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1 Inledning  

    Utifrån vår erfarenhet används lärplattan sällan aktivt i förskolans verksamhet 
trots att den i nuläget finns på i stort sett varje förskola i Sverige. Vi har främst 
upplevt lärplattan som pedagogernas dokumentationsverktyg, med undantag för 
barn med särskilda behov av stöd som får nyttja lärplattan som avlastning för 
pedagogerna, ofta tillsammans med en resursperson. Resurspersoner och 
specialpedagoger verkar betrakta lärplattan som en stor tillgång i arbetet med barn 
med särskilda behov av stöd, och även förskollärare vi stött på har uttryckt en 
medvetenhet om lärplattans många möjligheter. Vi har dock upplevt ekonomi och 
bristande kunskaper om lärplattan som hinder i användandet av lärplattan i den 
svenska förskolan.   

    I olika facklitterära tidningar som Förskoletidningen (2014–2016) och olika 
dagstidningar diskuteras pedagogers arbete och vilja att arbeta med IKT-verktyg 
tillsammans med barnen. Här framkommer att lärplattan nu används mer än 
någonsin i förskolan och att det planeras för att investera i fler lärplattor per 
avdelning. Idag beräknas cirka åtta barn och en vuxen per lärplatta, men målet inom 
några år är en lärplatta på fem barn och en lärplatta till varje pedagog (Brising, 2016). 
Här lyfts lärplattan många gånger fram som ett skapande verktyg där barnen är den 
största aktören. Pedagoger uppmanas att testa och experimentera samt utvärdera 
sina erfarenheter med lärplattan. Flera pedagoger menar att det är viktigt att lära 
känna lärplattan och ”leka lite” med den. De flesta pedagogerna nämner att när 
barnen arbetar med IKT ökar deras lärande kring delaktigheten, samspel, 
kommunikation m.m (Näslundh, 2016).  I förskolans läroplan (Skolverket, 2016) 
återfinns teknikens intåg på flera ställen i samband med olika ämneskunskaper och 
språkutveckling. Det är tydligt att tekniken mer och mer har fått en framträdande roll 
men vad som sällan tydliggörs är hur denna teknik ska användas i förskolans 
verksamhet.  

1.1 Syfte och forskningsfrågor 

   Vi har valt att undersöka hur förskollärare och en resursperson uppfattar och 
använder IKT-verktyg, främst lärplattan, samt i vilka syften dessa används i tre 
svenska förskolor.   

Forskningsfrågor: 

1. I vilken utsträckning anser pedagoger att lärplattan används av pedagogerna 
respektive barnen?  

2. I vilka olika syften används IKT-verktyg och särskilt lärplattan i 
förskoleverksamhet?  

3. På vilka sätt kan IKT-verktyg och särskilt lärplattan användas för att främja 
barns utveckling och lärande i förskoleverksamhet?  

4. Vilka för- och nackdelar upplever förskolepersonalen kring IKT i förskolan?  

1.2 Uppsatsens disposition 

    I vår bakgrund (kapitel 2) presenteras begreppsförklaringar och om IKT utifrån 
förskolans styrdokument och aktuell forskning. Sedan följer en beskrivning av vårt 
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teoretiska perspektiv. I vår metod (kapitel 3) redogör vi för vår datainsamlingsmetod 
och deltagarurval, databearbetningsmetod, etiska överväganden samt studiens 
tillförlitlighet och trovärdighet. I resultatkapitlet (kapitel 4) presenterar vi resultatet 
under tematiska rubriker, vilket följs av en tolkning av resultatet genom vårt 
teoretiska perspektiv. I diskussionskapitlet (kapitel 5) diskuterar vi vårt metodval i 
metoddiskussionen och ställer resultatet mot aktuell forskning och praktiker i 
resultatdiskussionen. Till sist presenterar vi vår slutsats, ger förslag på fortsatt 
forskning och beskriver studiens betydelse för förskolläraryrket.  

2 Bakgrund 

 I detta kapitel beskriver vi vår litteratursökning, förklarar centrala begrepp och 
presenterar vad styrdokumenten, praktiker och forskning säger om IKT i förskolan.   

2.1 Litteratursökning 

   För att få fram den senaste forskningen och vad pedagoger inom förskolläraryrket säger 
om IKT i förskolan använde vi oss av högskolebibliotekets databaser. Vi fick även hjälp av 
en bibliotekarie för att få fram vetenskapliga artiklar som är referee-granskade. De 
databaser vi använt oss av är ERIC (EBSCohost), ERIC (ProQuest) och SwePub. Utöver 
detta använde vi oss även av Google, Stadsbibliotekets hemsidas sökfunktion och 
Nationalencyklopedin.      

2.2 Begreppsförklaringar 

IKT: IKT (informations- och kommunikationsteknik) är en vidareutveckling av 
begreppet IT (informationsteknik), och skiljer sig i det avseendet att två eller fler 
parter kan samspela och kommunicera samtidigt som de använder tekniken 
(Alexandersson, Linderoth & Lindö 2001). Exempel på IKT-verktyg kan vara dator, 
datorplatta, projektor, digitalkamera osv. Vi har valt att tala om IKT som pedagogiskt 
verktyg.  

Lärplatta: Enligt Nilsen (2014) utvecklades begreppet lärplatta i samband med att 
Sollentuna kommun började använda datorplattor i förskolorna, i pedagogisk 
praktik. Vi väljer att använda formen lärplattan för att poängtera dess betydelse i 
förskoleundervisning.  

2.3 Förskolans styrdokument  

   I förskolans läroplan (Skolverket, 2016) står det att man ska arbeta med både 
digitala medier och traditionella verktyg i förskolan för att barnen ska utveckla sitt 
lärande, exempelvis genom visuella representationer på storbildsskärm och 
lärplattan. Eftersom vårt samhälle blir alltmer digitalt behöver digitala verktyg som 
lärplattan introduceras redan i förskolan. I Pedagogiska Magasinet artikel ”Hallå där 
Anette Larsson: hur jobbar du med lärplattor i förskolan? Tema i digitaliseringens 
spår” (Svensen, 2012) framkommer att tydliga syften bör formuleras kring arbetet 
med IKT i förskolan. På Skolverkets hemsida finns ett förslag om ändringar kring 
IKT-användning i förskolans läroplan genom nationella IT-strategier 
(www.skolverket.se). Utgångspunkten är att tydliggöra och förstärka förskolans 

http://www.skolverket.se/
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uppdrag i att hjälpa barnen att utveckla en digital kompetens. Målet är att stärka 
barnens förmåga att använda och förhålla sig till digital teknik på ett ansvarsfullt vis 
och att förstå digitaliseringens koppling mellan samhälle och individ. 
Förskolepedagogerna bör också erbjudas stöd i att utveckla en digital kompetens i 
form av kompetensutveckling (Skolverket, 2016). 

   Dagens samhälle är baserat på ett stort informationsflöde som har en snabb 
förändringstakt (Skolverket, 2016). Det faktum att dagens barn föds in i ett digitalt 
samhälle innebär att kraven på förskollärare kommer förändras i takt med samhällets 
förändring och utveckla ny kunskap och anpassa lärandet. Det kan man se tydliga 
spår av i förskolans läroplan (2016) i olika strävansmål som pedagogerna ska arbeta 
emot. Ett av dessa är att förskollärare och barn tillsammans ska kunna söka ny 
kunskap, kommunicera och samarbeta. 

  I förskolans läroplan (Skolverket, 2016) läggs vikt på att barnen ska ges möjlighet 
att utforska enkel teknik och kunna urskilja tekniken i sin vardag, exempelvis 
lärplattan. Det skrivs även fram att ett konstant föränderligt samhälle kräver att 
människor kan kommunicera, samarbeta, söka fram ny kunskap och i flera 
ämnesområden utmanas i sitt lärande. På så vis kan arbete med digitala verktyg 
underlätta lärande för både pedagoger och barn, vilket innebär att det är viktigt att 
förskolepedagoger har en grundkunskap om digital teknik. När förskollärarna har 
utvecklat sin digitala kompetens (grundläggande IKT-färdigheter), kan de 
tillsammans och med barnen diskutera hur tekniken fungerar och vad den kan 
användas till.  

  På detta sätt kan pedagogerna, i enlighet med läroplan, sträva efter att varje barn får 
utveckla ett lärande genom olika uttrycksformer som skriftspråk, tal, bild, musik, 
sång, rytmik, drama, rörelse och dans som både innehåll och metod (Skolverket, 
2016). Det digitala kan även spela en roll i läroplansmålet där barnen ska lära sig att 
konstruera, forma och nyttja teknik och material i olika skapande processer. Då 
förskolan har ett uppdrag i att utveckla barnens kulturskapande, både i kulturarv och 
att skapa sin egen kultur (Skolverket, 2016), kan lärplattan och andra digitala verktyg 
vara ett sätt att tydliggöra och komplettera arbetet.  

   När barnen har fått syn på tekniken och utvecklat en förståelse för den, behöver 
pedagogerna stödja deras fortsatta lärande. Enligt förskolans läroplan (2016) ska 
arbetslaget stimulera barnens utvecklingspotential, nyfikenhet, språkförståelse, samt 
intresse för teknik, matematik och naturkunskap. De ska även utveckla sitt intresse 
för olika medier, bilder, texter och att kunna samtala om, tolka och använda material. 
Med lärplattans som komplement kan det bli lättare för barnen att utveckla intresse 
för saker som skriftspråk, olika former av kommunikation och utveckla en förståelse 
för olika symboler (Skolverket, 2016). När dessa saker diskuteras och arbetas mot blir 
den digitala tekniken en del av förskolans och barnens vardag. 

2.4 Praktiker och omtalat i media om IKT 

I detta avsnitts diskuteras IKT utifrån ett praktikerperspektiv. 
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2.4.1 Praktikers syn på IKT i förskolan   

   I några artiklar (Aadnekvam, 2012; Brising, 2016; Klerfelt, 2014) uttrycks kritik mot 
lärplattans närvaro i förskolan och pedagogerna uttrycker att den digitala leken inte 
får ”köra över” den vanliga leken. Risken att lärplattans många möjligheter ger 
ledningen en ekonomisk anledning att plocka bort vanliga leksaker eller instrument 
framläggs. Det finns funderingar om att strålningen skulle vara skadlig för små barn 
och att risken för spelberoende skulle öka. Trots dessa tankar sägs att inga negativa 
effekter ännu framkommit. I några av artiklarna lyfts vårdnadshavares oro kring för 
mycket stillasittande i samband med IKT-användningen i förskolan. Några 
vårdnadshavare har även uttryckts en vilja att ha förskolan som en frizon från IKT, 
med motivationen att IT ständigt är närvarande kring barnen och därför bör 
diskuteras. Som svar på detta menar många pedagoger att det bör finnas ett 
pedagogiskt syfte och bestämda regler kring lärplattans användning i förskolan 
(Aadnekvam, 2012). 

  Trots att det finns en viss oro kring barns ökade digitala tid (Brising, 2016), 
framhåller pedagoger att lärplattan tillskrivs ett pedagogiskt värde i förskolan och att 
aktiviteterna inte alltid är stillasittande (Nöjd, 2015). Lärplattan beskrivs ofta som ett 
dokumentationsverktyg där barnen kan delta aktivt genom kamera-funktionen och 
appar med ämnesinriktat innehåll, exempelvis matematik eller svenska. Samtidigt 
berättas på flera håll (Näslundh, 2016; Petersen, 2016) hur lärplattan ger barnens 
kreativitet och skapande ett stort utrymme. Pedagoger menar att de ser att barnen 
inte bara är konsumenter utan också producenter i sitt eget lärande, när det arbetar 
med lärplattan i förskolan. Det beskrivs hur den digitala och verkliga leken inspirerar 
varandra och ger barnen en parallell lek.  

  En ytterligare aspekt som lyfts är lärplattan potential i att använda den som barnbok 
och att på så sätt utvidga barns läserfarenheter. Tidigare ifrågasattes barnbokens 
framtid på grund av teknikens ännu outvecklade stadie (Nilsson, 2010) men har 
under senare år lyft som värdefull och lärplattan har framhållits som ett positivt och 
engagerande komplement till det analoga läsandet.  

2.4.2    Hur praktiker resonerar kring IKT i förskolan?  

   Enligt Gällhagen och Wahlström (2013) har många pedagoger i Sverige börjat kalla 
surfplattan för ”paddan”, vilket innebär att arbetet har blivit kallat ”paddagogik”. 
Förberedelser i form av att utrusta varje avdelning och pedagog med en surfplatta är 
nödvändigt. Sedan är det viktigt att hela arbetslaget får bekanta sig med surfplattan 
innan den introduceras för barnen. Vid personalmöten är det bra att se till att 
surfplattan får en egen punkt, där ni diskuterar hur ni arbetat med surfplattan och 
dokumentation. Det är viktigt att prova sig fram med olika appar och funktioner, 
både för barn och vuxna (Gällhagen & Wahlström, 2011).  
     Det är bra att prova apparna innan de planerade aktiviteterna, så att de passar 
tänkt syfte och mål med en aktivitet (Olsson, 2011). Se över miljön så att den passar 
aktiviteten, ta vara på barnens intressen, försök behålla intresset om något nytt väcks 
och ta hjälp av de didaktiska frågorna och de resurser som finns. Lotusdiagram kan 
vara ett användbart verktyg för att säkerställa att strävansmålen i förskolans 
läroplansmål följs i verksamheten (Gällhagen & Wahlström, 2011). Som arbetssätt 
kan lotusdiagram ge en varierad dokumentation, där både digital och traditionell 
teknik ingår. Om man vill arbeta utifrån ett tema kan underrubrikerna utgöra 
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aktiviteterna och sedan kopplas vidare till läroplan. Tänk på att utvärdera 
aktiviteterna som involverat lärplattan. 
     Enligt Olsson (2013) kan appen Keynote göra den pedagogiska dokumentationen 
lättare att göra direkt och tillsammans med barnen. Detta sparar tid och höjer 
arbetets kvalitet. Dokumentation med lärplattan kan göra barnen mer delaktiga och 
barnens kunskaper blir en aktiv agent i barnens lärande och utveckling (Olsson, 
2013). Det är viktigt att vi lyfter vad barnen kan, snarare än vad de inte kan, och att 
respektera barnens integritet. Barnens delaktighet i dokumentationen ger ett nytt 
sorts skapande och dokumentationen ökar föräldrars möjlighet till delaktighet 
(Olsson, 2013). Ellneby (2005) menar att en del vårdnadshavare kan känna en press 
att skaffa IKT-verktyg till sitt barn för att de är oroliga att de ska ”komma efter” i 
dagens digitala samhälle. 

   Olsson (2013) menar att pedagogerna, till skillnad från barnen, inte har ett naturligt 
förhållningssätt till lärplattan. Därför är det viktigt att förstå den nya teknikens roll i 
förskolan och att använda den som ett kompletterande verktyg. Pedagogerna behöver 
vara säkra på vad de gör innan de utför aktiviteter med lärplattan och att ”göra ett 
omtänk som leder till ett nytänk” (Olsson, 2013, s. 7). Barnen föds direkt in i den 
digitala världen och därför bör vi ta tillvara på deras kunskaper. Hon vill ge svar på 
vad digital kompetens i förskolan innebär eftersom ”alla har rätt att äga en digital 
kompetens” (Olsson, 2013, s. 25).  

   Enligt Ellneby (2005) behöver pedagoger ha en förståelse för hur barnens värld 
hänger ihop och kan ta ställning till det som fascinerar dem. Därför är det viktigt för 
pedagoger att tänka om, tänka nytt och utvecklas. För att kunna gör det måste vi se 
barnen som kompetenta, och som pedagoger lära oss av barnen från där de är i sin 
utveckling. När barnen umgås med varandra använder de sig bland annat av digitala 
medier. Arbete med digitala medier kan göra skillnad om man parallellt arbetar med 
att förändra pedagogiken. Digitalisering är något som hela tiden finns närvarande i 
vår vardag och omgivning utan att vi tänker på det (Ellneby 2005).               

    Ellneby (2005) menar att det är ytterst viktigt att barnen kan samla in och söka 
information, med tanke på vårt samhälles ständiga föränderlighet. Därför är det 
motiverat att pedagoger ger barnen stöd i att kunna utveckla en förmåga att värdera 
information. Hellsing (2015) menar att moderna barn behöver moderna pedagoger 
men att detta kan vara problematiskt eftersom många av dagens förskolepedagoger 
saknar kompetens och kunskap om IKT. Dagens barn är en del av det multimodala 
samhället och har därför inte samma erfarenheter som barn haft tidigare (Ellneby, 
2005). Detta innebär att de lättare kan ta till sig från TV och andra digitala medier. 

     Ellneby (2005) talar om en oro för att teknikens okontrollerade utveckling kan 
förstöra vår förmåga till medkänsla och empati. Hon menar att diskussionen bör 
handla om vad tekniken kan göra men även vad den kan förstöra. 

2.5 Aktuell forskning om IKT i förskolan 

I detta avsnitt diskuteras aktuell forskning om IKT i förskolan. 

2.5.1 Hur används IKT i förskolan? 

  Enligt Brodin och Lindstrand (2007) har vårt samhälles övergång från industri- till 
informationssamhälle lett till att vi blivit mer beroende av information men fått fler 
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möjligheter och bättre förutsättningar att utveckla våra kunskaper. Detta medför 
högre förväntningar på informationstekniken. Brodin och Lindstrand (2007) skriver 
att IKT-användningen kan se olika ut beroende på hur vi utnyttjar teknologin utifrån 
intressen, enskilda behov, tillgänglighet och samhällets utformning. Idag används 
lärplattan mycket, både i hemmiljö och i skolmiljöer men för inte så länge sen var 
datorn och digitalkameran i centrum. Datorn har användbara funktioner för 
kommunikations- och skrivhjälp men även som verktyg för spel och lek. När barn 
använder sig av datorn till leken, har pedagog och vårdnadshavare en viktig roll 
(Brodin & Lindstrand, 2007). 

  Enligt Brodin och Lindstrand (2007) gjorde IKT sitt intåg i förskolan under 1990-
talet. Motivet var att barnen skulle få möjlighet att bekanta sig med teknik, i syfte att 
använda olika datorprogram för lek. Barnens användningsfrekvens av datorn var 
dock ofta låg och det fanns ingen självklarhet hos pedagogerna att barnen skulle få 
använda den. De menar att det är viktig att barnen får testa datorn innan de börjar 
skolan, eftersom IKT-verktyg kan bidra till en god lärandemiljö. IKT kan vara både 
ett lovande verktyg och ett hot, beroende på vilket värde verktyget tillskrivs genom 
syfte och innehåll. IKT, tillsammans med rätt pedagogiskt stöd, kan vara ett vinnande 
koncept vid arbete med barn med särskilda behov förankrat av stöd (Brodin & 
Lindstrand, 2007). 

  Svenning (2012) menar att det är viktigt att ge barnen tid och utrymme för att kunna 
träda fram och för att vilja överta kameran. Genom att göra dokumenterande 
berättelser med hjälp av datorn framkommer många möjligheter. På så vis kan 
barnen få förståelse för att datorn kan användas både som dokumentationsverktyg 
och för spel. Brodin och Lindstrand (2007) hänvisar till IT-kommissionen (SOU 
1994:118) som skriver att vi bör nyttja våra ”IT-vingar” för att komma längre samt för 
att minska avståndet till varandra i vår vardag och vårt arbetsliv. Med hjälp av IT 
skapas nya chanser till ökad kunskap, kommunikation och att samarbete för enskilda 
personer och samhället.  

  Enligt Flewitt, Messer och Kurcikova (2015) är iPaden en högt skattad artefakt hos 
barnen. De menar att den digitala teknologin spelar en stor roll i barns 
identitetsutveckling som effektivt lärande individer. Pedagoger och barn får möjlighet 
att utveckla digitala kompetenser och bli experter. Tillgång till digital teknik kan 
överbrygga variationen i hur mycket material som finns på varje förskola. Att 
integrera iPaden i förskolan och skolan kräver mycket tanke och engagemang av 
personalen genom att titta på appar, anpassa pedagogiken och att upprätta en lokal 
arbetsplan. Deras slutsats är att om den nya teknologin uteblir från skolans läroplan 
och från pedagogiken, riskerar vi att missa en möjlighet att lysa upp en hel 
generations lärande.  
 
  Alexandersson m.fl. (2001) frågar sig vilken typ av information barnen kommer i 
kontakt med genom den digitala tekniken och hur kunskaps-undervisningen 
utvecklas för att stödja dem i sin utveckling.  Undervisning med hjälp av IKT leder 
alltså till att barnen skapar nya kunskaper om IKT, i programvaror och att söka på 
Internet för att orientera sig i datormiljön. IKT-undervisningen ger en annan 
interaktion, än när barn och pedagoger endast interagerar med varandra. 
Datormiljön påverkar barnens lärprocess och hur barnen kommer att lära sig 
(Alexandersson m.fl. 2001).  
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   Enligt Klerfelt (2007) blir språk och kommunikation ett värdefullt verktyg när man 
tar till sig kunskap och använder medierande verktyg. På så vis blir pedagoger och 
barn mer funktionellt delaktiga i att kunna beteckna och beskriva världen, vilket 
möjliggör samspel i olika typer av aktiviteter. I en pedagogisk praktik kan en sådan 
aktivitet vara att pedagoger och barn diskuterar vid datorn och gör sagor, där även 
kroppsliga gestaltningar och verbala yttringar uppstår i kommunikationen. Hon 
hänvisar till Wertsch (1998) som uttrycker ett intresse för kopplingen mellan 
handling och kulturella verktyg. Han ser många grundläggande likheter hos dessa 
objekt och menar att det finns en spänning mellan agent och medierande verktyg. 
Denna spänning menar han är svår att ta bort och Klerfelt (2007) menar att agenten 
(den aktiva personen) använder medierande verktyg och därför har 
handlingsmakten.  
 
    Forsling (2011) talar om medielek som utgår från medietexter, exempelvis Pippi, 
vilket är verk som måste tolkas av konsumenten. Barnen kan, i medieleken utveckla 
en digital kompetens, med stöd av förskolläraren. Även förskolläraren gynnas av en 
digital kompetens och en tro på tekniken och sig själv främjar barnens utvecklande av 
digital kompetens. Att balansera traditionella aktiviteter med en förståelse för barns 
mediekultur kan ibland vara svårt för förskolläraren. Då kan barnen och kunskap om 
deras mediekultur vara till hjälp och leda till meningsskapande för båda parter 
(Forsling, 2011). Hon lyfter att en del förskolor väljer bort IKT på grund av ointresse, 
okunskap och osäkerhet, vilket kan skapa klyftor. Dessa barns möjligheter att 
utveckla en vidare digital kompetens blir då begränsad och leken får mer fokus än 
lärandet. Forsling (2011) menar att frågorna är: hur ska IKT och medier användas i 
förskolan och hur ska barn och vuxna kunna utveckla en digital kompetens? Vad, när, 
hur och varför? 
   
   Enligt Stone-MacDonald (2014) är teknologin väldigt användbar som stöd i 
läsaktiviteter och bidrar till att barnen blir mer självständiga i sina aktiviteter eller 
studier. Hon skriver att lärare kan använda sig av skriv-appar eller för att skapa 
multimodala böcker utefter barnens intresse för att stödja deras kommunikation och 
läs- och skrivkunnighet. iPaden är flexibel och apparna hjälper barnen med speciella 
behov att utveckla sitt språk (Stone-MacDonald, 2014). Hon skriver vidare att det 
inte ännu finns tillräckligt många utbildningsappar/program riktade mot små barns 
utveckling och lärande, men att utbudet dagligen ökar.  

2.5.2 För- och nackdelar 
   Brodin och Lindstrand (2007) menar att trots IT-kommissionens positiva 
forskningsresultat finns kritiska åsikter och komplexa förväntningar på IKT som 
verktyg för lärande. Aronin m.fl. (2013) beskriver utmaningar och svårigheter i att 
använda rätt tryck vid hantering av iPaden och föreslår användning av touchpenna 
för motorikträning. För barn som inte är färdigutvecklade i sin finmotorik kan datorn 
och surfplattan vara ett lättare sätt för barnen att, exempelvis skriva sitt namn 
(Nilsen, 2014). Det finns positiva saker att få ut av IKT. Det finns två motstridiga 
diskurser kring barns användande av media och teknologi. Dessa är att barn behöver 
skyddas från digitalt relaterade faror och att lyfta fram barns kompetens att lära sig 
med digitala redskap (Nilsen, 2014).  Alexandersson m.fl. (2001) menar att det oftast 
är pedagogen som organiserar läroprocesserna och tar ansvar för de urvalsprinciper 
och begrepp som barnen ska lära sig.  
  Enligt Alexandersson m.fl. (2001) har det länge funnits förväntningar på att 
användning av datorer i skolan ska bidra till höjd kvalitet och förbättrad inlärning. 
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Forskning visar dock motstridiga resultat i om IKT i förskola och skola ger positiva 
eller negativa effekter. En anledning kan vara att förskolan och skolan åsidosätter den 
pedagogiska inramningen av tekniken. Med hjälp av datorstödd undervisning kan 
den pedagogiska verksamheten och barnens lärande förbättras. Det som kan bli 
bättre gäller oftast att barnen lär sig snabbare, lärandet blir prestationsmässigt 
kvalitativt bättre och barnens ansvar och motivation ökar, eller att 
undervisningskostnaderna sjunker. Det är svårt att uttala sig generellt och normativt 
kring om lärande via IKT är positivt eller negativt, utan att det är mer komplicerat 
(Alexandersson, 2001). 

   En balans mellan elektroniska och analoga böcker ger barnen bredare erfarenheter 
inom literacy (Neumann & Neumann, 2014). Enligt Lindö (2009) är literacy ett 
engelskt begrepp som i Nationalencyklopedin beskrivs som läs- och skrivkunnighet. 
Literacy begreppet har sin grund i ett kommunikationssystem som är baserat på 
tecken och symboler som vi människor använder oss av. Detta handlar också om att 
kunna tyda språkkoderna som finns och kunna dra nytta av den information som vi 
får från muntliga källor samt bilder, skriven text och filmer för ett rörligt intellekt. 
Hellsing (2015) har observerat att när barn möter ny teknik, dvs surfplattan, blir de 
nyfikna och är rädda om den för att de vet dess ekonomiska värde. Det är lättare för 
barn att använda datorplattan (i vårt fall lärplattan) än datorn, på grund av dess 
tillgänglighet och mobilitet, och att sådant turtagande tycks främjas med datorplattan 
(Nilsen, 2014). 

2.5.3 Förskolepersonalens IKT-arbete 

   Enligt Hellsing (2015) blir alla åldersgrupper engagerade och mer språkligt aktiva i 
sitt möte med surfplattan. Enligt Aronin m.fl. (2013) uppnås ett högre intresse för 
tekniken om ett motiv för användandet presenteras. Det är viktigt att pedagogen 
sitter med barnen när de använder iPaden, för att främja den sociala samvaron och 
utveckla lärandet. De påpekar att en barngrupp kan arbeta med samma aktivitet och 
fokus med hjälp av både handfasta material och iPadens appar eller funktioner.   
Nilsen (2014) berättar att ett intresse för IKT bland lärarna har drivit fram en 
introduktion av datorplattan på flera håll och att stöd har givits i olika nätverk i form 
av Facebookgrupper. Hon beskriver det som en ”bottom-up” rörelse, det vill säga att 
arbetarna (pedagoger) driver på utvecklingen snarare än cheferna och arbetsgivarna. 
Enligt Marklund (2015) är en av fördelarna med sådan fortbildning att 
diskussionerna är nära sammankopplade med en önskan om mer kunskap och 
praktiknära funderingar, samtidigt som ett direkt stöd finns. Förskollärare har blivit 
mer beroende av flexibla former av fortbildning och söker fortbildning kring 
datorplattor, gärna genom traditionella medel så som föreläsningar, litteratur, 
konferenser och forskning (Marklund, 2015). 

   I Nilsens (2014) studie ville de vuxna ha mer tid att lära sig hur datorplattan 
fungerar och hur den kan användas, medan barnen snabbt fann sig och utvecklade en 
digital kompetens. Med tips och råd kom dock även tveksamma lärare ikapp. Den 
egna barnsynen påverkar hur man möter den nya tekniken. Det finns en strävan hos 
lärare att neutralisera datorplattan genom att integrera den i de dagliga aktiviteterna. 
Tillgång till fler datorplattor innebär att aktiviteter ofta blir gemensamma och social 
interaktion söks av barnen från både andra barn och vuxna. Datorplattan betraktas 
som ett mer lätt anpassat och tidsbesparande redskap för förskolans gemensamma 
aktiviteter och underlättar dokumentationsarbetet (Nilsen, 2014).  
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   Interaktionen med datorplattan kräver att barnet behärskar flera olika sorters 
lärande för att aktiviteten ska bli meningsfull. Hon skriver att dessa aktiviteter inte 
nödvändigtvis behöver leda till ett avsett lärande och att apparna kan användas för 
olika syften beroende på pedagogens mål med aktiviteten (Nilsen, 2014).  Läraren 
behöver vara medveten om appens design, ha förståelse för vilka förkunskaper 
barnen har, veta vad hen ska tillföra för att ett avsett lärande ska ske och kunna sätta 
sig in i barnets perspektiv på aktiviteten (Nilsen, 2014). Barnen har inga problem att 
lära sig att utnyttja eller förstå den nya tekniken på ett kreativt sätt (Forsling, 
2011). En samsyn saknas mellan barn och lärare kring målet med aktiviteterna kring 
datorplattan.  

   Enligt Alexandersson m.fl. (2001) kan IKT innebära variation i det pedagogiska 
arbetet. Detta för att pedagogerna får större tillgång till aktuell information, 
underlättar kommunikation och skrivande. För att detta ska funka krävs att 
pedagogerna har kunskap om IKT och dess potential att skapa förutsättningar för 
barns lärande. Detta handlar inte enbart om hur lärarna informerar barnen utan även 
på vilket sätt de förmedlar och vad som förmedlar till barnen. Ett exempel på detta 
kan vara hur man navigerar sig i olika system. Tyvärr har ytterst lite fokus lagts på 
hur information ska presenteras med hänsyn till ämnesområdets uppbyggnad, det 
vill säga i skolans eller förskolans praktik. Alexandersson m.fl. (2001) menar att 
forskning som finns kring detta område visar att det först och främst är pedagogens 
uppfattning om kunskap och lärande som berör hur den pedagogiska verksamheten 
utformas samt hur man ställer sig till tillgången och användning av tekniken. Om 
pedagoger skulle använda datorn mer medvetet i det pedagogiska arbetet skulle 
förändring underlättas och tekniken blir det som driver fram förändringen. Datorn 
används sällan i så stor omfattning och för pedagogens del kan det betyda att 
förändringen inte blir så stor i deras yrkesroll. Med andra ord behöver inte närvaro 
av IKT i förskolan innebära att barnen lärande gynnas. 
  
2.5.4 Föräldrars oro och digital kompetens 

   Enligt Forsling (2011) har de yngsta barnen en viss digital kompetens när de börjar 
förskolan, dels i att interagera med digitala medier, dels att konsumera digitala 
medier. Den digitala tekniken är en stor del av vardagen idag och detta går inte att 
bortse från. Dock finns det digitala klyftor över kön, etnicitet, klass osv. Digital 
kompetens kan härledas till kommunikativ kompetens, med tanke på den 
mediefyllda värld barnen föds in i. Det finns till och med TV-program, videos och 
datorspel särskilt riktade mot barn upp till tre år. Dock har SVT en policy att inte 
producera TV för barn under fyra år (Forsling, 2011). Enligt Hellsing (2015) är det 
förståeligt att föräldrar idag är oroliga när barnen kommer i kontakt med 
olika digitala resurser, eftersom denna oro ofta beror på bristande kunskaper om 
deras nätvanor. Forsling (2011) talar om tre aspekter på IKT: inlärningsaspekten, 
arbetslivsaspekten och demokratiaspekten. Där lärandet, att förbereda barnen för 
arbetslivet och att ge en likvärdig utbildning är fokus. Ursprungligen infördes datorer 
i förskolan genom demokratiaspekten för att erbjuda en likvärdig utbildning som är 
kompletterande för hemmiljön. 

2.5.5 IKT som undervisningsmetod 

    Enligt Hellsing (2015) behöver förskolans verksamhet ge mer rum för olika 
uttrycksformer. Detta skulle skapa förutsättningar för pedagoger och barn att mötas i 
lärandet och där kunna komplettera varandra. Hon menar att användning av digitala 
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läromedel har en god inverkan på barns utveckling och lärande. De har sett att barn 
arbetar mer tillsammans, med hjälp av datorn. På så vis löser barnen problem tillsammans 
och får en chans att utbyta tankar och idéer. Statens medieråd har tagit fram att var tredje 
barn i två års ålder är på nätet en gång om dagen. Förskollärarna har därför en viktig roll i 
detta och det bör endast användas för pedagogiska syften i förskolan. Med grund i detta är 
det viktigt att göra skillnad mellan användning av IKT-verktyg i hemmet och i förskolan 
(Hellsing, 2015).  

   Hellsing (2015) talar om att multimodalitet kan förstärka den visuella 
kommunikationen mellan ett flertal parter. Genom att använda lärplattan till att nå 
olika typer av sinnstilar stimuleras flera av barnens sinnen på samma gång. Detta 
verktyg är varierande, mångspråkigt och främjar barnens utvecklingsprocess. Vid 
surfplattan blir pedagogen medforskare och tar del av barnens upptäckter i 
surfplattan (Hellsing, 2015). På så vis utvecklas barnens språk, kommunikation och 
samspel. Barn som sitter själva med surfplattan har svårare att hålla fokus. 

   Alexandersson m. fl. (2001) presenterar undervisningsmetoderna ”problembaserat 
lärande”, ”datorstödd undervisning” eller ”undersökande arbetssätt”. De ställer sig 
frågor som: Lär sig barn något mer när de använder IKT i förskolan? När lär de sig 
och är det på ett effektivare och bättre sätt? Det handlar i hög grad om hur upplägget 
på undervisningen är organiserat och hur lärandet sker och förmedlas. En del av 
pedagogens uppgift i undervisningen med barnen är att leda dem i deras aktiva 
sökande till ny kunskap med hjälp av IKT (Alexandersson m. fl. 2001).   

2.5.6 Att undervisa en ny generation 

   Enligt Hellsing (2015) kan man i dagens samhälle se två sorters användning av 
digital teknik: ”digitalt invandrande” och ”digitalt infödda”. Hellsing (2015) menar att 
dessa två grupper skiljer sig åt i att digitalt infödda föds direkt in i det digitala 
samhället medan digitala invandrare har lärt sig att använda internet och datorn i 
vuxen ålder. De digitala invandrarna ser datorn som ett nytto- och ett arbetsredskap 
samtidigt som de digitalt infödda främst ser ett kommunikations- och 
underhållningsverktyg. Dessa olika synsätt kan medföra att de två grupperna 
betraktar varandra skeptiskt. Prensky (2001) menar att dessa grupper lär sig på olika 
sätt och att dagens barn därför inte längre är de människor som utbildningssystemet 
utformades för.  

   Den digitala teknikens närvaro innebär att dagens barn tänker och bearbetar 
information på ett annat sätt än tidigare och har till stor del det digitala språket som 
modersmål (Prensky, 2001). Det är troligt att de digitalt infödda barnens hjärnor och 
tankemönster har förändrats. Digitala invandrare kan därför ha svårt att tro på att 
deras elever kan lära sig genom TV och musik. De digitalt infödda tänker snarare 
parallellt än linjärt och föredrar spel framför ”riktigt” arbete. Därför menar Prensky 
(2001) att ett linjärt lärande kan deras utveckling och har utvecklat en 
undervisningsmetod baserad på datorspel. Det är viktigt att som pedagog möta dessa 
barn på bästa möjliga sätt, eftersom de växer upp i ett multimodalt och ständigt 
föränderligt samhälle (Hellsing, 2015).  

  Dagens lärare behöver anpassa sina metoder utefter barnens nya förmågor och sätt 
att lära (Prensky, 2001). Tyvärr är det ytterst osannolikt att barnen vill backa i sin 
utveckling och det kanske inte ens är möjligt på grund av en förändrad hjärnstruktur. 
Det talar dessutom emot forskning om kulturell migration där barn snabbt lär sig ett 
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nytt språk och gör motstånd i att använda det gamla språket. Som vuxen spelar 
attityden en stor roll i att lära sig det nya språket, men det är viktigt att denna nya 
inlärning sker för att kunna möta nutidens elever gällande metod och innehåll för 
undervisningen (Prensky 2001). Det finns en utmaning i att hjälpa de digitalt infödda 
att inkludera reflektion och kritiskt tänkande i lärandet (Prensky 2001). 
Undervisningsmetoderna behöver anpassas för de nya villkoren.  

    Prensky (2001) presenterar en undervisningsmetod där datorspel används för att 
lära de digitalt infödda eleverna. Han talar om ”edutainment” och menar att vi 
behöver uppfinna underhållande undervisningsmetoder för digitalt infödda på alla 
nivåer och ta hjälp av barnen för att nå dit. Denna spelstrategi används redan av 
professorer på universitet och inom specialpedagogiken och militären. Nu behövs ett 
beslut om samma utveckling ska ske i förskola och skola. Meyer (2013) menar att 
lärande spel och appar fungerar som en förlängning av förskolans undervisning i 
hemmet, där föräldrarna tar en roll som lärare. Det är svårt att integrera spel i 
utbildning, men digitaliseringen ger lärare och barn större möjligheter och material 
för både underhållning och lärande. Det finns en stark koppling mellan spelbaserat 
lärande och språkinlärning, både i hem- och skolmiljö (Meyer, 2013).  

   Neumann och Neumann (2014) menar att för att datorplattans användning i 
förskoleundervisning ska bli optimal krävs appar med hög kvalité både i hemmiljö 
och i förskolemiljö samt ett ”stöttat lärande” (Säljö, 2014) från föräldrar och lärare. 
Det bör utföras forskning kring design av appar och hur dessa bäst kan användas för 
att komplettera traditionella literacy-praktiker i hem- och förskolemiljö (Neumann & 
Neumann, 2014). Det finns bra och dåligt designade spel, men de bra genererar ett 
lärande och intresserar barnen (Prensky, 2001). Som bekant tycker de flesta barnen 
inte om att göra läxor. Spel är ett sätt att fånga deras uppmärksamhet och uppnå ett 
lärande, och då krävs att spelet har en bra design. 

2.4 Teoretiskt perspektiv  
      
   Vi har valt Deweys pragmatism som teoretiskt perspektiv. Enligt Sundgren (2011) 
tar pragmatismen sin startpunkt i enskilda individer och vetenskaplig kunskap i syfte 
att bidra till ett mer demokratiskt samhälle. Individen som samhällsmedborgare 
måste bli bekant med de kunskaper som finns och färdigheter som krävs för att 
kunna leva ett gott liv och kunna bidra till ett demokratiskt samhälle (Säljö, 2014). 
Något som präglade Deweys tankar är att alla människor har ett eget värde och en 
förmåga att styra sitt eget öde (Sundgren, 2011). För att detta ska ske har förskolan en 
viktig uppgift att medverka till den enskilda individens utveckling och forma goda 
medborgare. Därför måste pedagogerna hjälpa barnen att bygga broar mellan 
barnens spontana omvärldsuppfattning och kulturarvet. Genom förskolans 
undervisning försökte Dewey omvandla sin pedagogiska filosofi till praktik (Säljö, 
2014). Barn och vuxna är samhällsvarelser, vilket innebär att man är social redan 
från början. En sådan människosyn ger konsekvenser för hur vi utformar förskolans 
praktik (Sundgren, 2011).  
 
   Pragmatismen filosofiska tradition innebär att ha en förståelse för lärandet och 
utvecklingen. Jämfört med andra teorier är pragmatismens tradition annorlunda 
gällande sanningsbegrepp och kunskapsteori. Detta för att den tar sin startpunkt i ett 
intresse för hur kunskap fungerar hos olika människor i deras vardag och att dessa 
kunskaper kan hjälpa oss att lösa våra problem. Enligt Säljö (2014) är 
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kunskapsbegreppet annorlunda eftersom dessa filosofer tog avstånd från klassiska 
frågeställningar i att skilja praktik från teori. Pragmatismen riktar sig istället mot en 
kunskapssyn där praktik och teori samspelar med varandra och antas påverkas av 
människors handlingar. Inom pragmatismen är praktiska handlingar inte möjliga 
utan tänkande och reflektion. Man försöker inte hitta den absoluta sanningen, utan 
man anser att det är lönlöst att försöka hitta ett svar på varför kunskap är som 
kunskap är. Istället värderar man kunskap som intressant och betydelsefull, eftersom 
kunskap hjälper individen att fungera i sitt vardagsliv och kan kopplas till individens 
tidigare erfarenheter. De erfarenheter som barnen har med sig från sin vardag 
kommer att påverka deras erfarenheter i förskolan. Dessa erfarenheter samlas ihop 
för att barnen ska kunna få en djupare förståelse för sin vardag och vad de tycker om 
den (Säljö, 2014).  
    Vi har tittat närmare på hur pedagoger i förskolan kan hjälpa barnen att bli 
samhällsmedborgare. De bör skapa möten där barnen har en chans att vara sociala 
och bli en större del av samhället. Vi har även tagit fasta på pragmatismens tanke att 
praktiska handlingar är beroende av tänkande och reflektion. Vi vill även 
uppmärksamma att varje individ bär med sig sin egen ”ryggsäck” med unika 
erfarenheter inför dagliga händelser.  

3 Metod 

 I detta kapitel berättar vi mer om vår datainsamlingsmetod, vårt deltagarurval, 
genomförande samt databearbetningsmetod. Vi redogör även för etiska 
överväganden och vår studies tillförlitlighet och trovärdighet.  

3.1 Datainsamlingsmetod 

     Vi har valt att göra en kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer, för att få 
förskollärares syn på lärplattor i förskolan. Enligt Kvale och Brinkman (2014) är 
syftet med intervjuer att få ta del av intervjupersonernas vardagsvärld och perspektiv. 

Enligt Bryman (2008) innebär semistrukturerade intervjuer att intervjun har en viss 
uppsättning av frågor som kan beskrivas som ett frågeschema. I frågeschemat kan 
frågornas ordningsföljd se olika ut och är ofta allmänt formulerade till skillnad från 
strukturerade intervjuer som har specifika frågor. En fördel med en semistrukturerad 
intervjumodell är att det är tillåtet att ställa extra frågor, som inte bestämts i förväg, 
och kan avvika från frågeguidens ordningsföljd.  

   Först ville vi genomföra både intervjuer och observationer men vi insåg, med hjälp 
av vår handledare, att det skulle ta för lång tid samt skulle komplicera 
undersökningen. Vi valde intervjuer eftersom det kan vara svårt att fånga lärplattans 
plats och påverkan i verksamheten genom observationer. 

   Bryman (2008) menar att det finns likheter mellan kvalitativ och kvantitativ 
forskningens strategier. I båda metoderna samlas mycket data in, vilket kräver att 
den sammanfattas ned vilket kan bli ett problem eftersom forskarna måste 
sammanfatta ned för att reducera den presenterade datan (Bryman, 2008). Sedan 
kan man börja bearbeta materialet och analysera data. Denna data analyseras sedan 
på olika sätt, i kvalitativa forskning får man fram en information i ord och i 
kvantitativ forskning får man exempelvis fram medelvärdet. Båda metoderna vill 
besvara sina forskningsfrågor, men intervjufrågorna kan se olika ut. Inom den 
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kvalitativa forskningen är intervjufrågorna ofta mer öppna till skillnad från 
kvantitativ forskning där frågorna är mer specifikt formulerade. Men i slutändan vill 
båda metoderna ta reda på mer om den sociala verkligheten och dess natur (Bryman, 
2008).  

   En kvalitativ forskningsstrategi är empirisk och tolkande men inte alla forskare 
inom kvalitativ forskning håller med om detta (Bryman, 2008). En kvalitativ studie 
baseras på en forskningsstrategi där stor vikt läggs på vilka ord som används. 
Bryman (2008) menar att det i kvalitativ forskning eftersträvas en förståelse för den 
sociala verkligheten och hur den sociala följden formas och skapas i kommunikation 
och samspel. Man intresserar sig för subjektivitet och att fånga människan inre i dess 
erfarenheter och upplevelser. Vikt läggs även på ”metodprat” och en öppenhet för att 
den sociala verkligheten kan konstrueras på olika sätt (Bryman 2008). Enligt Bryman 
och Burgess (1999) är skillnaden mellan kvalitativ och kvantitativ forskning inte helt 
tydlig, vilket beror på hur man tolkar den kvalitativa forskningen. Dessa subjektiva 
tolkningar innebär utifrån ett samhällsvetenskapligt synsätt att man ibland genererar 
eller samlar in kvantitativa data. Dock ställer sig en del forskare kritiskt till detta. 
Bryman (2008) beskriver kvalitativ forskning som en koppling mellan praktik och 
teori, vilket vi kopplar till pragmatismen.  

   Enligt Bryman (2008) har den kvalitativa forskningen en avsikt att tolka socialt liv i 
termer av processer och dessa avsikter kan ses på många olika sätt där intresse i att 
beskriva hur händelser och mönster utvecklas genom tiden är viktigast. Oftast läggs 
även ett stort fokus på utveckling och förändring. Detta bygger på etnografisk metod 
som sammankopplas med processen och sammankopplas med att studera den sociala 
miljön under en längre tid (Bryman, 2008). Detta kan man uppnå med hjälp av 
intervjuer, genom att deltagarna får tänka över händelserna (Bryman, 2008). Enligt 
Bryman (2008) är kvalitativa forskare många gånger föraktfulla gentemot 
vetenskapliga metoder där en i förväg bestämd bild av den sociala verkligheten 
används och beslut behöver tas om vilken social verklighet man förväntar sig möta. 
Därför handlar det om att kunna se utifrån informanternas ögon. På grund av detta 
blir forskarna begränsade i sina försök att få syn på informanternas världsbild 
(Bryman, 2008).  

3.2 Deltagarurval 

   Vårt urval blev delvis ett bekvämlighetsurval då vi valt förskolor vi varit i kontakt 
med tidigare. Vi valde att intervjua förskollärare och en resursperson eftersom 
förskollärarna har viss kunskap om lärande och ska leda det arbetet, medan 
resurspersonen bidrar med en specialpedagogisk synvinkel. Intervjudeltagarna består 
av sju förskollärare och en resursperson som arbetar på både småbarnsavdelningar 
och storbarn/syskonavdelningar. 

3.3 Genomförande 

   Studien har genomförts på tre förskolor i en medelstor svensk stad. Först 
utformade vi missivbrevet (bilaga 1) och intervjufrågor (bilaga 2) som vi sedan 
skickade till våra handledare och fick ett godkännande. Därefter skickade vi ut 
missivbrevet och intervjufrågor till förskolan och bokade vi sedan tid för intervju. Vid 
varje intervjutillfälle gick vi igenom missivbrevet muntligt och skriftligt samt fick 
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skriftligt samtycke på en utskriven lapp. Intervjuerna spelades in på ljudfil för 
transkribering. Intervjuerna var cirka 30 minuter.     

3.4 Databearbetningsmetod 

   Vi har arbetat med vårt teoretiska perspektiv i tolkningen av resultatet. Vi sorterade 
in resultatet under tematiska rubriker som skapades utifrån intervjufrågorna, som i 
sin tur formades utifrån forskningsfrågorna. Vi valde vidare att sortera resultatet 
under tematiska rubriker för att få en tydlig röd tråd genom hela arbete. Med hjälp av 
vår litteraturbakgrund diskuterades vissa mönster fram ur vårt resultat, vilka 
generade våra slutsatser.      

3.5 Etiska överväganden 

    Innan intervjuerna skickade vi ut ett missivbrev till förskolorna, via e-mail, där vi 
informerade om studiens syfte, att deltagandet är frivilligt med rätt att avbryta sin 
medverkan och att bästa möjliga konfidentialitet kommer upprätthållas (se bilaga 1). 
Denna information gick vi även igenom muntligt på plats innan varje intervju. I 
samråd med informanterna har vi samlat in samtycke både muntligt och skriftligt. 
Informanterna bör på ett tydligt sätt informeras både muntligt och skriftligt om 
studiens syfte och att det är frivilligt att delta (Vetenskapsrådet, 2011).  

    Efter varje intervju har vi transkriberat ljudinspelningen till ett digitalt dokument 
och sedan raderat ljudfilen. Enligt Vetenskapsrådet (2011) är det viktigt att vid 
inspelningar tänka på att man i viss mån inkräktar på en persons privatliv och 
integritet och att anonymisering därför ska ske så att personerna inte kan 
identifieras. Vi har använt begreppet hen och exempelvis ”förskollärare 1” som 
anonymiserade begrepp, i syfte att inte peka ut kön.  

   Bryman (2008) skriver om de etiska principernas innebörd. Samtyckeskravet 
innebär att informanten som ställer upp på undersökningen har rätt att bestämma 
själv över sin medverkan. Informationskravet innebär att forskaren ska informera 
informanten om undersökningens syfte och att de har rätt att veta att deltagandet är 
frivilligt och att de har rätt avbryta om de vill. Konfidentialitetskravet innebär att 
informanterna i största möjliga mån ska behandlas konfidentiellt. Uppgifter om en 
person måste förvaras på en säker plats.  

   Nyttjandekravet innebär att det material som samlats in endast får användas i 
forskningssyfte (Bryman, 2008). Endast vi har haft tillgång till materialet och efter 
studien raderas all datainsamling, i enlighet med nyttjandekravet. Vetenskapsrådet 
(2011) skriver att forskningsresultat bör publiceras relativt snabbt efter studien har 
utförts, för att inte undanhålla forskarsamhället ny kunskap. Genom missivbrevets 
innehåll som utgångspunkt har vi uppfyllt de forskningsetiska principer som 
Vetenskapsrådet (2011) beskriver.  

3.6 Tillförlitlighet och trovärdighet 

   Enligt Kvale och Brinkman (2014) hör validitet (här: pålitlighet) till sanningshalten 
i resultatet och dess giltighet. För att giltighet ska fastslås ska resultatet alltså vara 
korrekt bevisade utifrån sina förutsättningar och vara övertygande samt hållbart 
försvarbart (Kvale & Brinkman, 2014). Denna studie har en god pålitlighet eftersom 
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intervjufrågorna har varit nära sammankopplade med våra forskningsfrågor som i sin 
tur utgått från syftet. Som resultat av detta har studien tagit reda på det vi ämnat 
undersöka, det vill säga hur pedagoger uppfattar och använder IKT-verktyg i 
förskolan. Kvale och Brinkman (2014) menar att validitet undersöker om 
undersökningen tar reda på det den ska undersöka, alltså går undersökningens syfte 
och innehåll före metod och forskningsfrågor. 

  Reliabilitet tillhör forskningsresultatets tillförlitlighet och berättar om resultatet kan 
reproduceras av andra forskare vid andra tillfällen (Kvale & Brinkman, 2014). 
Gällande forskningsresultatens tillförlitlighet, kan resultaten vara svåra att 
reproducera eftersom intervjusvaren är subjektiva och till viss del kontextbundna. 
Dock skulle det inte förvåna oss om liknande situationer och attityder finns även på 
andra förskolor. Enligt Bryman (2008) är en koppling mellan reliabilitet och validitet 
svår att se i en kvalitativ studie, eftersom en absolut sanning av verkligheten då 
eftersöks.  

4 Resultat 

Här presenterar vårt resultat under tematiska rubriker och tolkar sedan detta genom 
vårt teoretiska perspektiv.  

4.1 Resultatpresentation 

4.1.1 Uppstart, personalens fortbildning och IKT-verktyg 

   Enligt resurspersonen startade deras IKT-arbete med att två IT-ansvariga 
pedagoger fick gå på utbildning, där en av dessa har tio procent av sin anställning 
avsatt för att hjälpa kollegor med IKT. En av förskollärarna uttrycker ett visst 
missnöje i att de varit sist i stan att få lärplattor, för två år sen, och att de endast haft 
två datorer för fyra avdelningar och 15 pedagoger. Hen menar att utvecklingen har 
skett successivt men att IT-arbetet har varit trögstartat på grund av datorbristen och 
nätverksproblem. Förskollärare 3 berättar att lärplattorna mottogs på förskolan för 
tre år sen, efter flera år med datorer och digitalkameror. Då uppmuntrades de att 
låna hem och lära känna lärplattan samt att gå på kurser i apparna Piccollage och 
Book-Creator, men inget krav på detta fanns. För appen V-klass fick alla 
förskollärare samma utbildning. En av förskollärarna kunde inte svara på hur IKT-
arbetet startade. 

   En av förskolorna deltog i ett projekt om IKT med start 2011, där deras 
fokusområde blev samarbete. De fick då prova och utvärdera appar och två utvalda 
IKT-ansvariga skickades på träffar med en IKT-utbildare. De började med två iPads 
på två avdelningar och sen har fler tillkommit. Idag har de fyra iPads på en avdelning, 
en äldre till barnen och en nyare till varje pedagog. Enligt förskollärare 6 hade de 
ingen tydlig uppstart, utan pedagogerna började dokumentera med film och foto, 
vilket gjorde barnen intresserade och lärandet blev tydligare. iPaden användes redan 
när hen började arbeta där 2013, som ett pilotprojekt, då tog hen över och fortsatte 
arbetet med dokumentering, väljartavla, appar kring matematik och teknik och ett 
fokus på samarbete. Förskollärare 7 menar att uppstarten bestod i att IKT-utbildaren 
kom ut och de fick iPads samt en grundutbildning. Genom föreläsningar och v-klass 
byggdes mer utbildning på. 
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   Efter uppstarten med IKT -verktyg i förskolan har alltså utvecklingen skett 
successivt hos alla pedagoger. De beskriver hur de i varierande grad fått stöd av en 
IKT-utbildare, som presenterat appar och lett samling med några barngrupper, och 
att det finns IKT-ansvariga pedagoger utsedda på varje förskola. Pedagogerna verkar 
fått likvärdig utbildning i form av Skolverkets PIM-utbildning (Praktisk IT Metodik), 
V-klass av IKT-utbildaren och föreläsningar, exempelvis på SETT-och VET-
mässorna. De menar att de till stor del är självlärda och att det är viktigt att våga 
prova sig fram.   

4.1.2 Lärplattans olika användning i förskolan 

   Enligt förskollärare 1 använder de lärplattan för att dokumentera aktiviteterna med 
barnen och ibland tar de fram en sång till samlingen. Hen vill använda språkappar 
mer för flerspråkiga barn, för att arbeta med modersmålsundervisning. En önskan 
om ett gummihölje till lärplattan finns, för att våga använda den mer i verksamheten. 
Resurspersonen arbetar dagligen med olika lärande appar med barn med särskilda 
behov av stöd. Exempelvis kan hen använda filmklipp via YouTube innan de arbetar 
med appar, och sen en saga och film på eftermiddagen som vila. 

  Förskollärare 2 menar att lärplattan främst används för barn med särskilda behov 
av stöd, men att de andra barnen är intresserade och vill titta men sällan får tillgång. 
Hen uttrycker en önskan att använda lärplattan mer med resten av barngruppen. 
Förskollärare 3 berättar att de använder lärplattan mycket i samlingen, kopplad till 
en storbildsskärm. Exempelvis med ritappen Zenbrush där aktiviteten är mer 
vuxenstyrd, eller med Nallemix där aktiviteten är vuxeninitierad men barnen får ta 
en aktiv del. De dokumenterar aktiviteten ”lek och rörelse” genom filmning för att 
kunna reflektera med barnen. 

   Enligt förskollärare 4 använder de lärplattan när de läser sagor i samlingen, via en 
storbildsskärm, och vid dokumentation som visas upp på föräldramöten eller för 
barnen. Detta kan exempelvis vara ihopklippta filmer av förskolejoggen och 
majsplockning eller månadsbrevet (Piccollage, Word, Pages, Book-Creator). De 
använder mycket bilder och QR-koder, där barnen kan berätta själva, och 
pedagogiska appar. Förskollärare 4 menar att pedagogerna inte vill agera barnvakter 
när lärplattan används. Istället menar hen att pedagogerna introducerar en app för 
ett barn och finns sen tillhands i samma rum, men inte bredvid barnet. Hen menar 
att spel är för hemmet och att i förskolan ska fokus ligga på utvecklingsarbete.  

Man är ju inte som barnvakt...men så var det ju mycket i början att man inte visste hur 
mycket man skulle låta...och så var det ju en nymodighet så då var det ju roligt att bara få 
sitta och spela...Så att det får de göra hemma, så i förskolan är det mer utvecklingsarbete.  
(Förskollärare 4)  

   Förskollärare 7 har uttryckt att lärplattan bör ha ett lärande syfte i förskolan: ”Det 
dom gör hemma med sin iPad det är ju inget vi vill att dom ska göra här...”.  
Förskollärare 4 berättar att de har märkt att många har plattor hemma: ”Vi har märkt 
att alltfler har plattor hemma”. Samtidigt påpekar förskollärare 2 att en del barn inte 
har det: ”…vissa barn har det inte hemma och blir överlyckliga när dom får det”. 

   Förskollärare 5 menar att de använder lärplattan när de vill göra en upplevelsekub, 
vid samling, exempelvis med ritappen Zenbrush eller vid rörelse till musik och för 
”månadens app”. Vidare berättar hen att lärplattan öppnar för ett multimodalt 
lärande och att ett samspel med lärplattan uppstår. Förskollärare 6 menar att IKT för 
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dem är dokumentation (exempelvis Book-Creator), lärplattan som val i aktiviteten 
”Väljartavlan” eller mini-röris men menar att de ofta glömmer bort att lärplattan 
finns där och därför inte använder den så mycket. En intention att använda den mer 
uttrycks. V-klass och kameran använder de främst med avdelningens iPhone.  

   Lärplattan är enligt förskollärare 7 med nästan hela tiden, även på gården och till 
skogen. Hen betonar att de använder lärplattan som ett komplement till ett analogt 
alternativ, exempelvis papper och pennor mot en rit-app. Vidare uppmuntrar de 
barnen att filma drama-lekar, som pedagogerna initierar. Lärplattan finns framme så 
barnen kan dokumentera sina lekar och ibland arbeta med någon app i en avskild 
hörna. 

   Kortfattat varierar det i intervjusvaren hur mycket IKT-verktyg används i förskolan, 
men det är tydligt att lärplattan är det mest omtalade verktyget tillsammans med 
iPhone och i viss utsträckning även projektor och digitalkamera. Pedagogerna talar 
om att dokumentera och använda appar med barnen för att lärplattan ska bli ett 
komplement för hemmet och i undervisningen. Lärplattan uttrycks användas vid 
föräldrakontakt, i samlingar, i olika sorters aktiviteter och vikten verkar ligga på ett 
lärande syfte.  

4.1.3 Verktyg för lärande 

    Förskollärare 1 menar att dokumentation är främsta syftet med lärplattan men att 
de börjar använda lärplattan alltmer för barnen. Hen säger: ”Vi ska ju leva i ett 
digitalt samhälle och då ska vi ju bjuda in barnen till det också”. 

    Enligt resurspersonen är syftet att synliggöra lärandet med lärande program 
(appar), filmer, tips och appen Pinterest för att barnet ska få syn på sitt lärande 
direkt. Exempelvis att ta med lärplattan och fota någon hen hittat tillsammans med 
barnet på gården eller i skogen, för att sedan reflektera tillsammans under samlingen 
om den dokumenterade händelsen. Enligt förskollärare 3 används lärplattan främst i 
ett lärande syfte, men det händer att den används som sysselsättning/barnpassning. 
Deras främsta syfte med lärplattan är att fånga barnens intresse. Hen säger: ”Alla 
barn älskar lärplattan, det är väldigt enkelt att få dom intresserade av det man vill 
göra” (Förskollärare 3).  

   Hen menar att det är själviskt av oss vuxna att avvisa den ”nya” tekniken i förmån 
för lego och annat traditionellt förskolematerial, och påpekar att denna teknik och 
kunskap säkerligen kommer betraktas som värdefull när barnen kommer upp i 
skolan. Hen säger: ”Om de inte lär sig nu då kommer dom att sakna den kunskapen 
när dom börja skolan” (Förskollärare 3).  

   Hen berättar att barnen brukar sitta med lärplattan tillsammans med en vuxen eller 
en kompis, men ibland även själva för ökat fokus eller vila. Förskollärare 4 talar om 
att ”fånga alla barn i samlingen” (uppmärksamhet), att använda lärplattan som ett 
komplement i lärandet och att barnen behöver få lära sig hur den nya tekniken 
fungerar. Hen menar att dokumentationen blir tydligare med IKT-verktyg.  

   Enligt förskollärare 5 använder de lärplattan för matematik med appen 
formmonstret, i vilosyfte genom avslappningsmusik på vilan och appen 
bokstavspusslet i ett språkligt syfte. Enligt förskollärare 6 blir lärplattan ”ett 
läroverktyg för barnen” genom olika språk-, matte-, teknik- och naturvetenskaps-
inriktade appar. Ett annat syfte är lärplattan som ett dokumentationsverktyg 
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(kameran och Book-Creator) och som ett komplement till den traditionella 
undervisningen i förskolan. Enligt förskollärare 7 började IKT-arbetet i ett 
dokumentationssyfte men menar att barnen idag har en synlig vana vid tekniken, 
vilket medfört fler pedagogiska möjligheter och har därav blivit ett syfte i sig.        

Lärplattan började ju som ett dokumentationssyfte, när man fick den, men nu…det är ju 
både i dokumentation men samtidigt för…liksom att vara i tiden, att barnen känner sig 
bekväma med tekniken och att man kan göra så väldigt mycket med den. (Förskollärare 
7)  

   Sammanfattat verkar användningen av lärplattan skilja sig mellan pedagogerna. Tre 
av pedagogerna använder den dagligen, fyra av förskollärarna använder lärplattan 
under samlingar, och fem av förskollärarna nämner dokumentation i sina svar. En av 
förskollärarna menar att lärplattan ibland används som barnvakt, vilket flera andra 
pedagoger tagit avstånd från och menar att användandet bör involvera ett lärande 
och ha ett tydligt syfte. Några syften som framkommer hos pedagogerna är att 
synliggöra barnens lärande genom dokumentation, att ”fånga barnens intresse” i 
samlingen och att använda lärplattan som ett komplement till den traditionella 
undervisningen.  

4.1.4 IKT för att utveckla barns lärande 

   Enligt förskollärare 1 använder de inte IKT för att utveckla barnens lärande än, men 
de vill använda det för modersmålsundervisning och för specifika ändamål som att 
något barn behöver träna på färgerna osv. Hen vill använda lärplattan för att hitta 
mening i verksamheten. Hen menar att lärplattan inte är till för att bara spela alltid 
på, utan betonar att det bör finnas ett syfte och involvera ett lärande.  

Jag tror inte att lärplattan ska vara till, att alltid sitta och spela. Utan jag vill att det ska 
vara lärorikt så som jag vill använda den och spela nån gång för det kan vara lite lära sig 
det också. Till exempel en eftermiddag när dom är lite trötta och behöva lite avkoppling, 
använda lärplattan i det syftet.  (Förskollärare 1)  

    Resurspersonen berättar att hen använder IKT-verktyg för att lägga fokus på 
barnens intressen och utveckla deras lärande. Hen menar att intresse är en 
förutsättning för lärandet och att iPaden är ”superbra” då: ”Om de inte är intresserade 
så lär dom sig inte och det är det som är superbra med iPad”. 

   Hen arbetar utifrån intresse men är noga med att säga att hen även tillför lärande 
som ligger utanför barnens intressezon. Då menar hen att det är viktigt att alternera 
mellan de två aktiviteterna och att arbetar med det en kort stund varje dag för att 
barnet ska bli trygg med aktiviteten. Oftast är det appar som har fokus på ett 
intresseområde men bearbetar olika kunskapsområden, exempelvis djur där kossan 
kan användas för att öva lägesord osv.  

   Förskollärare 2 hänvisar till appen Book-Creator och berättar att de dokumenterar i 
en sådan ”bok” för varje barn, för att utveckla barnens utveckling och lärande. Hen 
berättar att de tar med lärplattan på skogsutflykter för att dokumentera och 
synliggöra lärande men att hen vill återföra detta mer till barnen genom reflektion i 
samlingen. Enligt förskollärare 3 använder de IKT för att arbeta med matematik, 
språk, teknik och naturkunskap. De tar in IKT som ett komplement i lärandet och 
menar att lärandets innehåll är detsamma med eller utan lärplattan, men att barnens 
intresse är högre med lärplattan. Hen använder IKT i samlingen och vill peppa sina 
kollegor att våga prova använda den mer där. Enligt förskollärare 3 finns det ett 
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värde i att låta barnen dokumentera, i det här fallet inomhus, på så vis kan man fånga 
barnens perspektiv.  

   Förskollärare 4 menar att de under samlingar brukar använda lärplattan 
tillsammans med projektor för att reflektera om olika foton, exempelvis ”hur många 
ben har spindeln?”. Hen hänvisar till ritappen Zenbrush och menar att, tekniken 
intresserar hela barngruppen och att datorn länge har varit intressant för barnen. De 
pedagogiska apparna ger barnen större möjlighet att arbeta självständigt och det 
visar att det är barnens lärplattan också. Förskollärare 5 berättar hur barnen i förra 
femåringsgruppen fick fylla på sin digitala bok (Book-Creator) själva och sedan 
berätta om denna i samlingen. Då fick barnen ta del av varandras upplevelser och äga 
sin egen dokumentation.  

Dom har ju fått gjort böcker själva, förra femåringarna, för att få ha i sin samling och där 
dom själv har fått berätta (…) man kan dokumentera sig själv alltså det man själv gjort, 
man kan dokumentera varandra.  (Förskollärare 5)  

   Enligt förskollärare 6 använder de IKT för att utveckla barns lärande genom appar i 
olika ämnen (matematik, språk, naturvetenskap osv) och i samlingen via lärplattan 
kopplad till projektor. Hen berättar om en språkapp där barnen får ljuda och 
bokstavera sitt namn, ett ordpussel, och menar att detta gynnar språkutvecklingen 
och barnets känsla av identitet och delaktighet. Hen påminner att de ofta glömmer 
bort att lärplattan finns men att de filmar barnens användande av lärplattan för att 
synliggöra lärandet för barnen. Den digitala boken menar hen går att förmedla till 
vårdnadshavare via USB-sticka för att inte gå miste om några foton och filmer eller 
bränna på CD-skiva.  

   Förskollärare 7 menar att det är viktigt att visa barnen att lärplattan är ett verktyg 
för att nå målen, exempelvis hur man i ett projekt om vatten når kunskap. Att man 
hela tiden reflekterar och söker olika lösningar, både analoga och digitala lösningar. 
Hen menar att ett kritiskt tänkande går att tillämpa även med små barn, exempelvis 
vid en Google-sökning, men att det behöver förklaras enklare. 

Att lyfta det här kritiska tänkandet, att allt som står på paddan är liksom inte den exakta 
sanningen. Och man måste ju bryta ned det mer med små barn, så man försöker ju göra 
det på ett så enkelt sätt som möjligt. Men man märker ju mer och mer och ju mer åren går 
sen vi började med det här att barn är ju så vana vid iPads.  (Förskollärare 7)  

   Sammanfattat beskriver fem av pedagogerna lärplattan som ett läroverktyg för 
barnen genom ämnesspecifika appar, så kallat ”pedagogiska appar”, exempelvis för 
modersmålsundervisning och matematik. En av förskollärarna menar att det är 
själviskt att inte introducera den nya tekniken för barnen, då den troligtvis kommer 
bli en stor del av framtidens samhälle. Att barnen visar intresse för tekniken verkar 
vara centralt i många av svaren. Appen Book-Creator beskrivs i två av svaren som ett 
verktyg för barnen att dokumentera varandra och för att få syn på sitt eget lärande. I 
några av svaren framkommer en uppfattning att ett kritiskt tänkande kan tillämpas 
för att visa barnen att lärplattan kan användas för att nå sina mål, genom reflektion 
och ett lösningsorienterat förhållningssätt.  

4.1.5 Nackdelar med lärplattan 

    Tre av förskollärarna menar att de ser få eller inga nackdelar med lärplattan, så 
länge den används som ett komplement i undervisningen eller gynnar samspelet 
mellan barnen. Tre av pedagogerna poängterar att lärplattan inte ska användas som 
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barnvakt eller spelplatta i förskolan. En av förskollärarna berättar om nackdelar som 
att hela förskolan delar på ett lagringsutrymme (moln), att de inte har någon MAC-
dator som synkroniserar med iPaden och att det är svårt att köpa in appar då de 
endast får en klumpsumma om året. Två av förskollärarna uttryckte en rädsla för att 
lärplattan ska gå sönder i verksamheten och förskollärare 3 menar att det blir en 
kostnadsfråga. Förskollärare 7 menar dock att barnen aldrig tappar lärplattan och att 
den är lätthanterlig jämfört med datorn. 

   Förskollärare 3 menar att då lärplattan används olika mycket av pedagogerna har 
de olika kunskaper om lärplattan, vilket ger barnen olika sorters undervisning. Två av 
förskollärarna berättar att turtagningen (att turas om) i samband med lärplattan ofta 
kan vara tuff men förskollärare 6 berättar hur de använder en ”timer” för att 
underlätta detta. Förskollärare 2 menar att trots att vi lever i en ”IKT-värld” borde vi 
dämpa vår användning av IKT-användningen för att endast använda detta som ett 
hjälpmedel. Hen uttrycker en rädsla för att den digitala tekniken ska konkurrera ut 
den muntliga kommunikationen ”face-to-face”-kommunikationen.  Förskollärare 5 
säger: ”Innan så är det fysiskt, mycket fysiskt. Då sitter vi och spelar, andra spel alltså 
fysiska spel. Att man har en annan kommunikation, det är du och jag liksom inte du, 
jag och paddan”.  

   Enligt förskollärare 6 och 7 är stillasittande inte ett större hot vid användning av 
lärplattan än vid någon traditionell aktivitet, exempelvis pussel. Förskollärare 7 
menar att detta är viktigt att förklara för föräldrar och att som pedagog sätta gränser 
för användningen. Förskollärare 4 poängterar att det ligger stor vikt på hur 
pedagogerna använder lärplattan i sin verksamhet. 

   Sammanfattat säger pedagogerna att det finns nackdelar med lärplattan om den 
inte används som ett komplement i undervisningen eller gynnar barnens samspel. 
Nackdelar som beskrivs är att det endast finns ett lagringsutrymme för hela förskolan 
att dela på, att enheterna inte är synkroniserade och att det är svårt att köpa in appar. 
Ett visst missnöje verkar upplevas kring nätverksproblem och brist på resurser. En 
gemensam uppfattning verkar finnas om att lärplattan inte bör användas som 
”barnvakt” eller spelplatta i förskolan. En av förskollärarna poängterar att olika 
sorters undervisning sker baserat på pedagogers olika kunskaper om lärplattan. 
Förskollärarna menar att det är viktigt att klargöra för oroliga föräldrar att lärplattan 
inte ger mer stillasittande i förskolan än vanligt pusslande.  

4.1.6 Fördelar med lärplattan 

     Förskollärare 1 uttrycker en fascination över lärplattans lärpotential hos barn och 
menar att den är ett bra komplement genom olika appar: ”Dom lär sig turtagning, 
samspel och det dom gör i de olika apparna bidrar till deras lärande och utveckling”. 

   Resurspersonen menar att lärplattan är ett bra verktyg för att söka och producera 
kunskap men att hen önskar sig vara mer teknisk. Det finns möjligheter till 
fortbildning inom kommunen men hen har endast gått en kurs i att redigera bilder. 
Förskollärare 2 menar att ”världen öppnas för en”, att det är en kunskapskälla. Hen 
berättar att hen mest använder lärplattan som inspirations- och kunskapskälla. 
Förskollärare 3 menar att lärplattan fångar barnens intresse och förbereder barnen 
för framtidens teknologi. Hen påpekar att teknologin hela tiden utvecklas och att vi 
därför inte riktigt vet vad vi förbereder barnen på för teknologi.  
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   Förskollärare 4 menar att en av fördelarna med lärplattan i förskolan är att barnen 
får träffa på ny teknik. Hen berättar att robotar de lånat har uppskattats av barnen. 
Genom roboten kunde de träna på matematik och språk genom att de programmerar 
med knappar på roboten och i lärplattan. De använder även lärplattan till miniröris, 
som de har utomhus, och andra rörelseappar. Hen menar att det är viktigt att barnen 
får ta del av både traditionella och digitala aktiviteter. Förskollärare 5 menar att 
lärplattan medför samarbete och utforskande. Hen menar att det blir ett multimodalt 
lärande med ljus, bild och färg m.m. Hen menar att lärplattan är en bra resurs för 
kommunikation och menar att barnen lär av varandra men att den används mest för 
dokumentation. Det är en fördel att kunna dokumentera tillsammans med barnen 
och att reflektera tillsammans. När de introducerar appar för barnen sitter de 
tillsammans och sen får barnen arbeta självständigt, med pedagogerna i samma rum.   

   Enligt förskollärare 6 är den största fördelen med lärplattan att den är ett 
komplement i att se, göra och höra. Hen menar att det sedan i skolan är bra att kunna 
använda dator och iPad som skrivhjälp och informationskälla. Förskollärare 6 visar 
en positiv attityd till lärplattans möjligheter. Genom lärplattan i kombination med 
mer traditionella aktiviteter barnen får uppleva samma sak med olika sinnen. Hen 
uttrycker att pedagoger måste bli bättre på att använda olika lärstilar i sin 
undervisning för att nå ut till alla barn. 

   Förskollärare 7 beskriver lärplattan som ”ett underlättande IKT-verktyg” och menar 
att den ibland kan användas för att väcka barnens intressen, eftersom barnen tycker 
det är roligt med iPaden. Hen ger exemplet att de kan använda appen Puppet Pals i 
kombination med vanlig dockteater. Hen menar att de, som förskollärare, tycker 
lärplattan är ett jättebra verktyg i förskolan men att de inte använder den hela tiden. 
Istället finns den oftast tillgänglig och framme på avdelningen, men ingen finner det 
konstigt om den är undanplockad. 

   Flera av förskollärarna uttryckte en positiv attityd till lärplattans möjligheter. 
beskriver den som ett bra komplement och kunskapskälla som ger en god utveckling 
och lärande. Förskollärare 2 och resursen talar på liknande sätt genom att säga att 
det ”finns mycket kunskap som i världen och att ny kunskap producerats hela tiden” 
eller att ”världen öppnas för en”. Vidare säger förskollärare 1 som menar att några av 
fördelarna med lärplattan är att barnen får träna på turtagning och samspel samt att 
kunskapsutbytet i olika appar bidrar till barnens utveckling och lärande även 
förskollärare 4 talar om detta och även om en robot som barnen uppskattar. När 
barnen arbetar med den roboten tränar det på språket och matematiken. Två 
förskollärare beskriver att lärplattan används för att fånga upp barnens intresse.  
Förskollärare 3 menar att detta även ger dem en förberedelse för framtidens 
teknologi. Förskollärare 6 utvecklar detta koncept när hen beskriver att när barnen 
börjar skolan är det bra att kunna använda en dator eller iPad som informationskälla  

   Kortfattat beskriver pedagogerna lärplattan som en inspirations-, och 
kunskapskälla som fungerar som ett bra komplement i förskoleundervisningen. De 
talar om att förbereda barnens för framtidens teknologi genom att träffa på ny teknik, 
exempelvis lärplattan, i förskolan. De talar om fördelar som att träna på turtagning 
och samspel, att väcka barns intresse och att kunna dokumentera och reflektera 
tillsammans med barnen.  

4.1.7 Tillgång till lärplattan: förskolepersonalen eller barnen?  
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   Enligt förskollärare 1 är det förskolepersonalen som använder den mest just nu, 
men hen har en önskan att barnen ska få mer tillgång till den längre fram. 
Resurspersonen menar att förskolepersonalen använder lärplattan mest, eftersom de 
har fått utbildning kring den. Utifrån sin roll som resurs menar hen att barnet hen 
främst arbetar med alltid sitter med en pedagog vid lärplattan, på grund av att det 
annars blir överdrivet mycket tryckande, men att de andra barnen troligtvis får sitta 
mer med lärplattan själva. Enligt förskollärare 2 är det förskolepersonalen som 
använder lärplattan mest. För att barnen ska få mer tillgång till lärplattan menar hen 
att det måste finnas fler lärplattor, eftersom den i nuläget oftast är upptagen av 
personalen för dokumentation och informationssökning. Hen menar att om det fanns 
fler lärplattor kunde hen ha den mer tillhands och som ett redskap i arbetet, 
exempelvis när de går till skogen eller är i ateljén på avdelningen. Lärplattan får inte 
ta över men är som en del av gruppen vid informationssök och för inspiration.  

  Hen berättar att med många pedagogiska appar kan barnen sitta själva för att träna 
på att lita på sin egen förmåga. En rädsla hos pedagogerna att lärplattan ska gå 
sönder begränsar arbetet, men hen skulle vilja använda den mer för skrivappar och 
samspel. Hen menar att det är viktigt att som pedagog underlätta turtagningen för 
barnen, exempelvis ”nu har jag plattan du får vänta för snart är din tur” eller ”Så är 
det bara jag som har lärplattan idag, imorgon är det du”. Enligt förskollärare 3 
använder personalen lärplattan mest, vilken hen tycker är bra eftersom det motsatta 
skulle innebära att pedagogerna inte skulle vara delaktiga i det barnen gör på 
lärplattan. Förskollärare 3 menar att pedagogerna genom att dokumentera, använda 
V-klass och att vägleda barnen i sina aktiviteter med lärplattan inte räknar det som 
barnens egen användning, utan snarare som ett gemensamt användande.  

Om barnen gör det själv blir det bara utan någon tanke bakom det då finns det kanske 
någon som kan förklara vad som händer eller vilken form, vad formen heter. Om något 
blir fel måste man ställa frågor till barnen vad blev fel nu då så att barnen ska reflektera 
över vad det är dom gör. (Förskollärare 3) 

   Hen menar också att barnen använder lärplattan mycket men att det är just den 
gemensamma användningen som är fokus, för ett medskapande av lärande. 
Förskollärare 4 menar att hen använder lärplattan mer än barnen, men att det ser 
olika ut mellan kollegorna. Hen beskriver att förskolepersonalen använder den mer 
än barnen om man räknar för varje individ, eftersom förskolepersonalen är färre 
individer än barngruppen. Hen säger: ”Just nu har jag den mer, men sen när vi 
jobbat lite mer kanske man kan lär sig mer hur barnen kan ha den själv och 
dokumentera och filma” (Förskollärare 4).  

   Förskollärare 5 berättar att varken pedagogerna eller barnen använder lärplattan 
mest. Istället använder de den då och då eller när de har tänkt till, och menar att 
många barn i barngruppen har spring i benen och därför fokuserar på fysiska 
aktiviteter. Enligt förskollärare 6 använder både förskolepersonal och barnen 
lärplattan ungefär lika mycket, men att den används i olika syften. Enligt 
förskollärare 7 är användningen av lärplattan ganska jämn mellan barnen och 
pedagogerna. Hen menar att de har slutar använda datorn och sköter allt via 
lärplattan istället.  

   Sammanfattat verkar alltså användandet av lärplattan skilja sig mellan barnen och 
pedagogerna. Fem av pedagogerna anser att personalen använder lärplattan mest, två 
pedagoger anser att båda grupperna använder lärplattan lika mycket och en uttrycker 
att ingen av grupperna använder lärplattan så mycket ännu. Denna skillnad kan bero 
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på flera saker, exempelvis att lärplattan inte räcker till alla barn och att den därför 
oftast är upptagen av en pedagog eller att personalen använder den mest eftersom de 
har utbildning om den. En av förskollärarna spinner vidare på detta argument genom 
att säga att om barnen skulle använda lärplattan själva skulle tanken bakom 
användandet försvinna. Det pedagogiska syftet genom vägledning och hjälp till 
kritiskt tänkande av en pedagog finns då inte tillgängligt. Förskollärare 3 menar att 
det handlar om att vägleda barnen i aktivitet med lärplattan. Förskollärare 4 säger att 
de använder lärplattan då och då i olika typer av exempelvis fysiska aktivitet. Men 
användningen kan se olika ut mellan barnen och pedagogerna. 

4.1.8 Utveckling av IKT-arbetet i förskolan 

   Förskollärare 1 vill först och främst fokusera på att få barnen att förstå hur IKT-
verktygen fungerar. Hen berättar att de har en TV som inte fungerar och menar att 
ekonomin har begränsat dom men att nya saker är på ingång. Förskollärare 1 menar 
att hen är van att använda lärplattan, hemifrån, och försöker få med sina kollegor i 
samma tänk, i att den inte går sönder om man använder den. Hen menar att om hen 
visar att det är möjligt och inte så svårt är det lättare för kollegorna att våga prova. 

Ja. Och att komma bort ifrån den här rädslan att använda den. Jag har ju inte direkt den 
rädslan, för jag är ju van att använda den men att få med sina kollegor i samma tänk, att 
det är inga bekymmer att använda den. (Förskollärare 1) 

   Förskollärare 1 berättar att de andra pedagogerna börjar komma in i IKT-tänket. 
Exempelvis hade en av kollegorna använt lärplattan för pedagogisk dokumentation 
med ett barn. Hen menar att det är viktigt att använda lärplattan som verktyg i den 
pedagogiska dokumentationen och att alla som arbetar inom förskolan har digital 
kompetens. Förskollärare 1 berättar att hen deltog på den nordiska 
förskolekonferensen i Västerås 2015 där ämnet främst var IKT. Hen berättar om en 
workshop om olika länders IKT-arbete i förskolan och menar att Danmark och Norge 
ligger steget före Sverige i en app som liknar V-klass. Under denna träff lyssnade 
förskollärare 1 på en föreläsning om att lärplattan kan uppfattas negativt och hur vi 
ska handskas med den. Hen menar att det verkar finnas en allmän rädsla för 
skärmtid och att det finns en del forskning som lett till att många begränsat sin 
skärmtid. Trots detta hävdar de på den nordiska konferensen att skärmtid även kan 
vara positivt.  

   Förskollärare 1 menar att stillasittande i samband med lärplattan inte är bra, utan 
att rörelse behövs. Hen menar att målet är att alla i personalen ska ha en varsin 
lärplattan och att barnen ska dela på två lärplattor. Sen önskar hen att de får 
smartphones för att det ska bli lättare att använda V-klass och slippa krångla med 
iPaden på gården. Resurspersonen menar att det finns mycket som skulle kunna 
utvecklas och att det är viktigt att uppdatera sig och fräscha upp minnet gällande IKT 
genom fortbildningskurser och de IKT-ansvariga på förskolorna. Resurspersonen 
påpekar att det inte bara är lärplattan som är IKT utan även mobiltelefoner och 
projektorer. Därför vill de ha en smartphone för att underlätta dokumenteringen. 
Resurspersonen berättar att hen fått positiv respons från föräldrar om lärplattan, att 
den förbättrar fokus och att tips på appar är uppskattade. Även TAKK-kurser (Tecken 
som Alternativ och Kompletterande Kommunikation) har visat sig vara till hjälp för 
barn med särskilda behov av stöd.  

    Förskollärare 2 vill ha fler lärplattor, så att den kan vara en ständig medlem i hens 
barngrupp. Hen eftersöker fler inspirationskurser (fortbildning) och berättar att de 
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har tillgång till en IKT-pedagog och att en av förskolans pedagoger är IT-ansvarig. 
Förskollärare 2 menar att föräldrarna inte ännu fått tagit del av IKT-arbetet annat än 
i dokumentationen, som kommer bli alltmer digital. Förskollärare 3 menar att det 
finns oändliga möjligheter med IKT och beskriver upplevelsekuben och 
upplevelserum som fantastiskt och menar att barnen borde få uppleva detta mer. 
Hen menar att det är viktigt att alla i personalen förstår hur lärplattan fungerar och 
hur de ska lära ut, för att kunna ta egna initiativ inom IKT-arbetet. Förskollärare 3 
vill arbeta med ”Bee-bot” (en humla som barnen enkelt kan programmera). Vidare 
berättar hen om SETT-, och VETT-mässorna, som handlar om IT och ett innovativt 
lärande, där hen fått prova VR-glasögon och andra IKT-relaterade saker som IKT-
ansvarig. Dock menar hen att VR-glasögon är för dyrt för förskolan och att denna 
upplevelse kan vara lite väl påtaglig för små barn och rekommenderar det till skolan. 
Förskollärare 3 menar vidare eftersom hen är IKT-ansvarig blir det en del testande. 

   Förskollärare 3 menar att föräldrars reaktioner oftast har varit positiva för att de ser 
att man använder lärplattan på ett annat sätt än man gör hemma och får en helt ny 
upplevelse med att man kan producera och filma. Hen berättar att föräldrar tycker att 
det kul att de har filmat barnen i verksamheten för då får de ta del av det dom har 
missat när de inte är här. Ett exempel kan vara när hen arbetade på 
småbarnsavdelning där de hade veckans app som formmonstret och satte upp bilder 
som pedagogisk dokumentation som sedan kopplades till hur, vad och varför plus att 
det hade en bild på appen så att föräldrarna kan använda den hemma.  

   Förskollärare 3 berättar att hen har förklarat för föräldrar att barnen inte ska sitta 
med lärplattan själva för den ska inte var någon barnvakt. Hen menar att man 
behöver minimera tiden framför skärmen oavsett om det är lärplattan eller TV. Hen 
säger: ”Det är jättebra att använda den men tänk på hur ni använder den och 
begränsa”. Förskollärare 3 menar att föräldrarna varit positiva till lärplattan och att 
när barnen använder sig av lärplattan har de inga bestämda rutiner. Hen säger: 
”Eftersom när barnen inte sitter så länge i många av fallen när det har suttit med den, 
så kommer dom själva och säger nu är jag klar och säger tack så mycket och lämnar 
tillbaka den utan konflikt”.  

   Förskollärare 3 menar att lärplattan är som vilket annat material som helst på 
avdelningen. Förskollärare 3 menar om lärplattan ligger på bordet och två barn 
lägger pussel så är det ingen som får för sig att fråga ”jag vill göra det här med den”.  
Förskollärare 3 menar att barnen är bortskämda och får mycket tid med iPaden i 
förskolan. Hen menar att intresse och engagemang är viktigt för att göra lärplattan 
till en naturlig del av förskolans verksamhet, och även att låta barnen använda 
lärplattan mer spontant.  

    Förskollärare 4 berättar att de just håller på att införskaffa nytt material som TV-
skärmar och datorer. På förskolan finns redan två stationära datorer och en bärbar 
dator. Hen berättar att de ska införskaffa Apple TV för att koppla mot tv och 
högtalare för bättre ljud. Förskollärare 4 menar att IKT-verktygen utvecklar 
verksamheten genom att det blir lättare att inkludera barnen i reflektioner och att få 
syn på barnens tankar och perspektiv, exempelvis med en QR-kod. Förskolläraren 4 
berättar att det finns två IKT ansvarig på förskolan och en IKT- mentor som kommer 
ut på öppna möten på fredagar. Hen säger: ”Vi uppdaterar personalen när tiden 
finns, ingen särskild tid är avsatt”.   
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   Förskollärare 5 vill ha mer fortbildning i hur de ska utveckla förskolan med hjälp av 
IKT. Hen har blivit en lärcoach då blir blir upp till hen att finnas där för sina kollegor 
och inspirera. Förskollärare 5 talar om fortbildning genom nätverksträffar som hen 
går på och lär sig mer, där många har tips och idéer. Förskollärare 5 berättar att de 
gör digitala böcker via appen ”Book-Creator” till utvecklingssamtal tillsammans med 
barnen. På så sätt får barnen vara delaktiga i vad föräldrarna får se och får reflektera 
över sina erfarenheter från förskolan. Förskollärare 5 menar att IKT-utbildaren är 
väldigt hjälpsam då hen kommer dit på öppna möten, där de får ställa frågor. Hen 
menar att denna hjälp är viktig eftersom inte alla har ett intresse för IKT, och då kan 
det istället kännas jobbigt. Förskollärare 5 menar att det är jobbigt och svårt i början 
innan lärplattan blir en naturlig del av verksamheten. Hen säger: ”Så det är tur att 
man inte behöver vara duktig på en gång för annars hade livet blivit tråkigt”  

    Förskollärare 6 menar att de främst måste sluta glömma bort att lärplattan finns 
där och att hjälpa barnen att börja dokumentera så att inte allt fokus ligger på att lära 
sig olika appar. Detta genom att plocka fram lärplattan oftare och låta barnen 
använda den mer. Förskollärare 6 berättar att de ska få TV-skärmar uppsatta och 
menar att detta kommer underlätta arbetet med IKT. På så sätt kan både pedagoger 
och barn få en direkt återkoppling kring verksamheten, utan onödigt krångel som att 
boka projektorn. Förskollärare 6 berättar att de försöker att bara ha appar som leder 
till någon form av lärande. Hen fortsätter berätta att på hens tidigare avdelning var 
det mycket spelande, vilket visserligen tränade finmotorik, turtagning och 
samarbetet, men inte ledde till något direkt och ämnesinriktat lärande. Förskollärare 
6 menar att hemsidan www.pappasappar.se ger bra tips på appar, både gratis och 
appar som kostar lite. En strategi de tänker använda sig av för att utveckla sitt arbete 
med IKT är att införa en väljartavla, där lärplattan är ett alternativ tillsammans med 
mer traditionella förskoleaktiviteter.  

   Förskollärare 7 berättar att det känns som att de är i en fas med stora möjligheter 
att utveckla sin verksamhet med IKT, särskilt då de ska få en Apple-TV. Hen berättar 
att barnen börjar dokumentera alltmer om sin egen utveckling och vill att lärplattan 
ska få vara med hela vägen. Hen menar att det är viktigt att hitta stunder och en rutin 
i verksamheten för att alla barnen ska få en egen dokumentation. Hen menar att de 
behöver diskutera och reflektera om hur dokumenteringen med IKT ska ske. Vidare 
menar förskollärare 7 att de är på gång men försöker hitta vägar och funderar på hur 
de ska utveckla sina strategier. Hen menar slutligen att lärplattan är ett roligt och 
spännande verktyg, utan begränsningar, så det gäller att hitta en linje som passar 
verksamheten. Hen menar också att det är viktigt att använda både digitala och 
analoga verktyg, och att framhäva dessa som lika roliga.  

   Sammanfattat vill pedagogerna utveckla sin verksamhet med IKT på olika sätt. En 
av förskollärarna vill fokusera på att få barnen att förstå hur IKT-verktygen fungerar. 
En annan förskollärare vill ha mer digital dokumentation, för att nå ut mer till 
föräldrarna. En tredje förskollärare vill arbeta mer med upplevelsekuber, 
upplevelserum och Bee-Bot. Två förskollärare berättar att de nyligen införskaffade 
IKT-verktygen (TV-skärmar, Apple TV och datorer) utvecklar verksamheten genom 
att det blir lättare att inkludera barnen i reflektion. En annan förskollärare vill ha mer 
fortbildning i hur de ska utveckla förskolan med hjälp av IKT och fortsätta arbeta 
med Book-Creator. Denne menar att de måste sluta glömma bort att lärplattan finns 
där, låta barnen använda den mer och de ska införa en ”väljartavla” där lärplattan 
finns med som alternativ. En tredje förskollärare berättar att de i samband med 
inköp av Apple TV är i en föränderlig fas med stora möjligheter att utveckla sin 

http://www.pappasappar.se/
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verksamhet. För att utveckla verksamheten ytterligare kommer de diskutera och 
reflektera om hur dokumentering med IKT kan ske och utveckla strategier för IKT i 
förskolan. Två av pedagogerna uttrycker ett behov av fler lärplattor och en 
smartphone till avdelningen 

4.2 Tolkning 

   I alla informanters svar talas det om kompetensutbildning, deras egna erfarenheter 
om IKT och att våga prova på lärplattan och appar. På så vis kopplar de sina teorier 
till praktiken, som pragmatismen förespråkar, för att kunna utveckla sitt arbete i 
verksamheten och utveckla barnens kunskaper. En av pedagogerna uttrycker att man 
borde använda lärplattan mer för att välkomna och integrera barnen i det digitala 
samhället, exempelvis genom att arbeta med modersmål-appar för att hjälpa barnens 
att utveckla en större medvetenhet om sitt kulturarv. Detta talar för att pedagogerna 
arbetar mot en gemensam bild av barnet som en samhällsmedborgare som alltmer 
ska bjudas in till att delta i samhällslivet, vilket kan kopplas till pragmatismens 
samhällsfokus. Ett arbete som kan underlättas med hjälp av lärplattan som redskap.  
   Att lärplattan kan bli använd som barnvakt kan utifrån pragmatismen tolkas som 
att barnen får en möjlighet att lära sig på egen hand genom att utforska lärplattan 
och använda sina tidigare erfarenheter. När barnen kan en app så kan de arbeta med 
den självständigt med en pedagog närvarande i rummet, menar en av pedagogerna. 
På så vis kan barnen få utrymme att få syn på och uttrycka sitt eget värde och ha en 
viss möjlighet att styra sitt eget liv inom förskolans ramar, i linje med pragmatismen. 
Detta sätt att betrakta barnet kan jämföras med förskolans läroplan (Skolverket, 
2016) och dess beskrivning av det kompetenta barnet.  
   Det verkar som att pedagogernas uppfattning är att: deras inställning till IKT 
reglerar barnens tillgång till lärplattan. Denna reglering kan kopplas till 
pragmatismen eftersom barnens möjligheter till nya erfarenheter begränsas eller 
ökar genom pedagogernas inflytande. Att pedagogerna använder lärplattan till 
dokumentation med och utan barnen, innebär att stora möjligheter att reflektera 
skapas så att handling och tanke kan sammankopplas, som pragmatismen föreslår. 
De flesta pedagogerna riktar blicken framåt mot en högteknologisk framtid där 
barnen har stor nytta av digital kompetens, vilket kan kopplas till pragmatismens 
fokus på barnen som samhällsmedborgare. 

5 Diskussion 

I detta kapitel diskuterar vi vårt metodval under metoddiskussionen, och diskuterar 
vårt resultat med hjälp av litteraturbakgrunden i resultatdiskussionen. Sedan 
tydliggör vi vår slutsats, ger förslag på fortsatt forskning och argumenterar för hur 
vår undersökning gynnar förskolläraryrket.   

5.1 Metoddiskussion 

  Vårt val av semistrukturerad frågeguide gav oss friheten att vid mindre 
innehållsfattiga svar ställa mer ledande och specifika frågor för att få en tydligare bild 
av IKT i förskolan. Även fast intervjufrågorna var noga utformade med 
forskningsfrågor och syfte i bakhuvudet, behövdes ibland följdfrågor för att svaren 
skulle bli så lättförstådda och tydliga som möjligt. Ursprungligen strävade vi efter att 
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sammanställa råd och tips kring hur IKT-verktyg kan användas för att främja barns 
utveckling och lärande, men detta fick i slutändan inte plats.  
  Vår tanke att inkludera en specialpedagogisk vinkel, genom att endast intervjua en 
av åtta som har en specialpedagogisk roll som resursperson var nog mindre 
genomtänkt. Så här i efterhand hade nog en övervikt fortfarande kunnat ligga på 
förskollärarna, men kanske tre av åtta informanter kunde varit resurspersoner för att 
få en bredare specialpedagogisk bild. 

    Utöver det tycker vi att vi har fått en tydligare bild av hur sju förskollärare och en 
resursperson betraktar de intervjuade förskollärarnas syn på lärplattor i förskolan. 
Våra forskningsfrågor har kunnat besvarats inom syftet och studien har bidragit till 
en tydligare bild av hur IKT-arbetet fungerar i förskolan. Om vi skulle få önska hade 
vi gärna genomfört några kortare observationer för att jämföra intervjusvaren med 
den praktiska verksamheten, men tidsramen tillåter sällan sådana större projekt.  

5.2 Resultatdiskussion 

5.2.1 Vem använder lärplattan egentligen?  

   Med utgångspunkt i vårt resultat verkar förskolepedagogerna använda lärplattan 
mer än barnen. Denna uppfattning kan bero på hur pedagogerna definierar 
användningen, eftersom barnen är fler än pedagogerna och därför inte kan få lika 
mycket tid med lärplattan som en pedagog som har en egen lärplattan till sitt 
förfogande. När barnen använder sig av datorn till leken, har pedagog och 
vårdnadshavare en viktig roll (Brodin & Lindstrand, 2007). Visserligen behöver 
pedagogerna använda lärplattan för daglig dokumentation, men genom att göra mer 
pedagogisk dokumentation kan även barnen delta mer i IKT- och 
dokumentationsarbetet.  
   Svenning (2012) menar att det är viktigt att ge barnen tid och utrymme för att 
kunna träda fram och överta kameran. Vi tänker att om barnen får delta mer i 
dokumentationsarbetet blir lärplattan ett verktyg som tillhör både barn och 
pedagoger. Datorplattan betraktas som ett mer lättanpassat och tidsbesparande 
redskap för förskolans gemensamma aktiviteter och underlättar 
dokumentationsarbetet (jämför Nilsen, 2014).  

5.2.2 Syften bakom lärplattan 

    Några tydliga syften som framkommer i vårt resultat är att synliggöra barns 
lärande genom dokumentation, att använda IKT-verktyg som komplement till 
traditionell undervisning och att nyttja pedagogiska appar för ett lärande. Enligt 
Alexandersson m.fl. (2001) har det under en längre period funnits en förväntning på 
att datoranvändning i skolan som ska bidra till en höjd kvalitet på undervisningen. 
Denna förväntning beror på att vi lever i ett digitalt samhälle som ständigt utvecklas. 
Med stöd av detta får lärplattan en given plats i förskolan, eftersom den introducerar 
det digitala samhället och bereder väg för ett framtida lärande. I vårt resultat talar 
pedagog. Som pedagogerna uttrycker i vårt resultat fungerar lärplattan som ett 
komplement i undervisningen och gör barnen mer delaktiga.  

   Hellsing (2015) menar att när barn stöter på ny teknik som surfplatta (i vårt fall 
lärplattan) blir de nyfikna och är rädda om den eftersom barnen är medvetna om 
dess ekonomiska värde. Utifrån vårt resultat kan vi se att de pedagoger som känner 
sig mer säker på lärplattan litar på att barnen hanterar den på ett säkert sätt medan 
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de mer osäkra pedagogerna är rädd att barnen ska ha sönder den. Genom detta byggs 
en starkare tillit mellan pedagogen och barnen, och får ta lite mer eget ansvar. Om 
barnen arbetar tillsammans får de öva upp sin samarbetsförmåga och arbeta med 
turtagning. Nilsen (2014) säger att barnens turtagande främjas med hjälp av 
datorplattan. 

   Pedagogen Ellneby (2005) menar att det är ytterst viktigt att barnen kan samla in 
och söka information, med tanke på vårt samhälles ständiga föränderlighet. Om detta 
sätts i relation till vårt resultat där barnens tillgång till lärplattan ser väldigt olika ut 
mellan förskolor och avdelningar, kan vi konstatera att barnens olika tillgång till 
lärplattan kan begränsa möjligheterna till kritisk granskning. Därför är det motiverat 
att pedagoger ger barnen stöd i att kunna utveckla en förmåga att värdera 
information, oavsett hur begränsade resurserna kan vara.  

   Som pedagogen Ellneby (2005) säger är det viktigt med stöd från förskollärarna. En 
metod för att ge stöd kan vara att som förskollärare upptäcka och utforska lärplattan 
tillsammans med barnen, för att kunna vinkla mot ett lärande. Vidare kan man 
använda sig av barnens naturliga intresse för lärplattan i planerandet av olika 
aktiviteter. Samtliga pedagoger i vårt resultat verkar vara överens om att lärplattan 
bör användas med tydligt uttalade syften, för att undvika planlöst ”spelande” eller att 
den blir som en barnvakt.  

   Enligt Aronin m.fl. (2013) uppnås ett högre intresse för tekniken om ett motiv för 
användandet presenteras. Det är därför viktigt att pedagogen sitter med barnen när 
de använder iPaden, för att främja den sociala samvaron och utveckla lärandet. 
Utifrån pedagogerna Gällhagen och Wahlström (2012) kan lotusdiagram användas 
för att strukturera och utveckla verksamheten och det digitala arbetet. Genom 
dokumentationen som förskollärarna gör själva och tillsammans med barnen kan 
även vårdnadshavares insyn i hur IKT-verktyg används i förskoleverksamheten öka. 

5.2.3 Främja barns utveckling och lärande 

   Hellsing (2015) talar om digitala invandrare, som främst ser IT som ett arbets-, och 
nyttoredskap, och digitalt infödda, som istället ser ett kommunikations-, och 
underhållningsverktyg. Vidare menar Prensky (2001) att dagens barn tänker på ett 
annat sätt än tidigare generationer. Han hävdar att tänkandet är parallellt snarare än 
traditionellt linjärt. Dagens lärare behöver därför anpassa sina metoder utefter 
barnens nya förmågor och sätt att lära. Pedagogerna i vårt resultat verkar tycka att 
barnen idag behöver få kunskap om digitala medier i förberedelse för sitt framtida liv 
och framtida undervisning. Att det digitala är en del av dagens samhälle och därför 
behöver även barnen ta del av detta för att utveckla en digital kompetens.  

   Hellsing (2015) följer upp med att det är viktigt att som pedagog möta dessa barn 
på bästa möjliga sätt, eftersom de växer upp i ett multimodalt och ständigt 
föränderligt samhälle. Som vuxen spelar attityden en stor roll i att lära sig det nya 
digitala språket, men det är viktigt att denna nya inlärning sker för att kunna möta 
nutidens elever gällande metod och innehåll för undervisningen (Prensky 2001). 
Utifrån vårt resultat verkar ett intresse för IKT och ett kollegialt stöd vara viktigt för 
att våga ge sig på att lära sig och anamma IKT som ett undervisningsverktyg. 
Pedagogerna kan utveckla sin digitala kompetens genom att läsa vetenskapliga 
artiklar och via fortbildningskurser osv.  
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   Som Prensky (2001) påpekar finns det stor potential för spelindustrin att 
komplettera dagens förskoleundervisning. Det finns en stark koppling mellan 
spelbaserat lärande och språkinlärning, både i hem- och skolmiljö (Meyer, 2013). Det 
utbud av pedagogiska spel och appar som finns i Playbutiken eller AppStore är 
visserligen rätt begränsat gällande åldrarna 0–6, men med rätt vägledning och tips 
kan IKT bli en naturlig del av förskolans verksamhet. I vårt resultat framgår att IT-
ansvariga pedagoger utsetts på varje förskola som stödjer sina kollegor och bidrar 
med tips och råd, exempelvis hemsidan  www.pappasappar.se. Där framkommer 
även att förskollärare som visar ett intresse för IKT har integrerat lärplattan lättare i 
sin verksamhet till skillnad från de förskollärare som känner sig osäkra.  

   Neumann och Neumann (2014) menar att för att datorplattans användning i 
förskoleundervisning ska bli optimal krävs kvalitetsappar både i hemmiljö och i 
förskolemiljö samt ett ”stöttat lärande” (Säljö, 2014) från föräldrar och lärare. Meyer 
(2013) menar att lärande spel och appar fungerar som en förlängning av förskolans 
undervisning i hemmet, där föräldrarna tar en roll som lärare. Utifrån vårt resultat 
verkar hem och förskola inte vara helt överens om vad lärplattan ska användas till. 
Därför är det viktigt att ha en tät föräldrakontakt där IKT diskuteras för både hem 
och förskola.  

   Hellsing (2015) säger att när barn arbetar med digitala läromedel ges barnen goda 
förutsättningar för lärande och utveckling. Hon har sett att barnen arbetar mer 
tillsammans med hjälp av datorn och att problemlösning och reflektion då får mer 
utrymme. I vårt resultat verkar vissa barn få sitta själva med lärplattan medan andra 
måste sitta med pedagogen. När barnen sitter tillsammans med en pedagog och 
arbetar får barnen en större möjlighet att ställa frågor och diskutera saker. Enligt 
Nilsen (2014) behöver läraren vara medveten om apparnas design, ha förståelse för 
vilka förkunskaper barnen har, veta vad hen ska tillföra för att ett avsett lärande ska 
ske och kunna sätta sig in i barnets perspektiv på aktiviteten. 

   Alexandersson m.fl. (2001) talar om datorstödd undervisning och menar att denna 
metod förbättrar verksamheten och barnens lärande. Detta gör i sin tur att barnen tar 
till sig lättare och lärandet blir prestationsmässigt kvalitativt bättre. Detta gör att 
barnen får ökad motivation och ta ansvar. Det framkommer i vårt resultat att 
pedagogerna anser att barnen är intresserade av lärplattan. Därför använder 
pedagogerna lärplattan för dokumentations-, och undervisningssyfte, exempelvis i 
samlingar, för att barnen ska utvecklas och lära sig. 

   Datormiljön påverkat barnens lärprocesser och hur barnen lär sig (Alexandersson 
m. fl. 2001). Enligt Klerfelt (2007) erbjuder datorn möjlighet till språkutveckling och 
berättande. Stone-MacDonald (2014) menar att lärplattan är ett smidigt redskap som 
kan gynna barnens språkutveckling genom läs- och skrivappar. En balans mellan 
elektroniska och analoga böcker ger barnen bredare erfarenheter inom literacy 
(Neumann & Neumann, 2014). Enligt Nilsen (2014) kan digitala medel vara ett bra 
stöd för barnens utveckling och lärande, exempelvis vid skrivinlärning för 
motorikträning. En av förskollärarna berättar hur en pusselapp gett ett barn 
självförtroende för att prova ett riktigt pussel. Därför är det viktigt att både digitala 
och mer traditionella aktiviteter balanseras i förskolans verksamhet.  

http://www.pappasappar.se/
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5.2.4 För- och nackdelar 

   Utifrån denna studies litteraturbakgrund och studiens intervjusvar är det tydligt att 
IKT-verktyg i förskola har både för- och nackdelar. Hellsing (2015) menar att 
moderna barn behöver moderna pedagoger men att detta kan vara problematiskt 
eftersom många av dagens förskolepedagoger saknar kompetens och kunskap om 
IKT. Här handlar det ofta om förskollärarens inställning, intresse och hur mycket tid 
som läggs på lärplattan i förskolans verksamhet. I vårt resultat uttrycks att 
kompetensutveckling finns tillgängligt och att den största boven oftast är att 
pedagogerna inte vågar prova sig fram. I detta fall kan personalgruppen vara en 
trygghet och en möjlighet att lära sig tillsammans. På så vis kan kunskap, kompetens 
och goda förändringar i IKT-arbete ske och det kan bli lättare att undervisa barnen. 
Alexandersson m.fl. (2001) menar att forskning som finns kring detta område visar 
att det först och främst är pedagogens uppfattning om kunskap och lärande som 
berör hur den pedagogiska verksamheten utformas samt hur man ställer sig till 
tillgången och användning av tekniken.  

   Sedan 1990-talet har IKT i förskoleverksamhet diskuterats mycket inom forskning 
och hos vårdnadshavare som uttryckt en oro. Enligt Hellsing (2015) kan denna oro 
bero på en bristande kunskap om IKT och nätvanor hos vårdnadshavare. Hon menar 
att detta kan motverkas genom att vårdnadshavarna vänder sig till 
förskolepedagogerna för tips och råd. Enligt pedagogen Ellneby (2005) kan 
vårdnadshavare vara oroliga att deras barn ”ska komma efter” och att de därför måste 
skaffa IKT-verktyg till sitt barn. Denna oro är förståelig eftersom vårt samhälle är 
väldigt digitalt. Den privata ekonomin i olika familjer kan dock sätta gränser, men 
där kan förskolepedagogerna uppmuntra de redan digitalt kompetenta barnen att 
lära sina kamrater. Användning av IKT-verktyg kan skilja sig mellan hem och 
förskola. I vårt resultat betonar pedagogerna att det alltid ska finnas ett syfte bakom 
användningen i förskolan och att den ofta kan användas som tidsfördriv eller 
fritidsaktivitet hemma. Tillgång till fler datorplattor innebär att aktiviteter ofta blir 
gemensamma och social interaktion söks av barnen från både andra barn och vuxna 
(Nilsen, 2014). 
   Forsling (2011) säger att yngre barn har en viss digital kunskap när ska börja 
förskolan. Detta är eftersom den digitala tekniken hör till vardagen som det ser ut 
idag och där inte går att komma ifrån. Inom de digitala finns det klyftor mellan 
etnicitet, klass och kön. Hon säger vidare den digital kompetensen kan leda till 
kommunikativa kompetens eftersom barnen föds in digitalt värld. I våra intervjuer 
framkommer det att förskolan ska erbjuda lärande med lärplattan i förskolan 
eftersom läroplanen föreskriver det på grund av vårt digitaliserade samhälle. För om 
vi inte erbjuder barnen detta kommer de i stor sannolikhet komma efter i 
utvecklingen av sin digitala kompetens. Klyftan kan bli extra stor mellan de barn som 
knappt har någon digital teknik hemma och de som har många möjligheter. Denna 
ekonomiska skillnad kan även ses mellan olika förskolor men som Flewitt m. fl. 
(2015) skriver kan tillgång till digital teknik överbrygga variation i material på olika 
förskolor. Det faktum att användningen av lärplattan kan skilja sig mellan olika 
förskolor och avdelningar beroende på pedagogernas intresse, vana och kunskap om 
den digitala tekniken, kan leda till en ojämlikhet i barnens tillgång till och 
undervisning om digital teknik. För att undvika en sådan ojämlikhet i 
förskoleundervisningen finns ett förslag om nationella IT-strategier på Skolverkets 
hemsida.  
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5.3 Slutsats 

  Det verkar som att pedagogerna har kommit olika långt i sitt arbete med IKT i 
förskolan. De verkar dock vara överens om att IKT är ett viktigt ämne att arbeta med i 
dagens förskola. Det finns belägg i forskning och i vårt resultat för att IKT-verktyg 
ska kunna användas i pedagogisk praktik för att främja barns utveckling och lärande. 
I vår resultatdiskussion har vi beskrivit några exempel på undervisningsmetoder att 
prova, exempelvis ett spelbaserat lärande. För att lärandet ska kunna ske både 
hemma och i förskolan verkar en tät föräldrakontakt vara bra, för att diskutera 
oklarheter. Det handlar i slutändan om förskollärarnas attityder gentemot lärplattan, 
kunskap, tillgång, resurser, intresse för IKT och hur digitalt kompetenta barnen är. 
Om det arbetas med dessa saker, exempelvis genom diskussioner i personal-, och 
barngrupp, kan IKT-verktygen användas för att främja barnens utveckling och 
lärande.  

5.4 Förslag på fortsatt forskning 

   Som fortsatt forskning skulle vi gärna se fler observationsbaserade studier och 
kvantitativa studier för att få syn på mer generella mönster och ge en större bild av 
IKT i förskolan. Vi skulle även vilja se fler studier om hur specialpedagogiken kan 
hjälpa förskolepersonalen att hitta strategier för användning av lärplattan och andra 
IKT-verktyg i förskolans verksamhet. Man kan även undersöka vilka skillnader det 
blir i förskolans och barnens utveckling med att ha förskollärare som är digitalt 
infödda och de som är digitala invandrare. 

5.5 Undersökningens betydelse för förskolläraryrket 

   Denna undersökning bidrar till den begränsade samling av forskning om lärplattan 
i svensk förskolekontext. Ämnet är viktigt eftersom vårt samhälle med ökande takt 
blir mer teknologiskt och på många håll har man redan märkt ett högt intresse hos 
barnen för denna teknologi. Detta intresse bör vi dra nytta av i utvecklingen av 
undervisningsmetoder, både i förskola och skola.  
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Bilaga 1 

 

Hej!   
Vi heter Michaela och Linda, och studerar till förskollärare på Mälardalens Högskola 
i Västerås. Denna sista termin ska vi skriva vårt självständiga arbete som sträcker sig 
över cirka 8 veckor och ämne vi har valt är ”lärplattan i förskolan”. Vi vill undersöka 
hur och när förskolepersonal och barn använder lärplattan i tre svenska förskolor. Vi 
kommer fokusera på förskolepersonalens tankar kring IKT-verktyg och i vilka syften 
dessa används i verksamheten. Vi vill även sträva efter att sammanställa råd och tips 
kring hur IKT-verktyg och särskilt lärplattan kan användas för att främja barns 
utveckling och lärande i en svensk förskolekontext.  
 
Vi ska utföra intervjuer med förskolepersonal med fokus på hur och vem som 
använder lärplattan i verksamheten. Vid intervjuerna kommer vi att använda oss av 
ljudupptagning för att lättare kunna bearbeta materialet. Detta material kommer 
efter bearbetning att raderas. Som högskolestudenter behöver vi ta hänsyn till de 
forskningsetiska principerna. Den första regeln är att informera pedagoger på 
förskolorna om vår studie. Den andra regeln innebär att vi behöver samtycke från  
förskolepersonal som ska intervjuas. Deltagande är frivilligt och medverkan kan 
avbrytas om så önskas. Den tredje regeln rör datainsamling och innebär att endast vi 
kommer ta del av det insamlade materialet och er anonymitet ska garanteras. Det här 
självständiga arbetet kommer sedan att läggas ut på DIVA. Vi kommer att skicka ut 
intervjufrågor till er två till tre dagar innan intervjun äger rum.  
 
Vid funderingar kan ni kontakta oss och vår handledare på följande:  
 
E-post: Linda  Mobil nr: 07x-xxxxxxx 
E-post: Michaela  Mobil nr: 07x-xxxxxxx 
E-post: Handledare  Telefon nr: 0xx-xxxxxx 
 
Med vänliga hälsningar  
Linda och Michaela  
 
____________________                               _____________________ 
Ort/ datum                                                                Student 
____________________                                ____________________ 
Ort/ datum                                                                 Student   

Härmed ger jag mitt samtycke i att delta i en djupintervju kring lärplattan för ett 

självständigt arbete av Linda Mokko och Michaela Källström Pekkarinen. 

Jag har blivit informerad om studiens syfte och vilka etiska regler som gäller. 

_______________ _____________________________ 

Datum                           Underskrift av pedagog 
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Bilaga 2 

 
  

Intervjufrågor 

 

1. I vilken utsträckning använder ni IKT-verktyg i er verksamhet? 
Vilka är dessa? 
 
 

2. Vilka förkunskaper och vilken utbildning har ni när det kommer till 
lärplattan och IKT? 

 
 

3. Hur började ni arbeta med IKT, hur gick uppstarten till? 
 
 

4. Vid vilka tillfällen använder ni lärplattan i er verksamhet?  
 
 

5. I vilka syften använder ni lärplattan?  
 
 

6. Hur arbetar ni med IKT för att utveckla barns lärande? Och på vilka 
sätt? 
 
 

7. Vilka nackdelar ser ni med lärplattan? 
 
 

8. Vilka fördelar ser ni med lärplattan?  
 
 

9. Vilka använder lärplattan mest, förskolepersonal eller barnen?  
 
 

10. Hur skulle ni kunna utveckla ert arbete med IKT i förskolan? 


