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Syftet är att ta reda på vilken tillgång barn har till lärplatta i förskolan och 

hemmet och undersöka vilka användningsområden lärplattan får där. Syftet är 

även att undersöka vilken betydelse barnens samspel med andra, vid 

användning av lärplattan, kan ha för deras lärande och utveckling. För att ta 

reda på detta har vi genomfört fem halvstrukturerade intervjuer med 

förskollärare och sedan har barns vårdnadshavare fyllt i en enkät, för att ge oss 

en inblick i vårdnadshavares syn på digital teknik och hur lärplattan används i 

hemmet. Studien har visat att lärplattan kan vara ett medierande verktyg för 

lärande, när den används med syfte att gynna barns lärande och utveckling. Det 

förekommer ofta ett samspel vid användning av lärplatta både i hemmet och 

förskolan. Det uppstår även lärsituationer vid barns användning av lärplatta, 

omedvetet och medvetet, i samspel med andra barn eller vuxna.  
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1 Inledning 

Barn växer idag upp i ett samhälle där digital teknik blir en allt större del av barnens 
vardag och alla barn har med sig olika erfarenheter av digital teknik hemifrån, 
beroende på familjens erfarenheter av digital teknik (Mikelic Preradovic, Lešin & 
Šagud, 2016). Denna studie syftar dels till att ta reda på hur lärplattan används som 
ett medierande verktyg för barns lärande och utveckling och dels till vilka 
användningsområden lärplattan har i förskolan och hemmet. Studien undersöker 
även vilken betydelse barns samspel, med andra barn och vuxna, kan ha för deras 
lärande vid användning av lärplattan.   

Förskolans styrdokument nämner lite om hur förskolan ska arbeta med digital 
teknik. Trots detta tycker vi att vi själva upplevt, när vi varit i förskolan, att 
förskollärares användning av lärplatta har ökat. Detta anser vi gäller både 
förskollärares egen användning av lärplatta och användningen av den i barngrupp. 
Detta lyfter även Palaiologou (2016) fram, då författaren förklarar att barn som är 
födda de senaste tio åren har tillgång till digital teknik i vardagen och att den har en 
stor betydelse i barnens liv. Med den digitala teknikens tillväxt i dagens samhälle kan 
det tänkas att förskollärarna kan behöva fler riktlinjer i styrdokumenten, kring hur de 
kan arbeta med detta i förskolan. Det uppdrag Skolverket (2016a) formulerat till 
förskolan angående användning av digital teknik är att ”multimedia och 
informationsteknik kan i förskolan användas såväl i skapandeprocesser som i 
tillämpning” (s. 7). 

Vårdnadshavare har olika syn på lärplattan och vad den kan användas till. Många 
uttrycker en oro för att den skulle vara skadlig för barns hälsa och att barnen går 
miste om lek och samspel vid användning av lärplatta (Mikelic Preradovic et al., 
2016). Det är däremot många vårdnadshavare som efterfrågar ny digital teknik, för 
att barnen ska hänga med i den digitala teknikens utveckling (Siu & Lam, 2005).  De 
vuxnas olika syn på lärplattan och dess användningsområden kan vara en påverkande 
faktor för vad barnen använder lärplattan till, vilket i sin tur kan påverka barnens 
lärande och utveckling. För att kunna erbjuda alla barn likvärdiga möjligheter till att 
använda lärplatta i förskolan, behöver förskollärare en inblick i barnens tillgång till 
lärplatta i hemmet och vad de använder den till hemma. 

1.1 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet är att ta reda på vilken tillgång barn har till lärplatta i förskolan och hemmet 
och undersöka vilka användningsområden lärplattan får. Syftet är även att undersöka 
vilken betydelse barns samspel med andra, vid användning av lärplattan, kan ha för 
deras lärande och utveckling. För att utforska detta har vi formulerat följande 
forskningsfrågor: 

Hur stor tillgång har barn till lärplatta hemma och i förskolan? 

Vad använder barnen lärplattan till? 

Vilken betydelse kan barns samspel, vid användning av lärplatta, ha för deras 
lärande? 
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1.2 Uppsatsens disposition 

Kapitel två, Bakgrund, presenterar tidigare forskning och annan relevant litteratur. I 
bakgrunden redogörs även den sociokulturella teorin, som är valt teoretiskt 
perspektiv för denna studie. 

Det tredje kapitlet, Metod, tar upp studiens genomförande, urval, intervju och enkät 
som metodval samt dataanalys. Begreppen validitet och reliabilitet berörs samt de 
etiska regler som Bryman (2011) och Vetenskapsrådet (2011) skriver om 
sammanfattas och exemplifieras. 

I kapitel fyra, Resultat, presenteras resultatet utifrån intervjuerna och enkäterna. I 
slutet av kapitlet följer en sammanfattning där de delar av resultatet som är viktigast 
för studiens syfte presenteras.  

Kapitel fem är Analys där båda resultatdelarna analyseras var för sig utifrån det 
sociokulturella perspektivet och relevant litteratur.  

Det sjätte kapitlet Diskussion innehåller en metoddiskussion där studiens valda 
metoder diskuteras. Det innehåller även en resultatdiskussion där intervjuresultat 
och enkätresultat diskuteras utifrån litteratur och studiens forskningsfrågor. I detta 
kapitel presenteras även studiens slutsats, dess relevans för förskolans arbete samt 
förslag på vidare forskning inom ämnet. 

1.3 Begreppsdefiniering 

Digital teknik innefattar datorer och mobila enheter som smarta telefoner, 
handdatorer, spelkonsoller, lärplattor och mediaspelare (Palaiologou, 2016). 

Lärplatta är en synonym till det digitala verktyget surfplatta och är en vanlig 
benämning i skola och förskola. En surfplatta är en komplett dator inbyggd i en 
pekskärm. Användaren pekar därmed direkt på skärmen och behöver varken 
tangentbord eller mus (IT-ord, 2016).  

Med barn menar vi barn från ett till fem år, då denna studie är riktad till förskolan 
och barn vanligtvis går i förskola under dessa levnadsår.  

2 Bakgrund 

Här redogörs tidigare forskning och annan litteratur som är relevant för studiens 
problemområde och syfte. I bakgrunden presenteras också det teoretiska perspektiv 
som studien utgår från. 

2.1 Litteraturgenomgång  

Litteraturgenomgången är uppdelad i olika underrubriker. Dessa är Användning av 
digital teknik, Vårdnadshavares syn på digital teknik, Samspel, Förskolans mål 
med digital teknik och Samarbete mellan förskola och hem. 

För att hitta relevant litteratur har vi bland annat läst igenom kurslitteratur vi haft i 
tidigare kurser under utbildningen. Flera av de vetenskapliga artiklar som finns med i 
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litteraturgenomgången har vi funnit genom kedjesökning. Ett exempel är studien av 
Nir-Gal och Klein (2004) som var refererad i en licentiatuppsats vi läst. Sweetser, 
Johnson, Ozdowska, och Wyeths (2012) artikel använde vi vid skrivandet av vårt PM 
under våren 2016. Den använder vi oss av även nu, då dess innehåll är relevant för 
denna studie.  

Alla ursprungliga vetenskapliga artiklar har funnits i databasen ERIC (ProQuest). För 
att hitta relevant forskning sökte vi på ord och begrepp på engelska, som denna 
studie skulle utgå ifrån. De sökord som användes var Tablet Use, Parents, 
Technology, Digital technology, Use, Technology Use, Home och Sociocultural. 

2.1.1 Användning av digital teknik 

Siu och Lam (2005) skriver att teknikens växande status i världen och dess stora 
användning i det dagliga livet har gjort att den fått en större betydelse än någonsin i 
dagens samhälle. Palaiologou (2016) har observerat att ett barn fött under de senaste 
tio åren har tillgång till och använder digital teknik aktivt från tidig ålder, som en 
viktig del av deras dagliga liv. En undersökning genomförd av AVG (2014) med barn 
mellan tre till fem år visar att det var fler av dessa barn som kunde spela datorspel 
(66 %) eller visste hur en smarttelefon används (47 %), än det var som kunde simma 
(23 %) eller knyta sina skor (14 %).  

Forskning tar upp att digital teknik kan ge positiva effekter på barns utveckling om 
den används på rätt sätt. Mikelic Preradovic et al. (2016) skriver att digital teknik 
endast är effektiv när den används i rätt syfte. Även Sweetser et al. (2012) nämner i 
sin studie att digital teknik kan ha både positiva och negativa effekter på barns 
utveckling beroende på hur den används. De förklarar att det finns aktiv skärmtid och 
passiv skärmtid, som har att göra med vad barnen gör när de sitter framför en skärm. 
Aktiv skärmtid innebär att barnet sitter fysiskt eller kognitivt engagerad vid skärmen, 
som när de spelar spel där de måste röra sig eller gör läxor till skolan. Aktiva spel kan 
motivera barn till att vara mer aktivt sociala utanför hemmet, förbättra deras 
gruppsocialisering och självkänsla.  

Även barns kognitiva utveckling och samspel gynnas vid aktiv användning av digital 
teknik redan i tidig ålder (Sweetser et al., 2012). Passiv skärmtid kan däremot ge 
negativa effekter på den kognitiva utvecklingen, matematiska förmågan, 
korttidsminnet och språkutvecklingen samt ge barnen uppmärksamhetsproblem 
senare i livet. Den passiva skärmtiden innefattar stillasittande aktiviteter framför 
skärmen, som när barn tittar på film på lärplattan eller spelar spel som inte aktiverar 
barnen kognitivt eller fysiskt. Även Mikelic Preradovic et al. (2016) nämner att barns 
passiva användning av digital teknik inte är en tillfredsställande ersättning för aktiv 
lek, samspel med andra barn eller interaktion med vuxna. 

2.1.2 Vårdnadshavares syn på digital teknik 

Tidigare forskning visar att vårdnadshavare har olika syn på digital teknik. 
Palaiologou (2016) skriver att vissa ser det som ännu en leksak för barnen, medan 
andra vårdnadshavare använder det som ett lärande verktyg med barnen. Även 
Ljung-Djärf (2004) konstaterar i sin studie att digitala verktyg allmänt ses som ännu 
en leksak, som barnen kan använda under den fria leken i hemmet. Palaiologou 
(2016) tar upp ett exempel på detta, där en vårdnadshavare förklarar att dess treårige 
son hela tiden vill spela spel på deras lärplatta och att lärplattan till slut bara blev 
som en annan leksak för sonen. I den undersökningen framkom det att 86 % av 
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deltagande vårdnadshavare sätter upp regler för när barnen får använda digital 
teknik och vad den får användas till. En vårdnadshavare förklarade att deras barn 
endast får använda lärplatta under helger och att den bara används som en slags 
belöning under veckodagar. 

Plowman (2011) har genomfört tre studier som visar att vårdnadshavare iscensatte 
lärande omedvetet genom att bidra med resurser, ordna aktiviteter och säkerställa att 
barnen inte fastnade på något ställe. Vårdnadshavarna ansåg däremot inte att de 
själva var stödjande i barnens lärande, eftersom de inte trodde att de ägnade sig åt 
undervisning. Plowman beskriver att vårdnadshavare bland annat använder 
lärplattan till matematiska aktiviteter och till att läsa och skriva med barnen, utan att 
vårdnadshavarna ser det som ett lärande. Studierna pekar på att vårdnadshavare ofta 
underskattar sin roll när det gäller barns lärande med digital teknik i hemmet. Om 
vårdnadshavaren är närvarande när barnen använder digital teknik kan den bli ett 
exempel som barnet kan följa eller imitera. På så sätt blir även vårdnadshavaren ett 
bra stöd för barnets lärande. Plowman skriver att barnen genom digital teknik kan 
lära sig olika sätt för att kommunicera med andra, handla online, använda den för 
fritidsaktiviteter eller arbete. Detta lärde sig barnen genom att observera hur olika 
familjemedlemmar använda den digitala tekniken och genom att delta vid 
användandet av digital teknik. I Palaiologous (2016) studie framkom det att 86% av 
vårdnadshavarna uppgav att de använder lärplatta tillsammans med sina barn i 
utbildande syfte och att de brukar använda lärplattan till matematiska aktiviteter, att 
läsa, skriva med mera. 

Mikelic Preradovic et al. (2016) skriver att digital teknik är något som ofta framställs i 
media som skadligt för barns hälsa. Detta skapar missuppfattningar och fördomar 
hos barnens vårdnadshavare och gör dem oroliga över att deras barn spelar 
våldsamma datorspel i förskolan istället för att lära, leka och umgås med kamrater. 
Däremot skriver Siu och Lam (2005) att vårdnadshavare förväntar sig att se något 
nytt i barnens lärmiljöer. Till exempel är det många vårdnadshavare som efterfrågar 
nya tekniska föremål som kan hjälpa barnen att lära sig mer om teknik, istället för de 
vardagliga sakerna. Siu och Lam (2005) hänvisar till en granskning av barns 
teknikutbildning i Hong Kong, där intervjuade vårdnadshavare uttryckt att de oroar 
sig mer om huruvida deras barn kommer kunna följa med i teknikens utveckling, än 
om de kommer kunna försörja sig i framtiden.  

2.1.3 Samspel 

Nir-Gal och Klein (2004) lyfter fram lärarens roll som en viktig faktor vid barns 
användning av digital teknik. De skriver att enbart digital teknik inte har något 
positivt inflytande på barns tänkande, utan att det krävs handledning av en vuxen. 
Ett barn som använder ett visst datorprogram med en närvarande vuxen lär sig mer 
än ett barn som använder samma program ensam. Samspel vid kontakt med digital 
teknik gav här positiva effekter på barnets utveckling, när det kommer till exempelvis 
barnets ordförråd, planeringsförmåga och abstrakta tänkande, vilket visar på att barn 
lär sig i samspel med andra. Nir-Gal och Klein (2004) förklarar även att barns 
lärande, i deras naturliga miljö, gynnas av interaktioner med förmedlande vuxna. 
Genom dessa interaktioner förbättras barnens förmåga att lära sig i samspel med sin 
omvärld. Här nämner författarna återigen att den digitaliserade miljön, tillsammans 
med barnens naturliga miljö, behöver en närvarande vuxen för att barnens utveckling 
ska kunna främjas. 



 5 

Skolverket (2016a) skriver att lärandet ska vara baserat på att barn lär av varandra, i 
kombination med ett samspel mellan vuxna och barn. I förskolan är det vanligt att 
barnen interagerar med varandra genom leken. Det finns däremot många barn som 
inte deltar i alla lekar och därmed kan gå miste om dessa interaktioner (Knutsdotter 
Olofsson, 2011). Detta kan bero på att barnet inte förstår vad de andra barnen leker 
för något och därför väljer att stå utanför. Om barnet inte förstår leken kan barnet 
känna en otrygghet, vilket gör att den trygghet som är en förutsättning för lek 
försvinner. 

2.1.4 Förskolans mål med digital teknik 

Ljung-Djärf (2004) förklarar att de mål som finns uppsatta för den digitala teknikens 
möjligheter i förskolan är långt ifrån hur förskollärarnas vardagliga arbete ser ut. De 
visioner som finns handlar mer om vilken betydelse den digitala tekniken kommer att 
ha i framtiden. Det som lyfts fram som viktigast är att förskolan ska erbjuda barn 
likvärdiga förutsättningar och möjligheter att använda digital teknik, men fortfarande 
ses dessa stora visioner som otydliga för verksamheten. Ljung-Djärf (2004) förklarar 
att enbart den digitala teknikens existens inte bidrar till att ovanstående vision om 
barns likvärdiga förutsättningar till användning av digital teknik uppfylls. I och med 
att förskollärare arbetar olika med den digitala tekniken stöter även barnen på olika 
användningsområden som erbjuder olika möjligheter till utveckling. 

Som Sandell och Nyrén (2013) lyfter fram handlar förskolans uppdrag om att skapa 
en god verksamhet för barnen genom att ha ett helhetsperspektiv på omsorg, fostran 
och lärande. Ljung-Djärf (2004) förklarar att något som påverkar den digitala 
teknikens roll i verksamheten är förskollärares olika arbetssätt och om någon av 
delarna omsorg, fostran och lärande ges mer plats än någon annan. Har 
förskolläraren mer fokus på omsorg används den digitala tekniken som en 
sysselsättning, med mål att barnen ska ha något att göra och träna på att turas om. 
När det kommer till fostran används den digitala tekniken som ett hjälpmedel för att 
barnen ska träna på samarbete, ansvarstagande och att hjälpas åt. När förskolläraren 
sätter lärande i fokus används den digitala tekniken till att uppfylla läroplanens mål 
gällande likvärdiga förutsättningar, när det kommer till barnens lärande och 
utveckling (Ljung-Djärf, 2004). 

Skolverket (2016b) har kommit med en IT-strategi, där målet är att stärka 
förutsättningarna för en likvärdig tillgång till digital teknik i skolväsendet. De 
förklarar att den digitala kompetens som behövs måste ingå i lärarutbildningarna, så 
att nyexaminerade har de verktyg och förhållningssätt som behövs i ett digitaliserat 
skolväsende. Det behövs även särskilda insatser för att i förskolan stärka personalens 
kompetens till att välja och använda digitala verktyg, för att därefter kunna öka 
barnens digitala kompetens och stärka lärandet. Även om andelen av förskollärarna 
med personliga digitala verktyg (23 %) är klart läge än i grundskolan (96 %) anser två 
tredjedelar av förskollärarna att de har hög eller mycket hög tillgång till digitala 
verktyg i förskolan, utanför barngruppen. Det är dock svårt att se att möjligheten till 
kompetensutveckling, kring användning av digitala verktyg, kan utnyttjas till fullo 
utan att alla medarbetare har tillgång till ett personligt digitalt verktyg. 
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2.1.5 Samarbete mellan förskola och hem 

Jensen och Jensen (2011) skriver att barn, i deras dagliga liv existerar och lever i både 
perspektivet förskola och hem. Därför menar författarna att det är av stor betydelse 
att ett samarbete existerar mellan förskolan och hemmet. Samarbete mellan 
vårdnadshavare och förskollärare borde förekomma gällande barnets trivsel, lärande 
och utveckling. Det handlar om att utbyta information om hur barnets liv är både i 
hemmet och förskolan. Även Sandell och Nyrén (2013) betonar vikten av ett 
samarbete mellan förskolan och hemmet. De förklarar att om förskolans förskollärare 
får ta del av vårdnadshavares berättelser om barnens intressen, kompetenser och 
vardag får förskollärarna större möjligheter till att kunna utmana och bemöta barnen 
i deras lärande.  

2.2 Teoretiskt perspektiv 

I denna studie utgår vi från den sociokulturella teorin, som handlar mycket om 
människors interagerande med varandra. Människans egna handlingar och olika 
artefakter, redskap i vår vardag (Säljö, 2000), samspelar med människan och dess 
omvärld. Strandberg (2006) förklarar att förskolans läroplan har en kunskapssyn 
som utgår från det sociokulturella perspektivet, vilket gör att den känns väldigt 
relevant för vår framtida profession och även denna studie. Vi kopplar den 
sociokulturella teorin till barns användning av digital teknik genom att vi tänker att 
barns samspel kan påverkas på olika sätt, vid stor användning av digital teknik. För 
det första kanske barnen är hemma och tittar på lärplattan ensamma istället för att 
leka med andra barn eller spela något spel på lärplattan tillsammans med någon 
annan. Om barnen använder lärplattan ensamma kan de gå miste om det samspel 
och den kommunikation med andra, som behövs för att stödja barnen i deras lärande 
vid användning av lärplattan. För det andra kan barn som inte har tillgång till 
lärplatta eller digital teknik i hemmet bli passiva och backa undan från vissa 
situationer, exempelvis för att de inte vet hur lärplattan kan användas och på så sätt 
blir de utanför gemenskapen runt lärplattan i förskolan. Istället för att delta vid 
aktiviteter runt lärplattan kanske de backar undan och leker för sig själva. De kan då 
gå miste om samspelssituationer med andra och på så sätt kan de då även gå miste 
om utveckling.  

För att tydligt visa vilken kännetecknande del för det teoretiska perspektivet som 
presenteras, har vi valt att dela in detta avsnitt i fyra olika underrubriker. Dessa är 
Interaktion och egna handlingar grundlägger utveckling, Den sociala kompetensen, 
Aktiviteter som påverkar barns lärande och utveckling samt Artefakter i samspel 
med människans omvärld. 

2.2.1 Interaktion och egna handlingar grundlägger utveckling 

Säljö (2000) nämner att människans kunskaper och färdigheter, som inte ses som 
biologiska, kommer från insikter och handlingar i samhället och att människan blir 
delaktig i samhället genom interaktion med andra. Säljö (2011) skriver att Vygotskij 
lyfte fram språket som människans i särklass viktigaste psykologiska redskap. Han 
anser att människan kan interagera med andras perspektiv genom språket och att det 
är ett redskap för människor att kommunicera med varandra och inom sig själva.  

Något som är kännetecknande för synen på barns utveckling inom det sociokulturella 
perspektivet är det som Vygotskij benämner som den proximala utvecklingszonen 
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(Strandberg, 2006). Författaren förklarar att den handlar om att barnet kan 
genomföra olika aktiviteter innan det själv har fått färdigheten för det. Utveckling 
inom den proximala utvecklingszonen, förklarar Strandberg (2006), sker när barnet 
samspelar med någon annan för att kunna göra saker som barnet inte har lärt sig än. 
Genom att praktiskt göra saker som den andra personen kan göra, upptäcker barnet 
vad det är på väg att lära sig. Denna syn på barns utveckling innebär att barns 
interaktioner med andra är det som lägger grund för de individuella kompetenser 
barnet senare kommer att besitta. Även Säljö (2000) skriver om den proximala 
utvecklingszonen. Han förklarar att den handlar om att barnet befinner sig på 
gränsen mellan vad barnet själv kan och inte kan. När barnet får hjälp av någon 
annan, för att klara av att göra vissa saker, kallas detta för stöttning. När exempelvis 
förskolläraren ger barnet stöttning kan förskolläraren ses som en medierande resurs 
som hjälper barnet.  

2.2.2 Den sociala kompetensen 

Strandberg (2006) menar att människor ser på social kompetens på olika sätt. Vissa 
ser det som en färdighet barnen behöver lära sig för att kunna uppföra sig väl, andra 
tycker att social kompetens är något som behövs för att söka jobb och en tredje part 
tycker att det handlar om att vara trevlig mot andra. Strandberg (2006) skriver att 
social kompetens, enligt Vygotskij, är alla former av samspel mellan människor och 
att han anser att den sociala kompetensen är grunden i människans utveckling. 
Vygotskij såg inte samspel som en metod för att utvecklas, utan menar att samspel är 
synonymt med lärande och utveckling. Ett exempel är att barnen kan behöva turas 
om, samspela och kommunicera vid användning av lärplatta. Då kan barnen använda 
sin sociala kompetens till att hjälpa varandra och samarbeta, för att undvika att 
konflikter uppstår. 

2.2.3 Aktiviteter som påverkar barns lärande och utveckling 

I Strandbergs (2006) bok benämns tänkande, talande, problemlösande, viljan och 
andra psykologiska processer som aktiviteter och att det som barnen gör i förskolan 
är det som ses ha betydelse för barnens utveckling. De aktiviteter som påverkar barns 
lärande och utveckling delas in i olika kategorier beroende av vad de kännetecknar 
och de olika kategorierna kan sammanfattas med begreppet sociokulturell-historisk 
praxis. De kategorier våra aktiviteter är indelade i är sociala, medierade, situerade 
och kreativa.  

Strandberg (2006) förklarar att det sociala handlar om att människans interaktioner 
med andra lägger grund för dess individuella kompetens. Medierad innebär att vi 
alltid använder oss av hjälpmedel, medierade artefakter, när vi utför aktiviteter. Vid 
problemlösning eller utförande av en uppgift använder människan olika verktyg och 
tecken som hjälp. Den tredje kategorin, situerade, handlar om att aktiviteter alltid 
sker i en specificerad situation som passar för den aktivitet som genomförs. Det kan 
handla om olika platser, exempelvis att det är enklare att lära sig tyska i Tyskland än 
vad det är i ett land där tyska inte talas. Att aktiviteter till sist är kreativa är för att 
människan kan göra om sina aktiviteter. Vi kan forma om våra relationer, situationer 
och hjälpmedel, så att de överskrider de gränser som finns uppsatta. När vi är 
kreativa lär vi oss också betydligt mer. 
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2.2.4 Artefakter i samspel med människans omvärld 

Strandberg (2006) skriver att Vygotskijs teori, om att lärande består av olika 
kulturella aktiviteter, kan symboliseras genom nedanstående triangel. 

 

 

 

 

 

 

I vänstra hörnet står det ”Subjekt” som står för människan, ”Objekt” i det högra 
hörnet står för världen och med ”Verktyg” menas de artefakter som människan har 
tillgång till. Alla dessa tre bildar tillsammans en enhet som samverkar indirekt med 
varandra. 

Strandberg (2006) tar upp att det finns två sorters verktyg som människan använder 
sig av. Det ena verktyget som vi kan använda som hjälpmedel när vi gör saker och det 
andra är tecken som vi använder oss av när vi tänker. För det första verktyget finns 
ett så kallat verktygsrum som innehåller kameror, datorer, pennor, tejp och andra 
saker som kan användas som hjälpmedel vid utförande av olika uppgifter. För det 
andra verktyget, tecknen, finns ett verktygsrum med ordböcker, bilder, musik, 
internet och andra saker som kan vara bra hjälpmedel när vi tänker. Säljö (2000) 
förklarar att vi med hjälp av intellektuella redskap, praktiska redskap och samspel 
med andra, kan utvidga de begränsade förutsättningar vi fått av naturen. 

Säljö (2000) beskriver kultur som en samling av idéer, värderingar, kunskaper och 
resurser som vi får genom interaktion med omvärlden. I begreppet kultur ingår även 
begreppet artefakter. Det kan bland annat vara olika mätinstrument, 
informationsteknologi och transportmedel. Kultur har därmed två dimensioner, 
materiellt och immateriellt, som samspelar med varandra. Strandberg (2006) 
förklarar att kultur och människor inte är något som går att skilja på, då omvärlden 
med dess kultur påverkar oss var vi än är. Relationen mellan kultur och människan 
kommer dock aldrig att vara densamma, då den är under konstant förändring. 
Barnets relation till omvärlden förändras och utvecklas av de aktiviteter barnet gör. 
När barnet exempelvis börjar gå ser barnet helt annorlunda på de rum det bara krupit 
i tidigare, då saker börjar visa sig ur ett nytt perspektiv. 

3 Metod 

I detta kapitel redovisas studiens urval, metodval och genomförande. Vidare beskrivs 
analysmetoder, studiens validitet och reliabilitet samt forskningsetiska antaganden. 
Då studien berör barnens användning av lärplatta i hemmet och förskolan har olika 
datainsamlingsmetoder använts, för att kunna kartlägga vad barnen använder 
lärplattan till i hemmet (enkät) och vad lärplattan används till i förskolan (intervju).  

Verktyg 

Objekt           (s.81 i Strandberg, 2006) Subjekt 
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3.1 Urval 

Vi har valt att intervjua förskollärare för att se hur lärplattan används i förskolan. 
Anledningen till att vi valde förskollärare och inte barnskötare är för att förskollärare 
har ett större ansvar att se till att förskolans uppdrag uppfylls. Förskollärare har även 
en högre utbildning och kan därmed ha en djupare kunskap och förståelse för hur 
digital teknik kan användas i förskolan. De förskolor, där vi genomförde intervjuerna, 
valdes för att vi haft tidigare kontakt med de förskollärare som arbetar där. De 
förskollärare som deltog i studien valdes ut genom att vi gick runt på förskolornas 
avdelningar för att informera om studien och frågade totalt sju förskollärare om de 
kunde tänka sig att delta i studien. På de avdelningar där vi genomförde intervjuerna 
valde vi också att lämna ut enkäter till barnens vårdnadshavare, för att undersöka 
barnens tillgång till- och användning av lärplatta i hemmet. Anledningen till att vi 
valde förskollärare och vårdnadshavare från samma avdelningar var bland annat för 
att ta reda på vad en grupp barn använder lärplattan till i förskolan och vad samma 
barn använder lärplattan till hemma. Att identifiera eventuella liknelser hos barnens 
användning av lärplatta i de olika miljöerna.  

3.2 Intervju 

Vi valde att använda oss av det som Stukát (2011) kallar för halvstrukturerad intervju 
(se intervjuguide i bilaga 1). En halvstrukturerad intervju är en intervju där 
intervjuaren utgår från några huvudfrågor inom ett särskilt ämne, som sedan kan 
följas upp med så kallade följdfrågor till respondenten. Med denna intervjumetod 
utnyttjas samspelet mellan intervjuare och respondent, för att få ut mer detaljrik 
information ur intervjun. Då vi utgår från det sociokulturella perspektivet i detta 
arbete kändes det naturligt för oss att välja den halvstrukturerade intervjun. Detta för 
att kunna utnyttja det samspel och de samtal som uppkommer, istället för att 
använda fasta frågor som inte ger samma möjligheter till ett mer fördjupat samtal. 

En av fördelarna med en halvstrukturerad intervju är möjligheten till att följa upp 
idéer, gå in på motiv och hitta känslor i respondentens svar. Detta är något som inte 
är möjligt när det kommer till en strukturerad intervju, då intervjuaren följer ett 
intervjuschema med fasta frågor och en ordningsföljd utan möjlighet till fördjupning. 
Ovannämnda fördelar med den halvstrukturerade intervjun är anledningen till att vi 
valde den som metod. Intervjun blev på så sätt mer som ett samtal, där förskollärarna 
gavs mer utrymme för reflektioner. 

3.3 Genomförande av intervju 

Planen var att genomföra fyra intervjuer (två var) med förskollärare på de två utvalda 
förskolorna. Det blev däremot fem förskollärare eftersom en förskollärare bad oss om 
att få vara med. Intervjuerna genomfördes separat, där bara en av oss var 
närvarande. Vi informerade förskollärarna om intervjuerna och samtycke om 
ljudinspelning togs för att vi skulle kunna vara mer närvarande under intervjun, 
slippa ta anteckningar och istället komma med följdfrågor. Varje intervju tog mellan 
20–30 minuter. Därefter transkriberades svaren.  
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3.4 Enkät 

Vi valde att använda metoden enkät, till att undersöka barnens tillgång till lärplatta i 
hemmet och vad den används till. Tilltänkta respondenter var barnens 
vårdnadshavare på de två utvalda förskolorna där intervjuerna genomfördes. Till 
enkäterna använde vi både öppna och slutna frågor för vårdnadshavarna att svara på. 
Stukát (2011) kallar de öppna frågorna, där respondenten får formulera egna svar, för 
Det ostrukturerade frågeformuläret. Slutna frågor, med färdiga svarsalternativ, har 
Stukát (2011) valt att benämna som Det strukturerade frågeformuläret. 

Anledningen till att vi valde enkät är några av de fördelar som Bryman (2011) lyfter 
fram gällande enkäter. Han nämner bland annat att enkäter är enkelt att använda när 
respondenterna är utspridda på olika geografiska platser. På så sätt spar vi tid, då vi 
inte behöver åka till varje vårdnadshavare för att genomföra intervjuer. En annan 
fördel som Bryman (2011) tar upp är att enkäter går snabbt att skicka ut till 
respondenterna. Enkät kan också passa respondenten bättre, då det går att svara på 
enkäten när tid och tillfälle ges.  

Bryman (2011) tar även upp några nackdelar som finns med enkäten. Det går 
exempelvis inte att hjälpa respondenten ifall att det uppstår några funderingar kring 
enkätfrågorna. Respondenten kan även tröttna på frågorna om de inte är tillräckligt 
intressanta och en omfattande enkät, med alltför många frågor, kan göra att 
respondenten tröttnar. Vi tyckte däremot att fördelarna med enkät som metod 
övervägde nackdelarna. Det går snabbare för vårdnadshavarna att fylla i en enkät än 
att exempelvis delta i en intervju. Vårdnadshavarna kan även svara på enkäten när de 
själva vill och har tid. Genom att använda en enkät blev det även enklare för oss att gå 
igenom svaren, då vi använde oss av både slutna och öppna frågor. På de slutna 
frågorna behövde vi exempelvis bara räkna ihop hur många vårdnadshavare som 
hade svarat vad.  

3.5 Genomförande av enkät 

Vi genomförde det som Bryman (2011) benämner som postenkäter, då vi lämnade ut 
en utskriven enkät till vårdnadshavarna vid varje barns hylla på förskolan. Vi 
formulerade 19 enkätfrågor (bilaga 2) för vårdnadshavarna att svara på. För att 
minska bortfallet, som innebär antalet enkäter som inte lämnas in, något genomförde 
vi några av de åtgärder som Bryman (2011) nämner. Några exempel på åtgärder för 
att minska bortfallet vid en enkätundersökning är att lämna ut ett tydligt 
introduktionsbrev till respondenterna som visar syftet med studien, att utforma en 
enkät som inte är för omfattande, ge tydliga instruktioner tillsammans med frågorna 
och att enkäten ska bestå av så få öppna frågor som möjligt (Bryman, 2011). 

Vi skrev ett missivbrev (bilaga 4) med information kring syftet med undersökningen. 
Vårdnadshavarna kunde lämna enkäten vid hämtning eller lämning på förskolan 
istället för att behöva posta den, vilket kan underlätta för dem tidsmässigt och göra 
att fler lämnar in den besvarade enkäten när de ändå befinner sig på förskolan. För 
att vårdnadshavarna skulle känna sig mer motiverade till att svara på enkäten 
utformade vi en kort enkät och lät majoriteten av frågorna vara slutna med olika 
svarsalternativ. Vi lämnade ut 69 enkäter uppdelat på fyra olika avdelningar, på våra 
två utvalda förskolor. Av dem fick vi tillbaka 30 och fick därmed ett bortfall på 39.  
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3.6 Analysmetod 

Att en studie benämns vara kvantitativ eller kvalitativ har att göra med behandlingen 
av data, enligt Denscombe (2000), som förklarar att en kvantitativ studie innebär att 
insamlad data går att analyseras med hjälp av exempelvis statistiska metoder och att 
data kan omvandlas till siffror. En kvalitativ studies data transkriberas och består 
oftast av inspelade intervjuer eller observationer som transkriberas ned i skrift. 
Denna studie är både kvalitativ och kvantitativ.  

Enkätdata har bearbetats genom att skapa statistiska diagram och har skrivits ned 
både i siffror och ord. Detta gör att enkätresultatet både är kvalitativt och 
kvantitativt. Efter att enkäterna samlats in gick vi igenom varje besvarad enkätfråga, 
för att sammanställa resultatet. De frågor i enkäten som var slutna, med färdiga 
svarsalternativ, har vi tittat igenom och sammanställt. Sedan har vi räknat ihop 
antalet vårdnadshavare som valt samma svarsalternativ. Visst enkätresultat har vi 
valt att presentera med diagram och visst resultat presenteras i text. Anledningen till 
att vi valt att skapa diagram för vissa enkätfrågor är för att ge en tydlig redovisning av 
dess resultat, då många av dessa frågor innehöll många svarsalternativ.  

Intervjudata ses däremot enbart som kvalitativ då det är inspelade intervjuer som 
transkriberats och kategoriserats. Som Denscombe (2000) förklarar kan kvalitativ 
data brytas ner till dataenheter där vanligt förekommande ord identifieras och sedan 
kategoriseras. Efter att våra intervjuer hade genomförts transkriberades dem och vi 
sammanställde transkripten för att få med det som var relevant för denna studie. Vi 
identifierade liknande teman i våra intervjuer som senare gjordes till underrubriker, 
för att på ett enklare sätt kunna läsa och förstå intervjuresultatet. Vi har genom 
analysen av intervjudata identifierat vanligt förekommande ord och begrepp, för att 
hitta olika delar som berör studiens syfte och forskningsfrågor. 

3.7 Validitet och reliabilitet 

För att definiera dessa två begrepp har vi utgått från Stukáts (2011) förklaringar av 
validitet och reliabilitet. Författaren förklarar att begreppet validitet handlar om att 
få svar på studiens syfte och att ta reda på det som studien ska svara på. Reliabilitet 
handlar om hur tillförlitliga studiens valda metoder, intervju och enkät, är. Nedan 
redogörs hur vi tillämpat dessa begrepp i vår studie.  

3.7.1 Validitet  

Genom enkäten tar vi reda på hur mycket barnen får använda lärplattan i hemmet 
och vad den används till. Detta är något som vi inte hade fått reda på om vi bara hade 
intervjuat förskollärare. Vårdnadshavarna får även svara på vad de tycker att 
lärplattan ska användas till i förskolan och hur mycket de önskar att den. 
Intervjuerna genomfördes med förskollärare, där vi hade förberett frågor vi ville ha 
svar på. Vi är medvetna om de brister Stukát (2011) skriver om där den som deltar i 
studien möjligtvis svarar det den tror att vi vill höra och inte hur det egentligen är, 
eller att den som deltar inte vill erkänna sina egna brister. Då vårdnadshavarnas 
namn inte uppges i resultatet, enligt konfidentialitetskravet, behövde de inte känna 
sig oroliga för att erkänna eventuella brister. Då alla respondenter som deltagit i 
studien varit medvetna om att resultatet inte kommer innehålla några 
personuppgifter om vilka de är, har de kunnat svara ärligt på frågorna. Detta är en 
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anledning till att studiens resultat är trovärdigt. 

3.7.2 Reliabilitet 

I enkäten försökte vi göra frågorna enkla att förstå. Vi har använt oss av både öppna 
och slutna frågor, då vi ville att vårdnadshavarna skulle få skriva ned vissa svar själva. 
Vi har valt att förklara vissa begrepp som skulle kunna misstolkas, vara svåra att 
förstå eller som vi ville förtydliga genom enkäten till vårdnadshavarna. På så sätt kan 
det ha blivit enklare för vårdnadshavarna att förstå enkäten och genomföra den. De 
fick nio dagar på sig att fylla i enkäten och lämna tillbaka den på en förbestämd plats 
på förskolan. Detta gjorde vi för att underlätta för dem, så att de kunde ta med 
enkäten till förskolan. Dessa åtgärder genomfördes för att minska enkätens bortfall 
och därmed stärka studiens reliabilitet. 

Intervjuerna genomfördes när det passade att förskollärarna gick ifrån barngruppen. 
De genomfördes i ett separat rum för att undvika störade moment. I god tid innan 
bokade vi in dag och tid för alla intervjuer, så att förskollärarna själva fick vara med 
och bestämma när det passade bäst för dem att delta. Detta bidrog till att 
förskollärarna kunde fokusera på intervjun, utan att behöva känna sig stressade över 
personalbrist eller liknande på sina avdelningar. Vi anser att studien har hög 
reliabilitet för att vi applicerat ovanstående faktorer. 

3.8 Etik  

Vi har utgått från de etiska regler som Bryman (2011) och Vetenskapsrådet (2011) 
skriver om:  

Informationskravet innebär att deltagarna i denna studie informerats om studiens 
syfte och att de fått veta att det är frivilligt att delta. De har även kunnat avbryta när 
de vill, om de så önskat. Samtyckeskravet beaktades genom att deltagarna själva fick 
bestämma om de ville delta i studien eller inte. Konfidentialitetskravet har tagits 
hänsyn till genom att uppgifter om de som deltagit i studien har behandlats med 
konfidentialitet och att de vårdnadshavare som genomfört enkäten hållits anonyma. 
Vi har inte nämnt några kön på deltagarna eller namnen på förskolorna där vi har 
genomfört studien. I och med detta har deltagarna skyddats från eventuella 
kränkningar som hade kunnat uppstå om vi nämnde vilka som deltagit i studien. 
Nyttjandekravet har tagits i beaktande, då de svar vi fått in enbart använts i denna 
studie. Endast vi som genomfört undersökningen har tagit del av den data vi samlat 
in och när arbetet är slutfört kommer detta material att förstöras.  

Vi har genom våra missivbrev (bilaga 3 och bilaga 4) informerat deltagarna i vår 
studie om syftet med studien och hur vi har tagit hänsyn till de etiska principerna.  

4 Resultat 

Här presenteras resultaten från genomförda intervjuer och insamlade enkäter i två 
olika avsnitt för tydlighetens skull. Intervjuernas resultat visar hur förskolan arbetar 
med lärplatta och enkätresultatet presenterar vilken tillgång barnen har till lärplatta i 
hemmet och vad den används till där. Under rubriken Resultatsammanfattning 
sammanfattas de båda resultatens mest kännetecknande delar. 
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4.1 Intervjuer 

4.1.1 Vad förskollärarna använder lärplatta till  

Lärplattorna används till dokumentation, informationssökning, att lyssna på musik 
och som ett hjälpmedel för barn i behov av extra stöd. Vid dokumentation används 
lärplattan till att filma och fotografera det barnen gör. Barnen brukar använda 
lärplattan till att titta på de bilder och filmer som dokumenterats. På så sätt blir 
barnen delaktiga och får även de ta del av förskollärarens dokumentation. Genom att 
barnen kan ta del av dokumentationen kan de se sina egna handlingar och utveckling 
ur ett utifrånperspektiv, då de själva varit aktörer under dokumenterade händelser.  

Informationssökning görs tillsammans med barnen när de har frågor som 
förskollärarna inte har svar på. Lärplattan kan också användas till att lyssna på 
musik, när de sjunger vid samlingen. Förskollärarna använder bland annat en app, 
med samlade barnvisor, som de tillsammans med barnen sjunger till och lyssnar på. 
Inför lucia och under sångsamlingar visar förskollärarna bilder på lärplattan till varje 
sång, för att underlätta för barn som kan förstå bättre när de får uppleva både ljud 
och bild. Nedan följer ett exempel: 

/…/ det kan ju vara som nu till exempel när vi ska ha Rudolf med röda mulen, den 
sången ska vi ha och barnen lär sig den, då har vi haft den lilla filmsnutten och 
musiken och haft den på för att lära oss sången (Förskollärare 1, 2 december 2016). 

Lärplattan används av alla barn på de utvalda förskolorna, både av de äldre 
femåringarna och ettåringarna som är yngre. Den kan vara ett bra verktyg för barn 
som är i behov av extra stöd, genom att dessa barn kan använda lärplattan i lugn och 
ro och koncentrera sig på skärmen. Att fokusera på lärplattan de tillfällen då 
förskolans miljö är högljudd och stressfull kan ge dessa barn ett tillfälle att få varva 
ned och tänka på annat. Det finns dock barn som vet om att hur de ska bete sig för att 
få använda lärplattan och utnyttjar detta. Att ett barn som exempelvis är högljutt och 
”bråkigt” får använda lärplattan, istället för att hamna i konflikter med andra barn. 
Då får förskollärarna läsa av situationen, för att se så att barnen inte tänker att ”/…/ 
ställer jag till med kaos nu får jag sitta med lärplattan” (Förskollärare 2, 1 december 
2016).  

4.1.2 Samspel vid användning av lärplatta 

Förskollärarna använder lärplattan tillsammans med barnen. Det framkom under 
intervjuerna att de äldsta barnen kan gå emot förskollärarens instruktioner och 
använda andra appar än vad som är meningen, när de sitter ensamma med 
lärplattan. Om förskolläraren förklarar för barnen att de ska utforska en viss app som 
de arbetar med och sedan går därifrån, kan barnen ha tittat igenom tio otillåtna 
appar innan förskolläraren kommer tillbaka.  

Turtagning är något som lyftes fram under intervjuerna. Det nämndes att det oftast 
är ett barn som frågar om hen får använda lärplattan och att det därefter kommer fler 
barn som även dem vill vara med och använda lärplattan. Då får barnen träna på att 
turas om och hjälpa varandra, som i detta exempel: 

/…/ får ett barn plattan så kommer det kompisar som vill vara med och då får ju de 
träna på det här med turtagning men så får man vara med och lyssna för det kan 
hända att vissa barn bara rycker ur händerna och så. De här spelen de spelar få de ju 
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turas om, vid användandet av de pedagogiska apparna turas de om. Och hjälper 
varann ibland. Eller skriker svaren rakt ut” (Förskollärare 3, 2 december 2016). 

Under intervjuerna framkom det bland annat att barnen får sitta två och två, för att 
hjälpa varandra, eller att ett barn kan sitta med en förskollärare som kan ställa 
pedagogiska frågor till barnet vid användning av lärplattan. Exempel på pedagogiska 
frågor som förskolläraren kan ställa till barnet är ”varför gör du så?”, ”vad händer om 
du gör så här?” och ”vad tyckte du om det här?”. Istället för att förskolläraren pratar 
ställer de pedagogiska frågor till barnen, för att förstå hur barnen tänker. Detta är 
vanligt förekommande när barnen använder pedagogiska appar, där de kan utveckla 
sitt logiska tänkande.  

4.1.3 Lärande med lärplatta som hjälpmedel 

Förskollärarna nämnde att pedagogiska spel kan användas för att barnen ska lära sig 
olika saker som att läsa, skriva och matematik. Något som bland annat nämndes var 
att det går att hitta ett lärande i alla appar: 

I alla appar kan du hitta ett lärande om du letar. Det man pratar mycket om i stan när 
man har de här utbildningarna är att när man installerar en app är det viktigt att veta 
syftet. Att skriva ner vad som är syftet med den här appen för dig. Vad är det du 
tycker att barnet lär sig? (förskollärare 2, 1 december 2016). 

Lärplattan används även till att barnen ska lära sig tecken som de kan använda som 
stöd i kommunikation med varandra, då det finns barn som kommunicerar med 
tecken som stöd. De har bilder på olika tecken på väggen och använder en app med 
filmklipp som rörligt visar hur olika saker tecknas med händerna. Förskollärarna 
förklarade att barnen på det här sättet kan lära sig tecknen både analogt och digitalt 
och att detta har lett till att barnen fått ett stort intresse för teckenspråk. Barnen lär 
sig också mycket om färger, sånger och siffror på andra språk genom att höra det på 
lärplattan. Ett exempel, som framkom under intervjuerna, är att barnen på en 
avdelning kan säga nästan alla färger på engelska och att de vid födelsedagar vill höra 
födelsedagssången på olika språk. Om ett spansktalande barn fyller år kan barnen bli 
nyfikna på att höra hur Spaniens befolkning sjunger när någon fyller år och frågar då 
förskolläraren om hen kan söka upp informationen på lärplattan.  

4.1.4 Förskollärares möjligheter till kompetensutveckling 

Förskollärarna ansåg själva att de har en bra kompetens och ett intresse gällande 
lärplattan, men några lyfte att det inte finns tillräckligt med tid till att hinna använda 
den i verksamheten. Det framkom att det i staden finns en IKT-utvecklare som har en 
blogg, där det går att få tips och idéer på hur lärplattan kan användas i förskolan. 
Något annat som framkom var Västerås Educational Technology Transformation 
(VETT)-mässan, där tolv olika förskolor föreläste om hur de arbetar med lärplattan. 
Hen berättar ”/…/ det finns olika kortare kurser som staden anordnar. VETT var ju 
första gången, med 200 deltagare. Målet till nästa år är att kanske ha det på en 
kompetensdag så att alla får uppleva det” (Förskollärare 2, 1 december 2016). Enligt 
förskollärarna finns det kompetensutveckling att få. De anser däremot att deras egna 
tid styr mycket, när det kommer till hur mycket tid de kan lägga på 
kompetensutveckling kring lärplattan. 
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4.1.5 Förskolans arbete med lärplatta i relation till dess användning i 
hemmet 

Vårdnadshavare på de utvalda förskolorna har uttryckt en viss oro för att köpa en 
lärplatta som deras barn får ha tillgång till, då de känner en rädsla över hur de kan 
använda lärplattan med sina barn. Något som även oroar dem är risken för att barnen 
enbart kommer att använda sociala medier på lärplattan och därmed gå miste om ett 
verkligt samspel med vänner. Däremot hävdar förskollärarna att lärplattan inte 
enbart kan användas till sociala medier, utan att den har många andra 
användningsområden.  

Något som nämndes under intervjuerna var en debatt där det diskuterades hur 
barnen går miste om kontakten med verkligheten, när de använder lärplattan väldigt 
mycket. Det togs upp under intervjuerna att barnen kan behöva se saker på lärplattan 
först, för att sedan kunna koppla detta till vad de ser i verkligheten. Att det kan ge 
dem ett annat perspektiv att först se exempelvis en insekt på lärplattan och lära sig 
mer om den, innan de ser denna insekt i verkligheten. Förskolans sätt att komplettera 
hemmet är att komma med pedagogiska spel, där barnen inte bara spelar för att ha 
roligt utan även för att lära sig. Något som nämndes var att när vårdnadshavare 
kommer för att hämta eller lämna sina barn och barnen använder lärplattan, brukar 
förskollärarna bjuda in vårdnadshavarna till att titta på vad de gör på lärplattan. En 
förskollärare förklarar: 

Om det kommer in föräldrar här när vi sitter med iPaden så brukar jag säga åt dem 
att de ska komma och kolla på vad vi gör, så att de får en förståelse för att vi inte bara 
kollar på film eller spelar spel. (Förskollärare 4, 1 december 2016). 

Flera vårdnadshavare har frågat förskollärarna efter tips och idéer på vad förskolan 
använder för pedagogiska spel och appar på lärplattan. De ber om tips när de hör att 
barnen gör något roligt på förskolan, som de pratar om hemma, då de vill kunna göra 
samma saker på lärplattan hemma. 

Förskollärarna hör att många barn pratar mycket om olika spel på lärplattan på 
förskolan och de märker att barnen vet hur lärplattan fungerar redan i tidig ålder 
(omkring ett år). Barnen tar även med sig det de spelar i leken då förskollärarna 
upptäckt att några barn bland annat leker Angry Birds och Minecraft, som de spelar 
mycket hemma. När det kommer till barns tillgång till lärplatta i hemmet framkom 
det under en intervju att alla barn på den avdelningen säger att de har en egen 
lärplatta. Barnen har berättat att de oftast sitter ensamma med lärplattan och tittar 
på film eller spelar spel. Det finns även vissa vårdnadshavare som är emot lärplattan, 
vilket förskollärarna måste tänka på vid användning av lärplattan. En metod som 
nämndes var att förskolans användning av lärplatta är något som kan tas upp på 
föräldramöten, för att ta reda på vad vårdnadshavarna tycker att lärplattan ska ha för 
roll i verksamheten. 
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4.2 Enkäter 

4.2.1 Synen på barns tillgång till digital teknik 

På en fråga besvarade vårdnadshavarna om de anser att barn (1-5 år) borde ha 
tillgång till digital teknik. Svarsalternativen var ja och nej. Det var 29 vårdnadshavare 
som svarade ja på denna fråga och 1 vårdnadshavare som svarade nej. De skulle 
därefter motivera sitt val av svarsalternativ. Den som svarat nej ansåg att barnen är 
för små för att använda digital teknik. Av de som svarade ja motiverades detta med 
att digital teknik är en del av samhället, att digital teknik är utvecklande och lärorikt 
samt att det är bra att barnen kan använda digital teknik. 

På enkätens femte fråga svarade vårdnadshavarna på om de tror att barn (1-5 år) 
påverkas vid mycket användning av digital teknik och svarsalternativen var ja och 
nej. På den frågan var det 29 vårdnadshavare som svarade ja och 1 som svarade både 
ja och nej. Därmed var det ingen som svarade nej på frågan. Om vårdnadshavarna 
svarade ja skulle de motivera varför på en följdfråga. Där var det 18 vårdnadshavare 
som angav att mycket användning av digital teknik har negativ påverkan på barnen, 
då de blir mycket stillasittande, asociala, får för mycket intryck och information, att 
motoriken blir lidande, att nacke och syn påverkas samt att barnen lätt utvecklar ett 
”måste ha”-beteende. Det var 9 vårdnadshavare som tyckte att digital teknik har en 
positiv inverkan på barnen och några exempel på det var att barnen lär sig snabbt och 
tidigare, att de lär sig nya saker samt får kunskaper inom nya områden. 

 
Figur 1. Antalet lärplattor i hemmet  

Frågan i Figur 1 svarade alla 30 vårdnadshavare på. Figuren visar att 23 av dessa 30 
har lärplatta i hemmet och att 7 vårdnadshavare inte har någon lärplatta hemma. Av 
de som svarade ja angav majoriteten (12) att de har 1 lärplatta hemma, 5 
vårdnadshavare att de har 4 lärplattor hemma, 4 vårdnadshavare att de har 2 
lärplattor och slutligen 2 vårdnadshavare att de har 3 lärplattor i hemmet.  

12

4
2

5

7

Har ni någon lärplatta i hemmet? Om ja, hur många?

Ja, 1 st Ja, 2 st Ja, 3 st Ja, 4 st Nej
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4.2.2 Barns användning av lärplatta i hemmet 

  
 
 Figur 2. Barns tillgång till lärplattan 

Frågan i Figur 2 svarade 23 vårdnadshavare på. 20 vårdnadshavare totalt svarade ja 
på om barnet har tillgång till lärplattan och 3 svarade därmed nej. Majoriteten (12) av 
vårdnadshavarna angav att de låter barnet ha tillgång till lärplattan hemma och att 
barnen har tillgång till lärplattan varje dag. Därefter svarade 6 vårdnadshavare att 
barnet har tillgång till lärplattan några gånger i veckan. De svarsalternativ som valdes 
minst var att barnet har tillgång till lärplattan en gång i veckan och mer sällan, då 
dessa alternativ valdes av 1 vårdnadshavare vardera.  

   
 
 Figur 3. Vad barnen använder lärplattan till  
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I Figur 3 har 21 vårdnadshavare svarat på vad barnen använder lärplattan till, utifrån 
de fem färdiga svarsalternativen som står skrivna i figurens nedre kant. På denna 
fråga valde samtliga vårdnadshavare flera svarsalternativ, då barnen verkar använda 
lärplattan till flera olika aktiviteter. Alla 21 vårdnadshavare svarade att barnen 
använder lärplattan till att titta på film, 19 svarade pedagogiska spel, 18 
vårdnadshavare svarade spel, 12 svarade lyssna på musik och 8 svarade att barnen 
använder lärplattan till annat.  

Till svarsalternativet ”Annat” hade vi en följdfråga där vårdnadshavarna skulle skriva 
exempel på vad för andra aktiviteter deras barn använder lärplattan till. Där skrev 
vårdnadshavarna att barnen använder den till att söka information, leta svar på 
frågor, titta på familjebilder/familjefilmer, titta på pedagogiska barnprogram och 
lyssna på ljudböcker.  

 
  Figur 4. Hur lång tid barnen är med lärplattan per användning 

Figur 4 visar hur lång tid barnet är med lärplattan per användning hemma. Det var 
20 vårdnadshavare som svarade och några valde fler svarsalternativ på frågan. Detta 
kan möjligtvis bero på att de låter sina barn sitta 30 minuter vissa dagar och 1 timme 
andra dagar. Majoriteten (15) av vårdnadshavarna svarade 30 minuter på denna 
fråga, 11 svarade 1 timme, 2 vårdnadshavare svarade att deras barn använder 
lärplattan mer än 1 timme åt gången och 1 vårdnadshavare svarade 15 minuter. 
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  Figur 5. Hur ofta barnen är ensamma vid användning av lärplattan 

Figur 5 visar hur ofta barnen är ensamma vid användning av lärplattan hemma och 
den frågan har 20 vårdnadshavare svarat på. Figuren visar att majoriteten (18) av 
vårdnadshavarna svarade att barnen ibland är ensamma, 6 vårdnadshavare svarade 
att barnen aldrig är ensamma vid användning av lärplattan och 1 svarade att hens 
barn alltid är ensamt med lärplattan. Även på denna fråga valde några 
vårdnadshavare flera olika svarsalternativ. Detta kan bero på en missuppfattning av 
frågan och att vårdnadshavarna syftat på olika tillfällen med lärplattan. Att barnet en 
gång varit ensamt vid användning av lärplattan och en annan gång haft sällskap av en 
vuxen under majoriteten av tiden. 
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Vid tillgång av lärplattan är barnet ensamt:

Alltid Ibland Aldrig



 20 

 
  Figur 6. Vilka appar/program/sidor använder sig barnen av  

Frågan som Figur 6 presenterar ställdes som en öppen fråga, där vårdnadshavarna 
själva fick ange vad deras barn oftast använder sig av för appar/program/sidor vid 
användning av lärplattan i hemmet. Det var 20 vårdnadshavare som svarade och alla 
skrev ned flera olika appar/program/sidor som barnen använder sig av. Svaren som 
presenteras ovan är de som nämndes flest gånger där 12 vårdnadshavare skrev ned 
spel, 10 skrev Youtube, 7 vårdnadshavare skrev pedagogiska spel, 7 skrev Netflix, 7 
skrev Radioapan, 5 Barnkanalen, 3 vårdnadshavare skrev Viaplay, 3 skrev Bolibompa 
och slutligen skrev 2 ned SVT Play. 

Anledningen till att vi skapat samlingsbegreppen ”Spel” och ”Pedagogiska spel” i 
figuren ovan är för att det nämndes många appar som inte hade med exempelvis 
Barnkanalen eller Youtube att göra. Dessa appar var andra sorters spel eller 
pedagogiska spel som barnen använder hemma. De appar som vi kategoriserat som 
”Pedagogiska spel” är spel som har ett fokus på lärande, där några av 
vårdnadshavarnas exempel var Spökbus, Barnets ABC, Ordens Magi, Letter School 
och Bamse. Några av de ”Spel” som vårdnadshavarna nämnde var My Playhome, 
Hayday, Toca Kitchen och Bubble Witch 2.  
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4.2.3 Vårdnadshavares syn på förskolans användning av lärplatta 

 

 
  Figur 7 och 8. Vårdnadshavarnas tankar kring användningen av lärplattan på                           
förskolan 
 
Figur 7 och 8 presenterar resultatet av två frågor som alla 30 vårdnadshavare svarade 
på.  

Majoriteten (16) av alla vårdnadshavarna (Figur 7) tror att lärplattan används några 
gånger i veckan i förskolan. 11 vårdnadshavare svarade varje dag, 2 svarade 1 gång i 
veckan och 1 vårdnadshavare tror att lärplattan används mer sällan än så.  

När vårdnadshavarna fick svara på frågan i Figur 8 svarade majoriteten (15) att de 
önskar att lärplattan används några gånger i veckan i förskolan, 10 att lärplattan 
används varje dag, 3 svarade en gång i veckan och 2 vårdnadshavare önskar att 
lärplattan används mer sällan än så i förskolan.  
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Figur 9. Vårdnadshavarnas tankar kring vad lärplattan borde användas till på 
förskolan 

Figur 9 presenterar en fråga där 30 vårdnadshavare svarade. Enkätfrågan var öppen 
och vårdnadshavarna fick skriva ned svaret själva. Utifrån vårdnadshavarnas svar har 
vi identifierat fem olika kategorier, som presenteras i figurens nedre kant. 17 
vårdnadshavare skrev lärande, 9 skrev dokumentation, 9 anser att lärplattan borde 
användas till pedagogiska spel, 6 vårdnadshavare skrev aktiviteter som vi 
kategoriserat som övrigt (förslag nedan) och 4 skrev pedagogik. 

Under kategorierna ”Lärande” och ”Övrigt” framkom många exempel på vad detta 
kunde vara. Inom kategorin ”Lärande” var några exempel undervisning, färger, 
former, fenomen, språk, motorik, matematik, problemlösning, experiment och 
nyhetssändningar anpassade för barn. Några exempel på ”Övrigt” som 
vårdnadshavarna skrev ned var samarbete, teknik, foto, lära sig om digital teknik, 
rollspel, teater, socialt samspel, film och musik. 

Att lärplattan borde användas till pedagogik i verksamheten har vi tolkat som att 
lärplattan kan användas som ett verktyg i verksamhetens pedagogik, vid exempelvis 
informationssökning med barnen.  

4.3 Resultatsammanfattning 

På förskolorna fanns det 2 lärplattor per avdelning, som cirka 20 barn och 3 vuxna 
har tillgång till. I flera hem kan barns tillgång till lärplatta ses som stor då nästan 
hälften (47 %), av de vårdnadshavare som svarat att de har lärplatta hemma, angav 
att de har 2 eller fler lärplattor. Av de barn som har tillgång till lärplattan i hemmet, 
har majoriteten tillgång till den varje dag i 30 minuter till 1 timme åt gången.  
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I förskolan används lärplattan främst till pedagogisk dokumentation, 
informationssökning och pedagogiska spel där syftet är att barnen ska lära sig olika 
saker. I hemmet använder barnen lärplattan främst till att titta på film, spela olika 
pedagogiska spel och spela andra spel. Vårdnadshavarna nämnde flera pedagogiska 
spel barnen använder hemma, som bland annat kan bidra till barnens 
språkutveckling och matematiska förmåga. 

Majoriteten (59%) av alla vårdnadshavare tror att lärplattan används några gånger i 
veckan i förskolan, medan hälften (50%) av vårdnadshavarna önskar att lärplattan 
används i den omfattningen. När de fick svara på den öppna frågan om vad de anser 
att lärplattan borde användas till i förskolan framkom bland annat lärande, 
dokumentation och pedagogiska spel. Några exempel på lärande aktiviteter som 
vårdnadshavarna skrivit var matematik, problemlösning, språk och motorik. 

En förskollärare förklarar att många vårdnadshavare uttryckt en viss rädsla för hur 
de kan använda lärplattan med sina barn och att det oroar dem att barnen enbart 
kommer att sitta vid sociala medier och gå miste om ett verkligt samspel med vänner. 
Förskolans sätt att komplettera hemmet är att komma med pedagogiska spel, där 
barnen inte bara spelar för att ha roligt utan även för att lära sig. Förskollärarna 
förklarar att när vårdnadshavare kommer för att hämta eller lämna barnen brukar 
förskollärarna bjuda in vårdnadshavarna till att se vad de gör på lärplattan, för att de 
ska få en förståelse för att barnen även kan lära sig med lärplattan. De vill gärna ha 
tips och idéer på vad förskolan använder för pedagogiska spel och appar. De ber om 
tips när de ser att barnen gör något roligt på förskolan som de sedan pratar om 
hemma, då vårdnadshavarna vill kunna erbjuda barnen samma appar på lärplattan 
hemma. 

I förskolan svarade förskollärarna att de helst inte låter ett barn sitta ensamt med 
lärplattan. Förskollärarna lyfter fram samspelet vid lärplattan som viktigt, för att de 
ska kunna ställa pedagogiska frågor till barnen och för att barnen ska kunna ta hjälp 
av varandra. När det kommer till hemmet svarade 6 av 25 (24%) vårdnadshavare att 
barnet alltid sitter tillsammans med någon vid användning av lärplatta hemma. 

5 Analys 

Här analyseras de båda resultatdelarna utifrån det sociokulturella perspektivet och 
relevant litteratur. I analysen har vi valt att tolka intervjuresultatet och 
enkätresultatet var för sig, för att göra det mer tydligt.  

5.1 Analys av intervjuer 

Under intervjuerna med förskollärarna framkom det att den digitala medierande 
artefakt som används i verksamheten är lärplatta. Förskollärarna använder lärplattan 
till olika sorters aktiviteter, bland annat matematik och språk. Dessa är aktiviteter 
som Strandberg (2006) skriver kan gynna barns lärande och utveckling. I dessa 
aktiviteter används lärplattan som en medierande artefakt för att utföra olika lärorika 
aktiviteter på de två utvalda förskolorna. Förskollärarna nämnde att pedagogiska spel 
kan användas för att barnen ska lära sig olika saker som att läsa, skriva och lära sig 
färger. Förskollärarna tog även upp detta med att alla barn lär sig olika. Genom att 
förskollärarna lär sig hur lärplattan kan användas för att underlätta barns lärande på 
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olika sätt, kan de identifiera hur lärplattan kan användas för att uppfylla barnens 
olika behov. Lärplattan med dess internettillgång används som ett hjälpmedel vid 
bland annat informationssökning och till att lyssna på musik, för att underlätta för 
barnens förståelse. Strandberg (2006) benämner dessa hjälpmedel som tecken och 
författaren förklarar att dessa hjälpmedel existerar i det som kallas för tecknens 
verktygsrum. Genom att söka efter ny information, lyssna på musik och titta på bilder 
använder förskolläraren därmed tecknens verktygsrum, för att vara med och stötta 
barnen i deras lärande.  

Det framkom under intervjuerna att det är vanligt att barnen sitter tillsammans med 
varandra- eller en förskollärare vid användning av lärplattan i förskolan. Nir-Gal och 
Klein (2004) skriver att barnets utveckling gynnas när barnet har någon att samspela 
med vid användandet av lärplattan. Genom att barnen oftast sitter tillsammans med 
någon vid användning av lärplattan i förskolan gynnas deras lärande och utveckling. 
Eftersom förskollärarna är utbildade för att arbeta med barns lärande och utveckling 
kan det möjligtvis vara så att de är medvetna om samspelets potential. Även 
förskolans uppdrag utgår från det sociokulturella perspektivet vars grundtanke är, att 
barn lär i samspel med andra (Säljö, 2011).  

Under intervjuerna nämndes det bland annat att barnen får sitta tillsammans med 
varandra eller med en närvarande förskollärare vid användning av lärplattan. 
Samspelet får här en viktig roll, då barn lär sig mer av att samspela vid användning av 
digital teknik (Nir-Gal & Klein, 2004). En närvarande förskollärare kan ställa 
pedagogiska frågor som utmanar barnet vid användning av lärplattan. I sådana 
situationer använder förskolläraren språket för att förstå barnets perspektiv och låta 
barnet dela med sig av sina tankar kring det som händer på lärplattans skärm. Detta 
kan kopplas till det Säljö (2011) skriver om att språket kan användas som ett redskap 
för att interagera med andra.  

Under intervjuerna framkom det att vårdnadshavare brukar prata öppet om att de 
inte är redo för att köpa en lärplatta som barnen får ha tillgång till. Det verkar 
förekomma en kontinuerlig diskussion om vårdnadshavares syn på den digitala 
tekniken och många vårdnadshavare verkar öppet dela med sig av sina tankar kring 
detta. Som Sandell och Nyrén (2013) lyfter fram är det viktigt att vårdnadshavare och 
förskollärare kommunicerar och att vårdnadshavare delar med sig av sin syn på 
barnens användning av lärplatta. Om det förekommer en god kommunikation mellan 
förskollärare och vårdnadshavare kan det hjälpa förskolläraren att få en inblick i 
vilken tillgång barnen har till lärplatta i hemmet. Denna kunskap, om barnens 
tidigare erfarenheter, kan även göra det enklare för förskolläraren att stötta barnet. 
Finns inte den kommunikationen kan det tänkas att förskolläraren kan behöva 
diskutera lärplattan och dess användningsområden med barnens vårdnadshavare, för 
att kunna arbeta med att komplettera hemmet i den frågan. 

5.2 Analys av enkäter 

Resultaten från enkäterna visar att barnen kan ha tillgång till många olika artefakter 
hemma då flera vårdnadshavare nämnde att de hade andra digitala verktyg som 
mobiltelefon och dator hemma. Detta kan alla ses som artefakter som Strandberg 
(2006) förklarar kan hjälpa barn i deras lärande. Några av de artefakter som 
nämndes i enkäterna var dator, lärplatta och mobiltelefon, som barnen kan använda 
till olika lärorika aktiviteter.  
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Barns tillgång till lärplatta i hemmet kan ses som stor, i de hem där det finns, då 
vårdnadshavarna angav att de åtminstone har en lärplatta hemma och att de flesta 
barn har tillgång till den varje dag. Barnen använder ofta lärplattan i hemmet som ett 
medierande verktyg för att spela olika pedagogiska spel, där några exempel som 
nämndes var Spökbus, Barnets ABC och Letter School. Dessa spel har ett stort fokus 
på lärande då Spökbus handlar om att träna på de vanligaste lägesorden och riktar sig 
till barn i sin tidiga språkutveckling och Barnets ABC handlar om att barnen får träna 
på att stava ord och ljuda bokstäver. I Letter School får barnen lära sig att forma 
bokstäver och siffror. När barnen spelar pedagogiska spel hemma används lärplattan 
för aktiv skärmtid, vilket gör att barnens kognitiva utveckling stimuleras och gynnas 
(Sweetser et al., 2012). 

Enkätresultatet visar att det förekommer samspel vid barns användning av lärplattan 
i hemmet, då endast en vårdnadshavare svarat att barnet alltid sitter ensamt. Hur 
ofta samspelet förekommer går inte att utläsa utifrån enkätens resultat, då 
svarsalternativet ”Ibland” är tolkningsbart. Som Plowman (2011) skriver 
underskattar vårdnadshavare ofta sin roll när det kommer till barns lärande med 
lärplattan hemma. Författaren förklarar att även fast vårdnadshavarna själva inte ser 
sin närvaro som stödjande i barnens lärande, gynnas barnens utveckling av detta 
samspel. Genom att vi tolkar ”Ibland” som att barnen oftast sitter tillsammans med 
någon vid användning av lärplattan, innebär det att vårdnadshavarna gör ett 
medvetet val i att inte låta barnen sitta ensamma. Däremot kan det även ses som att 
vårdnadshavare gör detta val omedvetet, eftersom Plowman (2011) förklarat att 
vårdnadshavare ofta inte ser på sin närvaro som att den skulle gynna barnen. 

Enkätresultaten i Figur 7 och Figur 8, om hur mycket vårdnadshavarna tror- och 
önskar att lärplattan används i förskolan, liknar varandra mycket. Detta för att det 
endast handlar om någon vårdnadshavare som svarat annorlunda på den andra 
frågan i jämförelse med den första. Vår tolkning är att dessa resultat kan bero på en 
god kommunikation mellan förskollärare och vårdnadshavare kring vårdnadshavares 
syn på lärplattans roll i förskolan, då deras tro- och önskan om lärplattans 
användning i förskolan är väldigt nära till att stämma överens. Att de vuxna som 
möter barnen diskuterar och reflekterar tillsammans över barnens användning av 
digital teknik, kan göra att den digitala tekniken används mer för att gynna barnens 
lärande och utveckling. Som Jensen och Jensen (2011) skriver behövs ett bra 
samarbete mellan förskollärare och vårdnadshavare, då barnen tillbringar sin tid 
både i hem och förskola.  

6 Diskussion 

I detta kapitel presenteras metoddiskussionen, där studiens metoder intervju och 
enkät diskuteras. Även resultatdiskussionen redogörs i detta kapitel, där resultatet 
diskuteras utifrån studiens forskningsfrågor och syfte.  

6.1 Metoddiskussion 

Detta avsnitt har delats upp i underrubrikerna Intervjuer och Enkäter, för att det är 
två olika metoder som skiljer sig åt. Vi diskuterar hur vi anser att metodvalen gynnat 
studiens datainsamling, vad som kunde ha förbättrats samt genomförandet av valda 
metoder.  
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6.1.1 Intervjuer 

För att säkerställa att intervjuerna blev mer enhetliga borde vi ha genomfört de första 
gemensamt för att därefter dela upp oss. På så vis hade en av oss kunnat fokusera på 
att vara intervjuare medan den andra kunnat lyssna och göra inlägg/ställa följdfrågor 
om intervjuaren missade något. Det hade tagit mer tid att genomföra men 
förmodligen gjort oss tryggare som intervjuare. Valet av halvstrukturerad intervju var 
rätt, för följdfrågorna medförde att vi kunde gå djupare in på området.  

I efterhand har vi tänkt att vi borde ha börjat med enkäterna för att få möjligheten att 
formulera en intervjuguide som gav oss möjlighet att göra kopplingar mellan enkät 
och intervju. Vid genomförande av intervjuerna skulle vi på så sätt ha lite mer 
bakgrund och veta lite mer om vad vi ville ta reda på. Ett exempel är frågan om barns 
tillgång till lärplatta i hemmet, där det visade sig att tio barn inte har tillgång till 
lärplatta hemma. Hade vi vetat detta innan vi genomförde intervjuerna hade vi 
kunnat fråga förskollärarna om de arbetar för att komplettera dessa barns tillgång till 
lärplatta och på vilket sätt.  

6.1.2 Enkäter 

Vissa frågor missförstods av vårdnadshavarna, vilket antingen kan bero på att vissa 
frågor var otydligt formulerade. Ett exempel är enkätens första fråga som var ”Antal 
barn i förskolan:”, där vi menade hur många barn vårdnadshavaren har som går i 
förskolan, men några har svarat på hur många barn som finns i barngruppen. Här 
skulle vi istället formulerat frågan ”Hur många barn har du som går i förskola?”. 
Vissa frågor var heller inte besvarade vilket kan bero på att vårdnadshavarna fick 
tidsbrist och inte hade tid att svara, att enkäten upplevdes som rörig eller att de inte 
förstod frågan. Vi valde att inte räkna dessa enkäter som bortfall, då de andra 
frågorna hade besvarats och det annars skulle innebära ett för stort bortfall för 
studien. En annan problematik som uppstod var att vårdnadshavarna inte svarade på 
vissa frågor som hängde ihop med varandra. På frågan om de har lärplatta i hemmet 
var det några som svarade ja, men på frågan om vilka sorters digital teknik de har 
hemma skrev de inte ner lärplattan som svar. Vi har då fått dra slutsatsen att de som 
svarat att de har en lärplatta och därefter svarat på nästkommande frågor om 
lärplattan, säkerligen har en lärplatta hemma även fast den inte står med på frågan 
om digital teknik.  

Svarsalternativet ”Ibland” på frågan i Figur 5 kan tolkas olika, då det har olika 
innebörd. Sitter barnet ensamt 1 av 10 gånger kan det tolkas som att barnet sitter 
ensamt ibland och sitter barnet ensamt 9 gånger av 10 kan även det tolkas som 
ibland. Det beror på vem som svarar och hur den personen tänker kring detta. Vi 
hade tänkt att ibland innebär att barnet oftare sitter ensamt än med någon, men så 
behöver fallet inte vara. 

Vi har i efterhand funderat på om vi skulle gjort enkäten på något annat sätt. Det går 
att göra över internet, för att på så sätt nå ut till fler personer och då också få in fler 
svar. Vi kunde varit på förskolan och bett vårdnadshavare att fylla i enkäten medan vi 
var där, för att på så sätt kunna svara på frågor eller förklara frågor i enkäten om det 
var något vårdnadshavarna inte förstod. Men vårdnadshavarna kan vara stressade 
när de hämtar barnen, så det hade inte automatiskt gjort att vi fått in fler enkäter. 
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6.2 Resultatdiskussion 

Här kopplar vi samman resultaten från intervjuerna och enkäterna, som sedan 
diskuteras utifrån vald teori och relevant litteratur. Resultatdiskussionen är uppdelad 
utifrån studiens tre forskningsfrågor, för att tydligt presentera vilken forskningsfråga 
som berörs i resultatdiskussionen.  

6.2.1 Hur stor tillgång har barn till lärplatta hemma och i förskolan? 

Det går att urskilja en viss skillnad i barns tillgång till lärplatta i hemmet och 
förskolan. Ett exempel är att betydligt fler barn och vuxna delar på en lärplatta i 
förskolan, mot hur det verkar vara i hemmet.  

Däremot finns även en viss skillnad i hur barns tillgång till lärplatta ser ut i hemmet 
överlag, då vissa barn inte har någon tillgång alls och andra får använda lärplattan 
varje dag. Detta kan ha att göra med vårdnadshavarnas varierande syn på hur barn 
påverkas vid användning av digital teknik, då det finns varierande åsikter kring det. 
Denna studies enkätresultat visar att majoriteten av vårdnadshavarna ansåg att den 
digitala tekniken kan påverka barnen negativt i form av att barnen blir stillasittande, 
att nacke och rygg påverkas, att barnen får för mycket intryck med mera. Att digital 
teknik är något som kan vara skadligt för barnens hälsa är även något som framställs 
i media enligt Mikelic Preradovic et al. (2016), vilket kan vara en påverkande faktor 
för vårdnadshavarnas syn på den digitala teknikens påverkan på barnen. Majoriteten 
av vårdnadshavarna, i enkätresultatet, ser den digitala teknikens effekter på barnen 
som negativa. Detta blir, enligt oss, svårt att koppla samman med att majoriteten av 
vårdnadshavarna angav att deras barn har tillgång till lärplattan varje dag. De har 
angivit flera negativa effekter som digital teknik kan ha på barnen och låter dem ändå 
använda den i en större utsträckning. Något vi reflekterat över är om detta kan vara 
sammanhängande med det Siu och Lam (2016) skriver, om vårdnadshavares oro över 
hur deras barn kommer att hänga med i den digitala teknikens utveckling. Att det är 
därför de uppmuntrar barnen till att använda lärplattan, trots dess påvisade negativa 
effekter på barnens hälsa.  

Som Mikelic Preradovic et al. (2016) skriver växer barn idag upp till ett samhälle där 
digital teknik har en stor betydelse för människan i vardagen. Det kan vara så att 
vårdnadshavare ändå anser att deras barn måste börja använda lärplattan i tidig 
ålder, för att de behöver lära sig dess funktioner innan den blir en stor del även i 
deras vardag. Som enkätresultatet visar ansåg flera vårdnadshavare att barn (1-5 år) 
borde få tillgång till digital teknik för att det är en del av dagens samhälle och att det 
är bra att barnen lär sig hur digital teknik fungerar. Vårdnadshavarna nämnde även 
att barns användning av digital teknik kan ha en positiv inverkan på barnen, som att 
de lär sig snabbt och får nya kunskaper inom nya områden. Dessa positiva effekter, 
tillsammans med den digitala teknikens stora betydelse i samhället, kan säkerligen 
påverka hur vårdnadshavarna tänker kring barnens användning av lärplatta i 
hemmet. 

Ljung Djärf (2004) skriver att den digitala tekniken i sig inte bidrar till att barn får 
likvärdiga förutsättningar till att använda digital teknik i förskolan, då förskollärare 
arbetar olika och därmed erbjuder barnen olika möjligheter. Några 
användningsområden som lärplattan får i vår studies utvalda förskolor är 
dokumentation, informationssökning och att lyssna på musik. Beroende av vilka 
användningsområden förskollärarna lägger mer fokus på, erbjuds barnen olika 
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möjligheter när det kommer till lärplattans roll som ett hjälpmedel för barnens 
lärande. Används den mestadels till dokumentation så används den säkerligen inte av 
barnen särskilt mycket, då det oftast är barnens aktiviteter som förskollärarna 
dokumenterar. Används den däremot till informationssökning med barnen större 
delen av tiden, blir barnen aktiva användare av lärplattan och erbjuds fler möjligheter 
till att utvecklas med lärplattan som hjälpmedel. 

6.2.2 Vad använder barnen lärplattan till? 

Som Sweetser et al. (2012) nämner kan digital teknik ha olika effekter på barns 
utveckling beroende på hur den används. I förskolan är det främst det som 
författarna benämner som den aktiva skärmtiden, där barnet sitter fysiskt eller 
kognitivt engagerad vid skärmen, som förekommer. Denna användning av digital 
teknik gynnar barnens kognitiva utveckling mer enligt författarna. Ett exempel är att 
barnen i förskolan använder lärplattan till att lära sig tecken som stöd, vilket bidrar 
till att barnen lär sig olika uttryckssätt och ökar sina möjligheter till att kommunicera 
med andra. Även i hemmet förekommer den aktiva skärmtiden, då barnen använder 
lärplattan till pedagogiska spel som bland annat ger positiva effekter på barnens 
ordförråd, språkutveckling, problemlösning och matematiska förmåga. Vi anser att 
den aktiva skärmtidens positiva effekter på barnens utveckling borde bidra till en 
positiv inställning till lärplattan. Det är av stor betydelse att förskollärare och 
vårdnadshavare kommunicerar med varandra, för att tillsammans kunna erbjuda 
barnen likvärdiga möjligheter till att använda lärplattan. För att uppnå detta behöver 
de vuxna diskutera barnens tidigare erfarenheter av digital teknik i hemmet och se 
över hur den används i förskolan. På så sätt kan vårdnadshavare och förskollärare 
samarbeta, för att barnens båda miljöer ska kunna komplettera varandra. 

Lärande är ett begrepp som är tolkningsbart och kan uppfattas på olika sätt. Som en 
förskollärare nämnde kan alla appar användas i ett lärande syfte. Om ett tydligt syfte 
med appen bestäms innan användning av den, kan alla appar användas för att lära 
barnen olika saker. Därmed går det säkerligen att hitta ett lärande i alla appar barnen 
använder både i hemmet och på förskolan, även om ett lärande förekommer 
omedvetet för barnen. Mikelic Preradovic et al. (2016) skriver att digital teknik 
endast är effektiv när den används i rätt syfte. Om förskolläraren använder lärplattan 
i ett lärande syfte och skapar pedagogiska aktiviteter utifrån detta, kommer lärplattan 
att fungera som ett hjälpmedel för barnens lärande. 

Det är vanligt förekommande att vårdnadshavare frågar förskollärare om förslag på 
pedagogiska spel. Detta för att vårdnadshavarna vill kunna använda lärplattan till att 
spela liknande spel med sina barn även hemma. Siu och Lam (2005) skriver att 
vårdnadshavare förväntar sig att se något nytt i barnens lärmiljöer. En reflektion som 
uppstår är om det kan vara så att vårdnadshavare efterfrågar nya pedagogiska spel, 
för att kunna erbjuda detta till sina barn även på lärplattan hemma? Det kan vara så 
att vårdnadshavare upptäckt att deras barn visat intresse för vissa appar de använder 
i förskolan och ber om råd, för att även i hemmet kunna lyfta fram barnens intresse 
för dessa appar. 

Lärplattan kan ge barnen många möjligheter till lärande och låter barnen interagera 
med omvärlden via faktafilmer, informationssökning, musik med mera. Att lärplattan 
kan vara med och skapa denna interaktion för barnen gör att den kan ses som en 
kulturell artefakt, som Säljö (2000) skriver om. Som det nämndes under intervjuerna 
finns en debatt om att barnen kan gå miste om sin verklighet genom att de använder 
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digital teknik i stor utsträckning. Något som känns viktigt att uppmärksamma är det 
förskollärarna då nämnde, att barn kan behöva se saker på lärplattan först för att 
kunna koppla tillbaka till detta senare. Barns verklighet ser idag väldigt olika ut 
beroende på hemsituation, vart de är bosatta, barn – och vuxnas intressen och andra 
faktorer. Barn som exempelvis bor mitt i centrum och aldrig sett djur på bondgård i 
verkligheten, borde även de få möjlighet att se dessa djur. Genom att titta på bilder 
och filmer med olika djur från bondgården på lärplattan kan barnen samla på sig nya 
kunskaper kring det, även om de inte får uppleva dessa djur i verkligheten. Därmed 
behöver inte lärande, kunskap och nya förmågor vara något som barnen enbart kan 
erövra genom erfarenheter från verkligheten. 

6.2.3 Vilken betydelse kan barns samspel, vid användning av lärplatta, 
ha för deras lärande? 

Samspelet är något som Strandberg (2006) förklarar är synonymt med barns 
utveckling och lärande. Författaren förklarar att alla former av samspel tillhör 
människans sociala kompetens och därmed grundlägger utveckling. När barn 
samspelar med andra barn eller en vuxen får språket en viktig roll, då barns lärande 
gynnas av att barnen kan diskutera med andra vid användning av lärplattan. Säljö 
(2011) lyfter fram språket som människans viktigaste redskap för interaktion. Under 
utbildningens gång har vi lärt oss att barn kommunicerar på olika sätt. Däremot 
anser vi att barnen kan gå miste om ett reflekterande om de inte har den språkliga 
förmågan, då det kan bli svårare för barnen att diskutera med andra om de inte har 
förmågan att uttrycka sig i ord. Som förskollärarna nämnde under intervjuerna är det 
ofta ett barn som frågar om lov att få använda lärplattan och att det därefter kommer 
fler barn och frågar om även de får vara med. Då får barnen träna på turtagning och 
samarbete, vilket kräver att barnen kommunicerar med varandra.  

Säljö (2000) skriver att barn kan behöva stöttning av någon annan, en medierande 
resurs, för att klara av att göra saker som de ännu inte lärt sig. Lärplattan används 
framför allt som ett medierande verktyg för lärande, när barn samspelar med någon 
vid användning av lärplattan. Precis som Nir-Gal och Klein (2004) förklarar har inte 
enbart den digitala tekniken någon positiv inverkan på barn. De lyfter fram 
handledning, vid användning av digital teknik, som något avgörande för barns 
utveckling. Vår studies resultat visar att barnen ofta har någon att samspela med, 
antingen barn eller vuxen, när de använder lärplattan. Detta visar att både 
förskollärare och vårdnadshavare verkar ha en medveten tanke om att barnen inte 
ska sitta ensamma vid lärplattan, oavsett om de tänker på samspelets potential för 
barnens utveckling eller att barn inte bör använda lärplattan ensamma. Som nämnt 
ovan gynnas barnens lärande av att de reflekterar med andra och samspelar. Får 
barnen ingen handledning går de miste om det nödvändiga samspelet. 

6.3 Slutsats 

Denna studie har visat att lärplattan kan vara ett medierande verktyg för lärande, när 
den används med syfte att gynna barnens lärande och utveckling. Både i hemmet och 
i förskolan förekommer lärsituationer vid barns användning av lärplatta, omedvetet 
och medvetet. Detta genom att barnen bland annat kan använda lärplattan till 
pedagogiska spel som syftar till att ge barnen nya kunskaper och även utveckla 
befintliga förmågor. Det förekommer ofta ett samspel vid användning av lärplattan 
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både i förskola och hem. Detta gynnar barnens lärande på så sätt att barnen har 
någon att diskutera, argumentera och reflektera med kring det lärande som sker. 

Förskollärares syn på vad det innebär att komplettera hemmet, när det kommer till 
den digitala tekniken, är att förskollärare ska kunna erbjuda barnen pedagogiska spel 
på lärplattan där barnen har roligt samtidigt som de lär sig. Vårdnadshavare brukar 
även ta initiativet till att fråga förskollärarna om pedagogiska spel som de kan 
använda med barnen, vilket visar att vårdnadshavare och förskollärare samarbetar 
med varandra i frågan. 

I förskolans läroplan nämns den digitala tekniken enbart i ett läroplansmål. Detta 
skulle kunna medverka till att det blir otydligt för förskollärarna hur de ska arbeta 
med den digitala tekniken och vad den kan användas till. Även om förskollärare 
endast har ett läroplansmål att förhålla sig till kring digital teknik, anser de flesta av 
våra fem intervjuade förskollärare att de innehar en god kompetens i detta. Detta 
visar att förskollärare känner sig tillräckligt kompetenta för att kunna arbeta med 
digital teknik i verksamheten, även om styrdokumenten innehåller få riktlinjer som 
förskollärarna har att förhålla sig till.  

6.4 Studiens relevans för förskolan 

I och med Skolverkets (2016b) föreslagna IT-strategi kan den digitala tekniken få en 
större roll i förskolan än vad den har idag. En utökad digitalisering av skolväsendet 
gör att undersökningar om digital teknik, likt vår, blir relevanta för att de lyfter fram 
hur den digitala tekniken kan vara gynnsam för barns lärande. 

Genom att genomföra en studie som bland annat syftar till barns användning av 
digital teknik i hemmet, kan det ge förskollärare en inblick i hur stora erfarenheter 
barn har av den digitala tekniken. Vi anser att en utökad kunskap, om barns 
erfarenheter av digital teknik, kan underlätta i förskollärares arbete med lärplatta i 
förskolan. Detta för att de kan utforma verksamheten utifrån barns erfarenheter och 
intressen, genom en inblick i barnens tidigare upplevelser från hemmet. 

6.5 Vidare forskning 

I denna studie ligger fokus på vad de vuxna tycker om digital teknik och barns 
användning av detta. Det vore intressant att ta reda på hur barnen ser på den digitala 
tekniken och lärplattan, för att se på studien ur ett barns perspektiv. Genom att 
exempelvis genomföra intervjuer med barn blir det möjligt att se vad de anser om 
digital teknik, vad de föredrar att göra på lärplattan och vilken förståelse de har för 
dess användning.  

Något som saknades när vi skulle genomföra studien var tillräcklig forskning kring 
barnens användning av lärplatta i hemmet. Vi hittade forskning kring hur lärplattan 
bör användas i förskolan och vilka vanliga användningsområden den brukar ha i 
verksamheten. Däremot var forskning om digital teknik och lärplatta i hemmet 
bristfällig eller saknades helt. Genom vår studie fick vi endast en inblick i hur detta 
ser ut på två utvalda förskolor. Det vore intressant att läsa vad tidigare forskning och 
annan litteratur skriver om barns tidigare erfarenheter av digital teknik i hemmet, för 
att få en inblick i vilken roll den digitala tekniken verkar ha i hemmet.  
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Bilaga 1 

Intervjufrågor 

1. Hur många lärplattor finns på avdelningen? 

2. Hur använder ni lärplattan i praktiken på förskolan? 

3. Vad använder ni lärplattan till? 
(film/bilder, musik/sagor, kamera, spel, appar) 

4. När använder barnen lärplattan? Var? Hur? 

5. Får barnen sitta själva med lärplattan? Vad gör barnen då? 

6. Hur kan du som pedagog lyfta fram barnens samspel vid användning av 
lärplatta?  

7. Använder ni lärplattan tillsammans med barnen? Vad gör ni då? 

8. Hur ser du på din kompetens gällande lärplattan? 
(Tillräcklig, dålig, fått kompetensutveckling/kurser) 

9. Har ni som personal någon uppfattning om hur mycket barnen använder sig av och 
har tillgång till lärplatta i hemmet och vad de gör på lärplattan? 
(Mycket, lite, ingen tillgång) 

10. Hur arbetar ditt arbetslag för att komplettera barnets tillgång till lärplatta i 
hemmet? 

(Hur tänker du att förskolans pedagoger kan arbeta för att komplettera 
hemmet, om de saknar en inblick i vilken tillgång barnen har till 
lärplatta hemma?)  
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Bilaga 2 

Enkät 

Senaste datum att lämna in: 2/12 

1. Antal barn i förskolan: ___________ 

2. Ålder på barnet: ____________ 

3. Kön på barnet: ________________ 

4. Tycker ni att barn (1–5 år) borde ha tillgång till digital teknik1?   Ja     Nej  

Om ja, varför? ________________________________________________________________ 

Om nej, varför? _______________________________________________________________ 

5. Tror ni att barn (1–5 år) påverkas av stor användning av digital teknik?  Ja    Nej  

Om ja, på vilket sätt? __________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

6. Har ni någon digital teknik hemma?    Ja    Nej  

7. Hur många olika sorters digital teknik har ni hemma?                 1–3  4–6   7–10  

8. Vilka sorters digital teknik har ni hemma? _________________________________________ 

9. Hur känner ni kring att digital teknik har en större betydelse än någonsin i dagens samhälle? 

Positivt     Negativt  

Varför? _____________________________________________________________________ 

10. Har ni någon lärplatta2 i hemmet?      Ja     Nej  

Om ja, hur många lärplattor har ni? _________________ 

11. Har barnet tillgång till lärplattan?     Ja     Nej  

12. Hur ofta har barnet tillgång till lärplattan?                                                                         

Varje dag     Några gånger/veckan    En gång/vecka     Mer sällan  

13. Vid tillgång av lärplattan är barnet ensamt:   Alltid     Ibland     Aldrig  

14. Hur lång tid är barnet med lärplattan per användning?                                                   

15 min      30 min     1 timme     Mer  

15. Vad använder barnet lärplattan till?                                                                        

Spel     Pedagogiska spel3      Film  Lyssna på musik  Annat   

Om annat, vad används lärplattan till? ____________________________________________ 

16. Vad använder barnet oftast för appar/program/sidor på lärplattan? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

17. Hur mycket tror ni att lärplattan används i förskolan?                                            

Varje dag    Några gånger/vecka    En gång/vecka     Mer sällan  

18. Hur mycket önskar ni att lärplattan ska användas i förskolan?                   

Varje dag    Några gånger/vecka    En gång/vecka     Mer sällan  

19. Vad anser ni att lärplattan borde användas till i förskolan? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

1 Smart telefon, lärplatta, dator, TV, spelkonsoll med mera. 
2 En multi-pekskärm av olika varumärken. Även kallad surfplatta eller Ipad. 
3 Spel som är skapade för att barnen ska lära sig olika saker, som matematik eller läsning. 
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Bilaga 3 

Missivbrev till förskollärare 

Studie kring barns tillgång till, och användning av, lärplatta i förskolan och i hemmet 
 

Vi som genomför studien heter Stefan och Johanna. Vi går nu sista terminen på förskollärarlinjen på 
Mälardalens högskola och ska skriva vårt självständiga arbete.  

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning 

Syfte och innehåll 
Syftet med denna undersökning är att ta redan på hur barn, med varierande tillgång till lärplatta i 
hemmet, kan få samma möjlighet att använda och lära sig om lärplattan.  

Praktiskt genomförande 
Vi kommer genomföra intervjuer med förskollärare i förskolan och intervjuerna kommer att spela in 
med ljudupptagning om du som deltagare samtycker till det. 
 
Tidsåtgång  
Varje intervju beräknas ta 20-30 minuter 
 
Bearbetning och hantering 
Vi utgår från vetenskapsrådets God forskningssed när det gäller de etiska reglerna. 

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du har rätten att när som helst avbryta ditt 
deltagande utan närmare motivering och utan några negativa konsekvenser för dig.  
I forskningen kommer vi varken nämna deltagarnas namn eller kön eller namnet på förskolan. 
Bara vi som genomför undersökningen kommer ta del av datamaterialet. Materialet kommer bara att 
analyseras av oss för att sedan förstöras när arbetet är slutfört.  

Tillgång 
Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens högskola som i sin 
slutversion läggs ut på databasen Diva. 

 
 
 
 
 
 
 
Avslutande information 
Student   Student   Handledare 
Stefan Andersson  Johanna Persson  Pernilla Sundqvist 

0739192564   0722377236  021-101336 

san13013@student.mdh.se  johannap@live.se pernilla.sundqvist@mdh.se 

Ort/datum:   Ort/datum: 

 

_________________________ _________________________ 
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Bilaga 4  

Missivbrev till vårdnadshavare 

Studie kring barns tillgång till, och användning av, lärplatta i förskolan och i hemmet 
 

Vi som genomför studien heter Stefan och Johanna. Vi går nu sista terminen på förskollärarlinjen på 
Mälardalens högskola och ska skriva vårt självständiga arbete.  

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning 

Syfte och innehåll 
Syftet med denna undersökning är att ta redan på hur barn, med varierande tillgång till lärplatta i 
hemmet, kan få samma möjlighet att använda och lära sig om lärplattan.  

Praktiskt genomförande 
Vi kommer lämna ut enkäter till föräldrar för att ta reda på barns tillgång till och användning av 
lärplatta i hemmet. 

Tidsåtgång  
Varje enkät beräknas ta 5-10 minuter. 
 
Bearbetning och hantering 
Vi utgår från vetenskapsrådets God forskningssed när det gäller de etiska reglerna. 

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du har rätten att när som helst avbryta ditt 
deltagande utan närmare motivering och utan några negativa konsekvenser för dig.  
I forskningen kommer vi varken nämna deltagarnas namn eller kön eller namnet på förskolan. 
Bara vi som genomför undersökningen kommer ta del av datamaterialet. Materialet kommer bara att 
analyseras av oss för att sedan förstöras när arbetet är slutfört.  

Tillgång 
Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens högskola som i sin 
slutversion läggs ut på databasen Diva. 

 
 
 
 
 
 
 
Avslutande information 
Student   Student   Handledare 
Stefan Andersson  Johanna Persson  Pernilla Sundqvist 

0739192564   0722377236  021-101336 

san13013@student.mdh.se  johannap@live.se pernilla.sundqvist@mdh.se 

Ort/datum:   Ort/datum: 

 

_________________________ _________________________ 
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