (1978) förklarar också att när ett barn är i en situation där den inte kan en viss 

sak ensam, men kan göra det när den är tillsammans med en mer kunnig person, befinner sig 

det barnet i en process där hen är på väg att lära sig något. Jernes (2010) betonar att den digitala 

kompetensen hos förskollärare är av stor betydelse för främjandet av barns utveckling och 

lärande när det gäller digitala verktyg. 
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Metod  
  

I kommande avsnitt beskrivs de metoder som använts. Studien är genomförd som en kvalitativ 

fallstudie där data har insamlats genom intervjuer och videoobservationer. Avsnittet kommer 

även omfatta urval, etiska ställningstaganden och datainsamling. Slutet av avsnittet kommer 

beskriva hur det empiriska materialet har bearbetats, tolkats och analyserats utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv.  

  

Urval  

 
Förskolan som var med i studien valdes slumpmässigt bland de förskolor i kommunen, som 

enligt deras egen hemsida har digitala medier i fokus just nu och där jag kunde förväntas få 

relevant empiriskt material som svarar mot studiens syfte och frågeställningar. 

Bryman (2011) beskriver urval av den typen som målstyrda urval, där valet har gjorts utifrån 

vilka forskningsfrågor studien har. Rektorn på den utvalda förskolan kontaktades per telefon 

som sedan ställde sig positiv till studien och bad om att få återkomma med vilka förskollärare 

som ville delta. Efter godkännande av medverkan kontaktades de två förskollärarna som rektorn 

valt ut via e-mail. Informations- och samtyckesbrev skickades till dem (se bilaga 1) och tid för 

datainsamling bestämdes. Förskollärarna delade i sin tur ut informations- och samtyckesbrev 

till vårdnadshavarna för de barn som skulle närvara vid tillfället (se bilaga 2). De som ingick i 

undersökningen var både förskollärare och barn. Förskollärarna som deltog i undersökningen 

har en ålder mellan 40 till 60 år och som har en yrkeserfarenhet mellan 15 till 41 år inom 

förskolans verksamhet. Under det första observationstillfället deltog två barn i åldern fem år. 

Under det andra observationstillfället deltog 11 barn som var i åldrarna ett till två år.  

 

Etiska ställningstaganden  

 

I dagens samhälle har forskningen en viktig roll. Stora förväntningar ställs på forskningen, 

vilket även betyder att fokus riktas mot forskaren (Vetenskapsrådet, 2017). Forskaren har ett 

ansvar för de som medverkar i och de som på andra sätt påverkas av forskningen. Detta betyder 

att forskaren ska göra sitt bästa för att kunna genomföra en forskning av hög kvalitet. ”Ett 

välgrundat förtroende i samhället för forskarna och forskningen är en förutsättning för 

forskningens framtid” (Vetenskapsrådet, 2017, s. 8). Vetenskapsrådet (2002) framför fyra olika 

forskningsetiska principer: samtyckeskravet, informationskravet, nyttjandekravet samt 

konfidentialitetskravet. Samtyckeskravet betyder att deltagarna har rätt att bestämma över sitt 

eget deltagande. Det handlar också om att samla in samtycke från de deltagande barnens 

vårdnadshavare. Informationskravet handlar om att studiens deltagare har rätt till information 

om studiens syfte. Nyttjandekravet innebär att data som samlas in, endast kommer användas för 

forskning och dess syfte. Slutligen handlar konfidentialitetskravet om att materialet som samlas 

in ska avidentifieras (ibid.). Alla forskningsetiska principer framkom tydligt i breven till 
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förskolan och vårdnadshavarna. Enligt Vetenskapsrådet måste dessa fyra krav tas i beaktande 

vid forskning. Förskollärarna i studien gav sitt godkännande för att delta och informerades om 

att de fick avbryta sin medverkan när de ville. Innan observationen fick barnen information om 

vad som skulle hända och de tillfrågades om de ville delta samt informerades även om att de 

fick avbryta sin medverkan under observationen om de ville det. På detta sätt fick barnen 

möjligheter att själva bestämma över sin egen medverkan. 

 

 

Datainsamling  
 

Insamlingen av data började med att först redovisa studiens syfte för förskollärarna. Detta för 

att de skulle bli uppmärksammade på studiens syfte och fokusområde. Sedan gjordes två 

intervjuer, en med vardera förskollärare. Datainsamlingen fortsatte sedan med icke-deltagande 

videoobservationer under två olika tillfällen.  

 

Intervjuer med förskollärare 

 

Semistrukturerad intervjuform valdes i den här studien för att ta reda på hur förskollärarna 

använder lärplattan i förskolan. En semistrukturerad form av intervju passade bra i 

undersökningen, eftersom denna intervjuform enligt Patel och Davidsson (2011) går ut på att 

ställa öppna frågor. Frågorna kunde då lättare anpassas efter den som svarade, samt att det gick 

att ställa följdfrågor. Bryman (2008) beskriver semistrukturerad intervju som en intervju där 

forskaren har ett tydligt tema, men där också forskaren fritt kan ändra om sina frågor och ställa 

dem i passande ordning. Efter godkännande av förskollärarna användes ljudinspelning för att 

kunna vara mer aktiv i intervjun och för att minimera risken för att något skulle missas eller 

missuppfattas. Båda intervjuerna ljudinspelades med hjälp av en lärplatta som låg på bordet 

framför oss. Fördelarna med ljud- och videoinspelning lyfter Bjørndahl (2005) är att 

ljudinspelning fångar upp och registrerar mer än vad än människa gör. En människa hinner inte 

skriva ner allt och kommer heller inte ihåg allt (ibid.). Ljudinspelning användes även för att 

senare kunna lyssna på intervjuerna upprepade gånger. Frågorna som ställdes i studien var 

formulerade utifrån studiens första forskningsfråga (se bilaga 3). Frågorna var öppna och 

handlade exempelvis om vilken betydelse de upplever att digitala verktyg har för barns 

utveckling och lärande i förskolan men även hur de planerar och tänker inför lärtillfällen där 

lärplattan används. Genom öppna frågor gavs den intervjuade möjlighet att påverka innehållet 

i intervjun och kunde på detta sätt ses som en medskapare av samtalet (Patel och Davidsson 

(2011).  
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Ostrukturerad videoobservation 

 

En ostrukturerad videoobservation användes i studien. Bryman (2008) beskriver ostrukturerad 

observation som ett tillfälle där observatören tittar på vad som händer under tillfället utan att ha 

något specifikt observationsschema. Videoinspelning användes under observationen för att se 

hur förskollärare och barn interagerar i samband med att lärplattan används. Till exempel hur 

barn interagerar med varandra och med lärplattan men också hur förskollärare, barn och teknik 

interagerar tillsammans i den pedagogiska verksamheten. Eidevald (2015) menar att genom 

videoobservation blir interaktionerna mellan människan och miljön mer tydligt än att anteckna 

på papper. Videoobservationerna filmades med hjälp av en lärplatta, vilket underlättade 

efterarbetet eftersom videorna kunde spelas upp flera gånger. 

 

Den första videoobservationen tog ca 12 minuter och gjordes med de äldre barnen. Tid och plats 

för observationen valdes utifrån förskollärarens förslag. Valet blev matsalen under förmiddagen 

innan lunchen. Barnen erbjöds en plats där ingen annan befann sig under det tillfället och 

förskolläraren valde en tidpunkt där barnen inte hade något annat planerat för sig. Barnen 

förväntades inte göra något speciellt, mer än att de skulle använda varsin lärplatta att spela på. 

För att påverka så lite som möjligt gjordes videoobservationen från längst bak i rummet och 

lärplattan placerades så att den filmade barnen och bordet de satt vid från sidan. På så vis 

synliggjordes barnens interaktion med varandra och även vad de gjorde på lärplattan. Eidevald 

(2015) poängterar vikten av att veta var kameran ställs för att på minsta sätt påverka situationen.  

 

Det andra videoobservationstillfället med de yngre barnen gjordes också innan lunchen, men i 

samlingsrummet. Tid och plats valdes även här av en förskollärare. Samlingsrummet valdes på 

grund av att det är där projektorn är och att det är där de brukar vara innan lunchen för att få en 

lugn stund. Barnen förväntades inte göra något speciellt vid detta tillfälle heller mer än att de 

erbjöds att sitta på golvet framför projektorn och titta på musikvideor.  Lärplattan placerades 

vid samma vägg som projektorduken satt på så att den filmade hela rummet och alla deltagare. 

På det sättet synliggjordes interaktionen mellan alla parter. Videoobservationen tog ca 20 

minuter och förutom att bara filma under observationerna, fördes också anteckningar. Det som 

antecknades var till exempel något viktigt som sades eller hände för att det skulle underlätta vid 

transkriberingen. Eidevald (2015) beskriver hur det genom videoinspelning är möjligt att göra 

en djupare analys av den interaktion som sker mellan de olika parterna, än att bara använda 

papper och penna. 

 

 

 

  



 

16 
 

Bearbetning, tolkning och analys  
 

I detta avsnitt redogörs för den analytiska bearbetningen av det insamlade materialet, som 

fortsättningsvis kommer att benämns som det empiriska materialet (Svensson & Ahrne, 2015). 

När det empiriska materialet ska analyseras handlar det enligt Ahrne och Svensson om att 

sortera och reducera. En tematisk analys användes också för att finna mönster och teman 

(Maguire & Delahunt, 2017). Det är, enligt Svensson (2015) studiens teoretiska utgångspunkt 

som avgör vad forskaren tittar på, vilka analysfrågor som kan ställas till det empiriska materialet 

och som därmed har möjlighet att svara på studiens frågeställningar. Det empiriska materialet 

analyserades i förhållande till den sociokulturella teorin. 

Bearbetningen av det empiriska materialet började redan samma dag som intervju- och 

observationstillfällena skedde. Detta för att ha ett så färskt och levande förhållande till det 

empiriska materialet som möjligt. Efter att ha lyssnat på intervjuerna upprepade gånger 

transkriberades de på datorn. Allt som sades i intervjuerna skrevs ner och det markerades vem 

som sade vad. Transkriptet gjordes strukturerat genom att alltid byta rad vid olika personers 

uttalanden. Det antecknades också när det blev pauser och när det blev mycket sorl eller när 

intervjun avbröts på något sätt. Det som var irrelevant och som inte alls handlade om studiens 

fokusområde kommenterades kortfattat i texten. Bryman (2008) lyfter att genom transkribering 

bevaras den intervjuades ord och uttryckssätt, även om material som ska analyseras ökar. När 

videoobservationerna skulle transkriberas, följdes en liknande process som i intervjuerna. 

Videorna tittades på flera gånger för att skapa en närhet till materialet. Sedan skrevs både 

verbala och icke verbala uttryck ner i ett dokument på datorn. Transkriberingen blev totalt ett 

innehåll på 24 sidor.  

Under transkriberingen av det empiriska materialet sorterades materialet för att det skulle 

kännas mer lätthanterligt. Rennstam och Wästerfors (2015) beskriver olika problem som kan 

dyka upp när en analys ska göras. Ett problem är ”kaosproblemet”, vilket handlar om att det 

empiriska materialet känns överväldigande och svårt att få ordning på. Det empiriska materialet 

från både intervjuerna och videoobservationerna sorterades därför genom att först undersöka 

vad som var relevant till studien. Det sorterades även med hjälp av de teoretiska begrepp som 

var relevanta, alltså det som hade med lärplattan som artefakt och medierande verktyg att göra 

och det material som visade samspel och interaktion. Det som var relevant för studiens 

forskningsfrågor markerades med en gul färg.  

Problem nummer två, representationsproblemet, handlar om att materialet fortfarande är för 

brett och måste skalas ner, eftersom inte allt kan redovisas i studien (Rennstam och Wästerfors, 

2015). Efter att materialet sorterats påbörjades reduceringen. Transkriberingarna lästes 

upprepade gånger för att analysera vad de egentligen handlar om och vad som sades och hände. 

Nyckelord skrevs ned, ord och begrepp som var återkommande, som till exempel samarbete, 

verktyg och hjälpmedel. Nyckelorden markerades med en röd färg för att sticka ut. Efteråt 

sammanställdes nyckelorden genom att skriva ner dem på ett papper, följt av att ringa in de ord 

som hörde till respektive forskningsfråga, med en blå, respektive grön färg. En tematisk analys 

gjordes för att hitta teman och mönster för vad förskolläraren ofta återkom till. Teman och 
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mönster som hittades valdes i relation till frågeställningarna. Temana skrevs sedan ner i ett 

word-dokument där relevanta citat från datainsamlingen skrevs in under respektive tema. 

Genom att använda tematisk analys som är en process för att identifiera mönster och teman i 

det empiriska materialet (Maguire & Delahunt, 2017) kunde möjligheter och utmaningar med 

användningen av lärplattan i förskolan identifieras. Delarna av det empiriska materialet som 

inte svarade mot studiens frågeställningar och syfte och som saknade koppling till 

intervjufrågorna uteslöts. Exempel på vad som uteslöts, var när en av förskollärarna berättade 

att de gör olika rytmik och rörelseaktiviteter.  

Videoobservationerna analyserades också med grund i den sociokulturella teorin, i syfte att få 

syn på vilka uttryck interaktionerna tog sig under respektive observationstillfälle. För att 

synliggöra interaktionernas utryck, skapades olika interaktionsmönster. På ett papper ritades 

cirklar med olika färger som representerade de olika barnen, pedagogen och lärplattan. Därefter 

genom att titta på videon flera gånger, ritades pilar som representerade de interaktioner som 

skedde. Efter sorteringen och reduceringen tolkades respondenternas svar och förkunskaperna 

som fanns från tidigare forskning och egna erfarenheter bidrog till en förståelse av helheten.  
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Resultat  
 

Studiens syfte är att beskriva såväl användningen av lärplattan i förskolan som användningens 

betydelse för interaktion, delaktighet och lärande i förskoleverksamheten, samt de pedagogiska 

möjligheter och utmaningar som följer med lärplattans användning i förskolan. I nästkommande 

avsnitt presenteras de resultat som framkommit i analysen av det empiriska materialet. 

Resultaten har delats upp i olika huvudteman. Huvudtemana är; Lärplattan i förskolan och 

Interaktion mellan förskollärare, barn och lärplatta. Varje tema har sedan förgreningar till 

underliggande underteman. 

 

Lärplattan i förskolan  
 

I detta avsnitt redovisas resultatets första huvudtema med underliggande underteman, som är: 

Lärplattan som inkluderande undervisningsverktyg, Lärplattan som dokumentationsverktyg, 

Lärplattan som verktyg för möjliggörande av språkutveckling samt Lärplattan som verktyg för 

möjliggörande av barns delaktighet och inflytande. 

 

Lärplattan som inkluderande undervisningsverktyg  

 

Utifrån analysen av det empiriska materialet framkommer det att båda förskollärarna ser 

lärplattan som ett pedagogiskt verktyg och ett bra redskap och hjälpmedel. Det framkom även 

tydligt att respondenterna ser lärplattan som ett betydelsefullt komplement i verksamheten. 

Samtliga förskollärare uttryckte att den underlättar undervisningen, genom att den är lätt att ta 

med sig och kan användas tillsammans med andra tekniska verktyg. Det framkommer även att 

lärplattan, speciellt tillsammans med projektorn, blir ett verktyg för att inkludera alla barn. En 

förskollärare förklarar: 

när man har den där stora skärmen, då är det ju ingen som behöver säga ”jag ser inte” 

”jag ser inte”, det är ett stort rum och så just det där... det är positivt med ugglo till 

exempel, man tar upp en bok på bildskärmen. När man läste för några en sagobok 

kunde de säga ”jag ser inte”, så man blev ofta störd. Med projektorn och ugglo är det 

helt fantastiskt med hjälpmedel. (Respondent A) 

 

Lärplattan som dokumentationsverktyg 

 

Analysen av det empiriska materialet visar att lärplattan används till största del som 

dokumentationsverktyg på grund av lärplattans lätthanterlighet. Den är lätt att ta med sig 

överallt och det går snabbt att skriva ned vad barnen gör eller uttrycker, men även att filma och 

spela in aktiviteter. Det framkommer även att förskolläraren till de yngre barnen använder 

lärplattan mest som ett redskap för dokumentation. Hen uttrycker: 
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Det är ju betydligt enklare just det här med att spela upp musik och att fota barnen och 

visa dem, man har alltid kunnat fota men det var betydligt svårare att visa barnen, nu 

kan de se själva när man spelar upp video och sådär. (Respondent B) 

 

Det framkommer också fördelar med lärplattan som dokumentationsverktyg för att nå ut till 

vårdnadshavare och för att följa ansvarsbarnen.  

Jag använder den till min mail, vi använder den till bloggen, vi har en blogg på 

avdelningen till föräldrarna. Jag använder den till att fota och filma barnen. Jag har 

mappar till barnen, som är mina ansvarsbarn, så jag lägger in kort och visar föräldrarna, 

jag filmar även små snuttar bara liksom, vid olika aktiviteter, och visar upp för 

föräldrarna, vi får ju aldrig lämna ut men vi får visa på utvecklingssamtal.   

(Respondent A) 

 

Lärplattan som verktyg för möjliggörande av språkutveckling 

 

Under analysen av det empiriska materialet framkommer även vikten av att barnen ska få 

möjligheter att utveckla språket. Något som synliggörs i resultatet är att båda avdelningarna 

använder lärplattan till att lyssna och läsa sagor på appen ugglo. En förskollärare berättade att 

de använder den genom att både läsa sagorna själva på lärplattan, men även att använda 

berättarfunktionen, där de bara lyssnar på sagan och ser bilderna.  

Bland de yngsta barnen används främst lärplattan som verktyg för att uppleva musik och rytmik. 

Bland de yngsta barnen fanns ett barn som använde tecken som stöd och förskolläraren 

berättade då att de använder lärplattan till att både lyssna på musik och se på musikvideor med 

teckenspråk. Förskolläraren berättade: 

Vi brukar spela lite musik och vi har använt musikvideo med teckenspråk, eftersom  

vi har två barn här med särskilda behov som vi använder tecken till. (Respondent B) 

 

Analysen visade då att lärplattan används som verktyg för möjliggörande av språkutveckling 

för alla barn.  

Förskolläraren till de äldre barnen berättar att barnen använder lärplattan till att skapa egna 

sagor och filmer, genom att använda appen puppet pals. Hen berättar att de har haft språk och 

sagor som fokus i snart två år. Hen förklarar: 

 

Så berättar de ju en saga spontant utifrån figurerna. Sagofigurerna får de då röra med 

fingrarna, flytta omkring dem där på bakgrunderna och sen när de säger att de är färdiga 

så trycker vi av och så spelar vi upp sagan, om de vill. (Respondent A) 
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Lärplattan som verktyg för möjliggörande av barns delaktighet och inflytande 

 

Analysen av det empiriska materialet visar att förskollärarna ofta återkommer till barnens egen 

vilja och delaktighet. I en intervju berättar en förskollärare återkommande om hur barnen ska 

få vara producenter och inte konsumenter. Detta kan ske genom att barnen själva får hålla i 

lärplattan när de fotar och filmar och själva får välja om de vill visa sin inspelade saga åt sina 

kompisar eller inte. Förskolläraren uttrycker att: 

Där får de ju då lära sig både att fota bilderna sina som de har ritat i sagan och så får de 

ju alla se alltså att deras saga blir så viktig att man till och med gör en film av den. Så 

det stärker ju självförtroendet, de är väldigt stolta över sin saga som sen blir en film. Så 

de är ju producenter, regissörer, producenter, filmskapare och de är bara fem år. 

(Respondent A) 

 

Hen berättar också om ett exempel där ett barn inte var helt nöjd med sin saga och ville göra 

om den, ta bort vissa ord till exempel, innan hen ville visa upp den. Hen uttryckte: 

 

Hon kände själv sig inte riktigt nöjd, och det är ju också en känsla hon fick att vi lyssnade 

på henne, hon fick göra om, för att det skulle kännas bra att visa upp den. Barnen har rätt 

att få vara producenter av nya tankar och idéer och inte enbart reproducera fakta och 

kunskap (Respondent A) 
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Interaktionen mellan pedagoger, barn och lärplatta 
 

Detta avsnitt avser visa hur interaktionen tog sig uttryck mellan lärplattan, barn och 

förskollärare. Underteman som kommer att presenteras under detta avsnitt är: Interaktion med 

och genom tekniken samt Pedagogerna interagerar med barnen genom att styra dem 

 

Interaktion med och genom tekniken  

 

Av analysen framkom att lärande sker i samverkan mellan individerna och det medierande 

verktyget som finns i dess omgivning, som den sociokulturella teorin redogör för. Barnen 

interagerade med lärplattan som artefakt i ett spel där bokstäver var i fokus. Resultatet av 

analysen visade även att barnen interagerade individuellt med varsin lärplatta men att de även 

samspelade, genom att prata med varandra och hjälpa varandra i spelet.  

 

Barn 2 – neej 

Barn 1 – aargh! 

Barn 1 - neej 

Barn 2 – jag klarade det! jag väntar på dig, ska jag hjälpa dig? 

Barn 2 - försiktigt, jag kan hjälpa dig 

*B2 kliver upp från stolen och ställer sig närmare B1 och ska visa* 

Barn 1 - nej, jag vill inte det här 

Barn 2 - inte jag heller 

Barn 1 – nuuu, jag skaa spela Pippi Långstrump! 

Barn 1 – älskar Pippi Långstrump 

 

Under observationstillfället närvarade två barn från avdelningen med de äldre barnen. Här 

samtalade också barnen aktivt mellan varandra om vad som skulle göras på spelet, och hur den 

ena skulle vänta in den andre på spelet. Det framkom att barnen bad varandra om hjälp. Dock 

var det ett barn som oftare handledde det andra barnet. 

I spelet som barnen spelade i exemplet ovan, interagerade barnen med lärplattan som artefakt. 

De kunde med hjälp av lärplattan baka en tårta på en app.  

 

Barn 1 – nu jag ska baka en tårta  

Barn 1 – Vad man gör först i en tårta? *frågar mig* 

Jag - Vad tror du att du ska göra? du får prova dig fram  
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Barn 1 -föörst…. *klickar på äggen* 

 

När barnen skulle spela spelet med tårtan skedde även interaktion mellan barnen och mig. Till 

exempel när det ena barnet ville ha hjälp med bakandet av tårtan på spelet. 

  

Pedagogerna interagerar med barnen genom att styra dem 
 

Analysen av det empiriska materialet visar att interaktionen mellan pedagoger och barn under 

detta tillfälle oftast uttryckte sig på ett sätt där pedagogerna försökte hålla ordning i rummet 

genom tillsägelse och styrning. Under observationstillfället i samlingsrummet tittade barnen 

och pedagogerna på musikvideor som bland annat imse vimse spindel, med hjälp av projektorn. 

Vid ett tillfälle under det andra observationstillfället uppstår det ett litet bråk mellan två barn, 

vilket gör att en av pedagogerna säger till dem. 

 

Ett barn knuffar bort ett barn som står nära, och blir knuffad tillbaka 

vilket leder till att båda barnen blir ledsna  

En pedagog säger ”sluta, han får stå där, det finns plats för alla där” 

Under observationstillfället händer det flera gånger att ett av barnen går till dörren och försöker 

öppna den. En pedagog hämtar barnet varje gång det händer och sätter sig med barnet i famnen. 

En möjlig tolkning är att barnet ville gå ut från rummet för att hen inte kände sig delaktig på 

grund av att inte alla musikvideor de tittade på var med teckenspråk. En av gångerna när barnet 

börjar rycka i dörren och vill gå ut ur rummet säger en pedagog: 

 

”vart ska du *barnets namn*? 

En annan pedagog säger ”hon är kanske hungrig?” 

En pedagog hämtar igen barnet och sätter sig med henne i famnen 

 

En möjlig tolkning av denna situation kan vara att pedagogerna inte funderade över vad 

barnets brist på intresse berodde på, annat än att barnet eventuellt var hungrigt eller i behov av 

närhet.  
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Diskussion  
 

Detta avsnitt inleds med metoddiskussion följt av resultatdiskussion med förslag till fortsatt 

forskning och avslutas med slutord. 

 

Metoddiskussion 
 

Studiens syfte var att beskriva såväl användningen av lärplattan i förskolan som användningens 

betydelse för interaktion, delaktighet och lärande i förskoleverksamheten, samt de pedagogiska 

möjligheter och utmaningar som följer med lärplattans användning i förskolan. Syfte och 

forskningsfrågor har besvarats genom semistrukturerade intervjuer och ostrukturerade 

videoobservationer. Urvalet i studien, studiens etiska ställningstaganden samt validiteten och 

reliabiliteten diskuteras. 

Urvalet för studien beskrivs som ett målinriktat urval eftersom valet gjordes utifrån vilka 

forskningsfrågor studien har (Bryman, 2011). Förskolan som var med i studien valdes 

slumpmässigt bland de förskolor i kommunen, som enligt deras egen hemsida har digitala 

medier i fokus. När kontakten togs med förskolan, förklarades att studien skulle handla om hur 

lärplattan används som ett pedagogiskt verktyg vid ett lärtillfälle. Valet av pedagoger till studien 

gjorde förskolans rektor eftersom hen känner pedagogerna på förskolan. Etiska överväganden 

har tagits hänsyn till genom vetenskapsrådets rapport om god forskningssed, som bland annat 

handlar om att forskaren har ett ansvar för de som medverkar i och de som på andra sätt påverkas 

av forskningen (2017). Både barn och pedagoger informerades om varför observationen skulle 

göras och att de när som helst hade rätt att avbryta sin medverkan samt att det empiriska 

materialet endast kommer användas av mig och raderas efter studien (Vetenskapsrådet, 2002). 

Valet av deltagare gjordes då av rektorn, utifrån de som hade gett sitt godkännande för 

medverkan. 

I en semistrukturerad intervju har oftast den som intervjuar förberedda frågor som kan liknas 

vid ett frågeschema, men där frågorna ställs i den följd som passar i situationen (Bryman, 2008). 

Förberedda frågor valdes och planen var att ställa frågorna i den följd som de var skrivna. 

Frågorna som ställdes inför tillfället var utformade för att kunna besvara studiens syfte och 

frågeställningar. När intervjuerna genomfördes kändes det dock ibland passande att ställa en 

annan fråga än den som var tänkt, vilket gjorde att frågorna ställdes så som det kändes bra och 

som i sin tur gjorde att intervjun flöt på bra utan större avbrott eller avvikelser från ämnet. 

Någon fråga valdes även bort i intervjuerna eftersom den kändes för bred. Bryman (2008) lyfter 

att i en semistrukturerad intervju är det som intervjuare också vanligt att ställa följdfrågor när 

det känns rätt, vilket också skedde under de både intervjutillfällena i denna studien.  

Bjørndal (2005) poängterar att när transkriberingen sker och när en ljudinspelning tolkas, 

används endast hörseln men de andra sinnena behöver också användas för att bättre kunna bilda 

sig en helhet av situationen. Därför var videoobservation något som också kändes behövligt för 

att komplettera studien. Genom att direkt efter datainsamlingen påbörja transkriberingen, var 
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det lättare att komma ihåg vad som hade uttryckts. Det insamlade materialet var mindre än 

förväntat, vilket innebar att allt det inspelade materialet ordagrant transkriberades till skrift. 

Bryman (2008) förespråkar detta sätt, även om han poängterar att det är en tidskrävande uppgift. 

Detta var en tidskrävande uppgift men som kändes viktig för arbetet längre fram i processen. 

Under båda videoobservationerna placerades lärplattan så att den på minsta sätt skulle påverka 

situationen (Eidevald, 2015) men ändå på ett sätt som synliggjorde interaktion. Genom 

videoobservation synliggjordes vad barnen och pedagogerna gjorde, vilka ansiktsuttryck de 

hade samt deras olika kroppsspråk i olika situationer under observationstillfället. Det gjorde att 

det blev enklare att få syn på de olika interaktionerna. Vid den andra observationen slutade 

lärplattan att filma efter halva tiden av okänd orsak, så där var det bra att det fanns en extern 

mikrofon, i reserv, som fångade upp ljud och att det fördes anteckningar. Troligtvis påverkade 

inte detta något eftersom de flesta interaktionerna skedde under tiden som lärplattan filmade 

och på grund av att det fortfarande fanns ljudinspelning och anteckningar till förfogande. 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) poängterar att det är viktigt att den som ska samla in 

data, kontrollerar att tekniken fungerar ordentligt innan datainsamlingen. 

 

Transkriberingen av det empiriska materialet har gjorts så noggrant som möjligt. Det 

redogjordes för både verbala och icke-verbala uttryck, vilket gör att trovärdigheten anses vara 

hög i denna studie. Trots försök till att vara transparant i forskningsprocessen finns en 

medvetenhet om att transkriberingen och innehållet i analysen på olika sätt kan ha påverkats. 

Detta på grund av att det exempelvis valdes vilka nyckelbegrepp och citat som ansågs vara 

relevanta utifrån studiens syfte och forskningsfrågor, men även på grund av den tematiska 

analysen där mönster och teman valdes ut enligt vad som ansågs vara relevant (Maguire & 

Delahunt, 2017). 

Validitet handlar om studiens giltighet. Studiens resultat ska kunna knytas samman med 

studiens syfte och frågeställningar (Christoffersen & Johannessen, 2015). Författarna menar att 

en studie med hög validitet visar att datainsamlingen ger en bra bild av det ämne som har 

undersökts. Fangen (2005) belyser att det i en kvalitativ studie där observatören deltar, kan vara 

svårare att avgöra validiteten och att det kan vara svårt för en annan forskare att upprepa studien 

och få samma resultat. Även om observationen utmynnade i ett aktivt deltagande så var detta 

inte tanken från början. Detta berodde på att det inte fanns någon pedagog närvarande och 

barnen ville interagera med någon. Mot bakgrund av dels den egna involveringen i 

observationen och dels att observationen arrangerades som en aktivitet utom den ordinarie 

pedagogiska verksamheten hade det varit bättre att invänta och komma överens med personalen 

om ett nytt och mer representativt observationstillfälle. Att observationen ändå genomfördes 

bör ha haft en viss menlig inverkan på resultatens validitet, eftersom den ena förskolläraren 

möjligtvis hade missuppfattat studiens syfte och därför inte hade förberett någon barngrupp som 

skulle använda lärplattan. Dock ställdes inte någon fråga som direkt handlade om hur lärplattan 

används vid ett undervisningstillfälle, vilket kan vara en orsak till att respondenterna inte hade 

förberett någon planerad aktivitet. Om någon annan skulle göra samma studie är det därför 

troligt att resultatet inte hade blivit detsamma. Reliabilitet handlar om studiens tillförlitlighet 

och genom den synliggörs hur noggrann och exakt studiens data är, alltså vad som har använts, 

hur de har samlats in och hur de har bearbetats. Ett tecken på att en studie har hög reliabilitet 
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kan synliggöras genom att flera forskare gör om samma studie med samma resultat, alltså krävs 

det att studien utförs med hög noggrannhet (Christoffersen och Johannessen, 2015). Det som 

talar för att denna studie är tillförlitlig är att det finns förberedda frågor som en annan forskare 

också kan använda (se bilaga 3). 

 

Resultatdiskussion 
  

I detta avsnitt kommer resultatet kopplat till bakgrunden och studiens teoretiska utgångspunkt 

diskuteras. Inspiration till användningsområden kommer diskuteras och sedan avslutas avsnittet 

med förslag till fortsatt forskning. 

  

Lärplattan i förskolan 

 

Studiens syfte var bland annat att beskriva såväl användningen av lärplattan i förskolan som 

användningens betydelse för interaktion, delaktighet och lärande i förskoleverksamheten, samt 

de pedagogiska möjligheter och utmaningar som följer med lärplattans användning i förskolan.  

En av förskollärarna i studien har i intervjun beskrivit hur de på avdelningen arbetar med 

avseende på språkutveckling med hjälp av lärplattan. Hen ger som exempel att de jobbade med 

appen puppet pals där de gör egna sagor. Som Skolverket (2018a) framhåller finns det idag ett 

vidgat textbegrepp inom det svenska språket som innefattar nya medier. Den traditionella 

skrivna texten utmanas och barn lär sig hantera ljud- och bildbaserade texter. Detta är i likhet 

med Rasmusson (2014) som lyfte i sin avhandling att resultat har visat att läsförståelsen delvis 

skiljer sig mellan att läsa traditionellt tryckta texter och digitala texter. Läsning av tryckta texter 

handlar främst om språkförståelse och bokstäver medan digitala texter kräver mer av läsaren, 

som till exempel att stöta på olika kombinationer av video, ljud och länkar i läsningen (ibid.). 

Förskolläraren i denna studie förklarade att barnen fick läsa deras sagor de gjort i appen puppet 

pals. Detta innebär att barnen får möjlighet att läsa digitala sagor och stöta på texter med video 

och ljud. Enligt Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018b) ska pedagogerna stimulera barns 

språkutveckling genom att till exempel ha en stimulerande miljö för barnen och att ta tillvara 

barns intresse och nyfikenhet för kommunikation.  

 

Gällhagen och Wahlström (2013) lyfte att lärplattan är ett bra verktyg för förskollärare att kunna 

spela in ljud och som till exempel följa språkutvecklingen hos barn. I resultatet i denna 

studieframgår att lärplattan används som verktyg för dokumentation. Läroplanen för förskolan 

(Skolverket, 2018b) framhåller att förskolläraren har ansvar för att alla barns utveckling och 

lärande dokumenteras och kontinuerligt följs. Resultatet i denna studie visar liksom Kjällanders 

och Moinians studie (2014) att lärplattor är ett smidigt dokumentationsverktyg på grund av dess 

lättillgänglighet. Från datainsamlingen i denna studie framgår det att förskolan dokumenterar 

med hjälp av lärplattan genom att fotografera och filma för att kunna visa barnen och 

vårdnadshavarna. Det som även framgår är att dokumentationer inte görs endast för att visa det 
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barnen gjort utan dokumentationer görs under processens gång. Som nämnts tidigare lyfter 

Elfström (2013) att en balans behövs mellan det som producerats och det som är tänkt att 

produceras och att inte dokumentation endast ska användas för värdering och bedömning av 

färdigheter i förskolan. Baserat på vad som framgick i intervjuerna verkar förskolan ha hittat 

den balansen. Det som dock inte framgår är hur de går vidare från dokumentation till pedagogisk 

dokumentation. Hur de utvärderar och analyserar dokumentationerna och vad de gör med 

kunskapen de får fram för att i sin tur kunna utmana barns lärande och höja kvaliteten på 

förskolan (Sheridan och Pramling Samuelsson, 2009). 

 

 

Utmaningar med lärplattan i förskolan 

Studiens syfte var bland annat att beskriva de pedagogiska möjligheter och utmaningar som 

följer med lärplattans användning i förskolan. I studien var samtliga förskollärare positiva till 

lärplattan och ingen gav några exempel på utmaningar som arbetet med lärplattan kan medföra. 

De båda förskollärarna påpekade även att de inte stött på några vårdnadshavare som varit emot 

det, att det har förekommit vårdnadshavare som har ifrågasatt men då betonar förskolläraren att 

det mest var av nyfikenhet. Det betyder dock inte att det inte finns utmaningar. Kindenberg 

(2019) lyfte till exempel att teknikstrul är den största utmaningen med lärplattan i förskolan. 

Andra utmaningar med lärplattan är till exempel att många pedagoger i verksamheterna har 

bristfälliga erfarenheter när det kommer till digitala verktyg, vilket i sin tur gör pedagoger måste 

sätta tid åt att hantera olika digitala system samtidigt som de till exempel ska dokumentera och 

utvärdera undervisningen (Forsling, 2011; Skolverket, 2018a). Resultaten från denna studie kan 

tolkas som en kontrast till Barnverkets (2018) kritiska röster mot digitalisering i förskolan som 

anser att svenska förskolan bedriver ett stort experiment med barn och digitalisering. Gospic 

(2019) poängterade att det inte är lärplattan och skärmen i sig som är dålig, utan att det handlar 

mer om att den tar tid från de mänskliga interaktionerna. Nilsen (2018) har också hon i sin 

avhandling observerat barn och pedagogers interaktion med varandra och med lärplattan. Till 

skillnad från mig har hon i sin avhandling fokuserat på den faktiska användningen av lärplattan 

istället för att lyfta möjligheter och utmaningar med lärplattor och barn som det enligt henne 

oftast fokuseras på.  

Resultatet i studien synliggjorde att det är pedagogerna som bestämmer om lärplattans 

användning i den dagliga verksamheten, att det främst är pedagogernas verktyg. Det är 

pedagogerna som oftast dokumenterar verksamheten, med några undantag när barnen får vara 

med genom att fota eller filma. Detta kan tolkas som en kontrast till vad Bergenord (2014) lyfter 

att ”Tillgänglighet och lust är grunden för att man ska kunna lära sig om någonting” (s. 53) och 

även till vad Upplands-Bro (2018) menar, att lärplattan ska vara tillgängliga för att öka barns 

nyfikenhet och lärande. Lärplattan är inte särskilt tillgänglig för barnen på förskolan i denna 

studie eftersom den inte alltid är framme. I resultatet synliggörs dock att de äldre barnen delvis 

får vara delaktiga i användandet av lärplattan. Barnen fick bestämma över sin egen delaktighet 

när det kom till att skapa och visa sagor de gjort. Barnen fick också uttrycka sig på de sätt som 

passade dem, de som inte uttryckte sig verbalt uttryckte sig på andra sätt, till exempel genom 

filmerna de skapade. Dock framgick det att barnen måste fråga om lov för att få använda 
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lärplattan. Den ena förskolläraren förklarade att barnen själva får hålla i lärplattan när de fotar 

och filmar och att de själva får välja om de vill visa sin inspelade saga åt sina kompisar eller 

inte. Hen ansåg att barnen tillåts vara producenter och inte konsumenter av lärplattan. 

Kristensen (2018) framhåller att pedagogen ska bidra till att barn blir producenter och inte 

konsumenter av lärplattan. Som producent av lärplattan möjliggörs samspel med andra, till 

skillnad från konsumenter som enbart tar emot den information som finns tillgänglig (ibid.). 

Linde (2012) lyfte att det ofta handlar om vuxenperspektiv eftersom det ofta är de vuxna som 

bestämmer på förhand vad barnen ska göra på lärplattan, som till exempel göra sagor eller 

videor på en app, även fast det också kan ses som barns perspektiv på grund av att barnen själva 

får styra lärplattan och hur de gör sina sagor eller videor.   

 

 

Lärplattan och pedagogiska appar 

 

Från denna studies resultat framgår det att förskollärarna använder begreppet spel, men 

poängterar att det handlar om pedagogiska spel. Detta kan förstås som kontrast mot Nilsens 

(2018) studie där det framkom att lärare gärna undviker ordet spela vid användning av digitala 

verktyg, för att på något sätt visa att det inte handlar om att spela på förskolan. Förskollärarna i 

denna studie betonade dock att de gått igenom spelen för att se att det är appar som möjliggör 

till lärande. Båda förskollärarna förklarar också att kommunen har en tjänst som kallas Self 

service, där förskolor kan ladda ner appar gratis av de som kommunen har köpt in. De menade 

att genom att kommunen har ansvar för vilka appar verksamheterna kan använda, går det att 

räkna med att det är lämpliga pedagogiska appar. Nilsen (2018) lyfter det problematiska med 

att lita på att pedagogiska appar faktiskt är pedagogiska. Går det att lita på att de appar som 

kommunen valt ut är pedagogiska? Nilsen förklarar att flera så kallade pedagogiska appar 

designas utifrån ett mognadsperspektiv och att flera appar inte har utvecklats utifrån ett 

barnperspektiv. Nilsen betonar därför att pedagogens stöttning har stor roll i vilket lärande som 

görs möjligt och hur aktiviteterna utvecklas. Barnen i min studie spelade bland annat ett spel 

som gick ut på att baka en tårta. Spelet i sig kan verka pedagogiskt men barnen lärde sig i 

huvudsak vad spelet gick ut på, att klicka på olika saker för att det ska bli en tårta. 

Utifrån ett barnperspektiv kan det ses som att trial-and-error är ett självklart och fungerande 

tillvägagångssätt för många barn att utforska appar, genom att först bygga en logik och 

därefter finna egna svar. Problematiken kvarstår dock att många pedagogiska appar gör det 

svårare för barn att ta till sig av ett pedagogiskt innehåll eftersom de erbjuder förstärkningar 

(Nilsen, 2018, s. 108). 

Nilsen (2018) lyfte i sin studie att pedagogerna anser sig använda pedagogiska appar som enligt 

dem fyller en pedagogisk funktion för barnen, men att barnen inte fokuserar på det pedagogiska 

innehållet utan fokuserar mer på att lära sig spela spelet.  
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Den sociokulturella teorin  

 

Under observationstillfället där de två barnen interagerade med varandra och individuellt med 

varsin lärplatta, synliggjordes att det oftast var ett barn som hjälpte det andra barnet. Det 

uppfattades som att det ena barnet hade spelat spelet flera gånger innan och verkade veta hur 

det fungerade, medan det andra barnet inte riktigt visste hur det fungerade. Detta handlar om 

det som bland annat Wertsch (1985) lyfter, att för att en individ ska nå den proximala 

utvecklingszonen måste ett sampel ske mellan den lärande och den mer kunniga personen, the 

more able peer. Säljö (2000) beskriver den närmaste utvecklingszonen som där en person kan 

lära sig mer om den får hjälp och stöttning av en person. En av de centrala delarna i 

sociokulturella teorin är att vi lär oss i interaktion med andra människor (Säljö, 2000; Pramling 

Samuelsson och Sheridan (2007). Språket var den största bidragande faktorn till att den 

proximala utvecklingszonen blev möjlig eftersom barnen pratade med varandra om hur de 

skulle göra. Vygotskij (1999) beskriver att språket och de proximala utvecklingszonerna 

påverkar varandra och är viktiga inom det sociokulturella perspektivet. Vygotskij ansåg att barn 

kan nå den proximala utvecklingszonen när de får stöttning av den vuxna eller the more able 

peer, alltså en som är mer kunnig. Det innebar att läraren oftast ansågs vara den mer kunniga 

istället för att se läraren som en person som också kan lära sig (Roberts, 2016). Det behövs dock 

inte en vuxen för att nå den proximala utvecklingszonen även om både Nilsen (2018) och Jernes 

(2010) understryker vikten av pedagogens närvaro och stöttning för möjliggörande av barns 

lärande. Barn kan lära av vuxna och vuxna kan lära av barn, beroende på vem som är the more 

able partner (Luckin, 2008). 

 

Implikationer för yrkesuppdraget 

 

Slutsatser som dras från denna studie är vikten av att som förskollärare se möjligheter med 

lärplattan som ett verktyg. Pedagoger i förskolan bör ha ett öppet förhållningssätt gentemot 

lärplattan och de behöver också få den utbildning som behövs, för att den ska fungera som ett 

verktyg för barns utveckling och lärande. I dagens samhälle är lärplattan en del i många barns 

hem och vardag. Barnen behöver erbjudas möjligheter att utforska och utveckla kunskap om 

digitala verktyg eftersom de kommer ha nytta av det senare i livet. Respondenterna i denna 

studie nämnde inte några utmaningar med lärplattan men observationerna visade dock att 

utmaningar fanns. Studien har gett mig kunskap och nya insikter om hur lärplattan kan användas 

som ett verktyg och hur interaktioner kan komma till uttryck mellan barn, pedagoger och 

lärplatta i förskolan. Detta kommer jag som snart nyexaminerad förskollärare ha nytta av i min 

framtida yrkesroll.  

 

Förslag till fortsatt forskning 

 

Eftersom denna studie är av mindre omfång med ett fåtal observationstillfällen och intervjuer, 

har endast ett fåtal förskollärare och barn studerats. Det skulle därför vara intressant att 
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genomföra en liknande studie som istället studerar ett flertal förskolor, kanske på olika ställen 

i Sverige. Något som också skulle vara intressant att veta mer om är varför lärplattorna inte 

alltid är tillgängliga för barnen.
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Bilagor 
    

Bilaga 1 - Informations- och samtyckesbrev till förskolan 

Luleå, 2019-11-06 

Hej! 

Jag är en student på förskollärarutbildningen på Luleå tekniska universitet.  

Nu på min sista och avslutande kurs på förskollärarutbildningen ska jag skriva ett 

examensarbete. Min studie kommer att handla om hur lärplattan används som pedagogiskt 

verktyg samt hur interaktionen uttrycker sig mellan förskolläraren, barnen och lärplattan.  

För att samla in material till arbetet skulle jag vilja intervjua några förskollärare samt 

observera vid ett lärtillfälle där lärplattan används. Intervjuerna och observationerna kommer 

att genomföras på förskolan under vecka 47, med hjälp av dokumentationer som 

videoinspelningar, ljudupptagningar och anteckningar. Intervjuerna beräknas ta ca 15 minuter. 

Ett självständigt arbete är reglerat av regler om tystnadsplikt, personuppgiftslagen (1998:204) 

samt Vetenskapsrådets skrift om god forskningssed.  

Detta innebär exempelvis att förskolans, vårdnadshavarnas, barnets, familjens och personalens 

identitet inte får avslöjas och att det gäller total konfidentialitet. 

Allt material som kommer att samlas in kommer alltså att avidentifieras och till exempel 

kommer inga register över personuppgifter att finnas med.  

Det dokumenterade materialet får och kommer endast att användas för min egen analys samt 

att det kommer sammanställas i en uppsats.  

Materialet kommer att förstöras efter att uppsatsen är godkänd. Uppsatsen kommer att 

publiceras digitalt. 

 

Med detta mail vill jag be om ert medgivande för intervjuer till studien. All medverkan är 

frivillig och kan när som helst avbrytas. Om ni samtycker till att medverka i denna studie som 

berör lärplattan som pedagogiskt verktyg på förskolan samt hur interaktionen uttrycker sig 

mellan förskolläraren, barnen och lärplattan, får ni i så fall gärna svara direkt med vändande 

mail. 

 

Önskar ni ytterligare information är ni välkomna att kontakta mig eller min handledare på 

Luleå tekniska universitet. 

Vänliga hälsningar ** 

**** 

**@student.ltu.se 

Kerstin Löf (handledare) 

Luleå tekniska universitet 



 

 

  

Bilaga 2 - Samtyckesbrev till vårdnadshavarna 

 

Hej, 

Mitt namn är ** och jag går sista terminen på förskollärarutbildningen på Luleå 

Tekniska Universitet. Jag ska nu skriva examensarbete och har som fokus hur 

lärplattan används som pedagogiskt verktyg samt hur interaktionen uttrycker sig 

mellan förskolläraren, barnen och lärplattan. Jag kommer under vecka 47 att 

besöka **** förskola, avdelningarna ”**” och ”**” och genomföra 

observationer vid ett tillfälle där pedagogerna använder lärplattan med barnen. 

För att få en så bred och tydlig bild som möjligt av mina observationer har jag 

tänkt använda mig utav filminspelning och fotografering. Allt insamlat 

datamaterial kommer att vara konfidentiellt och endast användas av mig under 

projektets gång. Det avslutade examensarbetet kommer att publiceras på LTU:s 

databank, men alla som deltar i studien kommer vara anonyma och alla namn 

kommer att vara fingerade.  

Ett självständigt arbete är reglerat av regler om tystnadsplikt, personuppgiftslagen 

(1998:204) samt Vetenskapsrådets skrift om God Forskningssed. Detta innebär 

exempelvis att barnets, familjens, personalens och förskolans identitet inte får avslöjas 

och att fullständig anonymitet gäller. Allt insamlat material kommer därmed att 

avidentifieras och inga listor/register över personuppgifter kommer att upprättas. Det 

dokumenterade materialet får endast användas för min egen bearbetning och analys samt 

sammanställas i en uppsats.  

För att kunna använda det insamlade materialet till mitt examensarbete 

behöver jag Ditt/Ert samtycke.  

Jag/Vi samtycker till att Mitt/Vårt barn får delta i denna studie enligt ovan  

JA (  ) NEJ (  )  

Barnets namn:_____________________________________________  

Vårdnadshavares underskrift:________________________________  

Med vänliga hälsningar 

** 

Tveka inte att kontakta mig om ni har några frågor **@student.ltu.se  

 

 



 

Bilaga 3 – Intervjufrågor till förskollärarna 

 

o Hur länge har du arbetat inom förskolans verksamhet? 

o Hur många barn på avdelningen? 

o Hur är förskolan organiserad? Avdelningar, åldersblandat?  

 

Undersökningsfrågor inför lärtillfället: 

 

o Vad innebär lärplattan för dig? 

o Hur använder du dig av lärplattan i verksamheten? 

o Vad har lärplattan för betydelse för verksamheten? 

o Har ni tillgång till medel för att utforska lärplattan? 

o Hur väljer ni ut applikationer till lärplattan i verksamheten? 

o Hur motiverar ni till användningen av applikationer till vårdnadshavare? 

o Vad gör barnen med lärplattan i verksamheten? 

o Hur kan man göra så att barnen blir involverade på ett naturligt sätt i 

användandet? 

o Hur arbetar du för ett ständigt utvecklande arbete inom lärplattan? 

o Har du något mer att tillägga om det vi pratat om? 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  



 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Carolin Lundberg  

  

  

  

Examensarbete 15 hp Lärarutbildningen Förskollärare  

  

  


