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Syftet med studien var att synliggöra förskollärares olika erfarenheter av att 
arbeta med lärplattan utifrån ett ämnesdidaktiskt perspektiv. Studien utgick 
ifrån den sociokulturella teorin och i studien användes en kvalitativ metod där 
semistrukturerade intervjuer genomfördes med åtta förskollärare från fem olika 
förskolor. Resultatet visade att lärplattan till störst del användes som ett 
dokumentations- och reflektionsverktyg tillsammans med barnen. De flesta 
förskollärare upplevde att de behövde mer fortbildning inom IKT för att kunna 
använda lärplattan utifrån ett ämnesdidaktiskt perspektiv. Språk, matematik och 
naturvetenskap var de ämnen som förskollärarna arbetade mest kring med 
lärplattan som komplement. I vår slutsats framkom det att förskollärare behövde 
goda ämnesdidaktiska kunskaper och god kompetens inom IKT för att kunna 
använda lärplattan som ett pedagogiskt verktyg i arbetet med läroplanens olika 
ämnesområden. 
_______________________________________________________

Nyckelord: Lärplatta, IKT, Digital kompetens, Digitala verktyg, Ämnesdidaktik  
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Inledning 

Digitala verktyg är idag helt integrerade i samhället och är en självklar källa till 
information och underhållning. I den undersökning om barns användning av digitala 
verktyg som Statens medieråd (2015) genomfört, visar resultaten att 84 % av 2-
4åringar och hela 94 % av 5-8åringar använder lärplattan regelbundet, och att det är 
det digitala verktyg som barn oftast använder. Lärplattan är således vanligt 
förekommande i många barns vardagsliv och deras användande av den ökar. Eftersom 
förskolans verksamhet i enlighet med förskolans läroplan (Skolverket, 2010)ska utgå 
ifrån barns intressen, motivation och erfarenheter kan det tolkas som att lärplattan på 
så vis skulle vara vanligt förekommande och motiverad i förskolans verksamhet. 
Förskolläraren ska även ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs på ett sådant 
sätt att barnen skapar nyfikenhet, stimuleras och utmanas i sin begynnande förståelse 
för språk, matematik, naturvetenskap och teknik. Barnen ska också ges möjlighet till 
att använda sig av och kommunicera genom olika uttrycksformer för att deras 
utveckling och lärande ska främjas. Det innefattar såväl multimedia som 
informationsteknik. 

Vi upplever båda då vi tidigare varit ute i förskolans verksamhet att lärplattan oftast 
används som ett dokumentationsverktyg. Läroplanen för förskolan lyfter fram att 
arbetslaget bland annat ska utmana och stimulera barns nyfikenhet för språk, 
matematik, naturvetenskap och teknik samt skapa möjligheter för barnen att använda 
sig av multimedia och informationsteknik. Det blir då intressant att undersöka hur 
förskollärare arbetar med detta med hjälp av lärplattan som verktyg (Skolverket, 
2010). 

1.1 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med studien är att fånga upp förskollärares tankar och erfarenheter kring 
lärplattan utifrån ett ämnesdidaktiskt perspektiv. Syftet uppnås genom att två 
konkreta forskningsfrågor besvaras: 

1. Vad har förskollärare för erfarenhet av att använda lärplattan i syfte att stimulera 
barns nyfikenhet för de olika ämnesområdena? 

2. Inom vilket/vilka av läroplanens ämnesområden används lärplattan till störst del? 

1.2 Uppsatsens disposition 

I kapitel 2 Bakgrund redogör vi först för centrala begrepp och vår sökning i databaser. 
Vidare beskrivs det teoretiska perspektivet och vår egen förståelse av det kopplat till 
studiens syfte samt en redogörelse av litteraturbakgrunden som vi delat in i följande 
avsnitt, Förskolans uppdrag i en digital och teknisk värld, Teknikmotståndet i 
samhället, Lärplattan, medvetenhet och barns meningsskapande, Förskollärarens 
kompetens och förhållningssätt, Didaktik samt Ämnesdidaktik. Under kapitel 3 
Metod beskriver vi val av metod, hur undersökningsprocessen gick till, 
tillvägagångssättet vid urval, beskrivning av tabellen samt hur vi tolkade vår data. 
Sedan följer en diskussion kring uppsatsens tillförlitlighet samt en redogörelse av de 
forskningsetiska principerna. I kapitel 4 Resultat presenteras resultatet under tre 
avsnitt, Förskollärares uppfattningar om lärplattan, förskollärares IKT-
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kompetenser samt Lärplattans användningsområden. Vidare tolkas resultatet utifrån 
det sociokulturella perspektivet och litteraturbakgrunden under samma 
avsnittsindelning som i resultatredovisningen. Under kapitel 5 Diskussion, diskuterar 
vi resultatet, val av metod kopplat till syfte och forskningsfrågor samt redogör för 
undersökningens relevans ur ett förskollärarperspektiv. Slutligen följer framtida 
forskning på ämnet och våra slutsatser. 
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2 Bakgrund 

Under detta kapitel beskrivs centrala begrepp och tillvägagångssättet vid sökning i 
databaser under sökning i databaser. Sedan följer en redogörelse av det teoretiska 
perspektivet som studien utgår ifrån under teoretiskt perspektiv, vår egen förståelse av 
perspektivet och slutligen tidigare forskning på området och relevant litteratur för 
studien under avsnittet litteraturbakgrund.  

2.1 Centrala begrepp 

Digitala verktyg- Ett samlingsbegrepp för olika teknologiska hjälpmedel till 
exempel, lärplatta, dator och smarta telefoner (Plowman & McPake, 2013). 
Multimedia- Uttrycksmedel baserat på animationer, bild och ljud, något som skapas 
med hjälp av digitala verktyg (www.nationalencyklopedin.se). 
Informationsteknik– Kommunikation genom digitala verktyg 
(www.nationalencyklopedin.se). 
IKT-kompetens och digital kompetens- Kunskaper om den digitala världen och 
om digitala verktyg samt kunskaper kring att kommunicera via dem (Forsling, 2011).  
Sociala medier- Kommunikationskanaler på internet med utrymme för interaktion 
människor emellan (www.nationalencyklopedin.se). 
Artefakt – Föremål som tagits fram av människan, en produkt eller verktyg i vår 
omgivning som möjliggör det egna tänkandet (Jakobsson, 2012). I uppsatsen beskriver 
vi lärplattan som en artefakt. 
Lärplatta- Även kallad surfplatta, kan liknas vid en större smarttelefon som fungerar 
som en dator. Den manövreras med hjälp av en pekskärm som styrs med fingret 
(www.nationalencyklopedin.se). Lärplattan benämns även i uppsatsen som Ipad och 
paddan. 
Applikation – Kan liknas vid ett datorprogram. I uppsatsen beskrivs applikationer, 
eller appar som är en förkortning av ordet, som en mjukvara som laddas ner till 
lärplattan i syfte att verka pedagogiskt för förskolebarn, exempelvis nämns ZenBrush, 
QR-koder och Piccollage i uppsatsen (www.nationalencyklopedin.se). 
Medierade- Barn utvecklas i sin vardag av det de möter genom samspel med vuxna, 
språket har en viktig roll, där kan barn få tillgång till begrepp som används både när 
de tänker och kommunicerar (Strandberg, 2006). 

2.2 Sökning i databaser 

Vi har använt oss av databaserna Eric, Swepub och Google Scholar samt webbsidan 
avhandlingar.se för att hitta relevant material till vår studie. Exempel på sökord som 
användes för att hitta relevanta artiklar var: digital learning, digital media, tablets and 
children, tablets in preschool, technology uses in education, didactic, förskola, IKT, 
ämnesdidaktik, Ipad, lärplatta, digital kompetens. Tyvärr hittades ingen relevant 
forskning inom ämnet naturvetenskap. Hur många träffar ett sökord gav illustreras 
med följande exempel: 

Digital learning gav oss 5 258 träffar i databasen Eric och avgränsades genom att kryssa 
för alternativet Peer review vilket gav oss 3 296 träffar. Genom att lägga till preschool 
avgränsades sökningen ytterligare till 42 träffar. Vi sökte i årsintervallet 2010-2015 för 
att på så vis få ännu färre träffar och även nyare forskning som kunde vara relevant för 

http://www.nationalencyklopedin.se/
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vår studie, vi fick då 26 träffar. Vi bytte ut och lade till olika sökord samt avgränsade 
genom årtal. Detta tillvägagångssätt användes i alla databaser, engelska som svenska. 

2.3 Teoretiskt perspektiv 

Inom det sociokulturella perspektivet beskriver Williams (2006) Vygotskijs 
grundtankar som innebär att människor konstruerar kunskap tillsammans, kulturen 
har betydelse och den sociala interaktionen och människans intellektuella och 
emotionella utveckling är central. Författaren redogör vidare för att det sociala 
samspelet ses som drivkraften i människans utveckling inom detta perspektiv 
(Williams, 2006). Det handlar om en pedagogik som betraktar vad som sker mellan 
individer, tillsammans. Det är människors yttre aktiviteter, tillsammans med andra, 
med stöd av olika artefakter i specifika kontexter som de inre processerna tar form. 
Lärande och utveckling utifrån det sociokulturella perspektivet skapas genom aktivt 
deltagande (Strandberg, 2006). Säljö (2014) redogör för Vygotskijs teori om 
utvecklingszoner. Utvecklingszonen innebär skillnaden mellan vad en individ klarar av 
att utföra på egen hand kontra vad individen kan klara av med stöd från någon som 
har mer kunskap att bidra med. 

Tanken, medvetandet och artefakter ses också enligt Jakobsson (2012) som centrala 
begrepp inom det sociokulturella perspektivet. Författaren redogör vidare för 
Vygotskijs tankar kring tänkande och kunskap, den sociala och kulturella omvärlden 
har betydelse för hur tänkande och kunskap kan förstås då vi alla har olika 
erfarenheter. De artefakter och produkter som finns i vår omgivning hjälper oss att 
möjliggöra det egna tänkandet. Det är i stort sett omöjligt att resonera kring begrepp 
som utveckling och lärande om det inte innefattar sättet som människan använder 
artefakter på och sammanhanget som det sker i. Williams (2006) tillägger att barn lär 
mer och bättre tillsammans med andra som har mer kunskap inom det som ska läras. 
Genom kommunikation kan människan utvecklas och kommunikationen är den 
största länken mellan oss människor och i hur vi tänker beskriver Säljö (2014). 
Strandberg (2006) menar att lärandet äger rum i specifika kontexter, det är situerat. 
För att lärande ska äga rum krävs det att de aktiviteter vi är inblandade i är kreativa. 
Det vill säga vi omformar relationer, hjälpmedel och situationer, vi skapar nytt.  

Inom den sociokulturella teorin är det viktigt att det finns en växelverkan mellan yttre 
och inre aktiviteter. Förskolan behöver skapa olika lärsituationer för barn så att de får 
möjlighet att växelverka mellan yttre aktivitet i interaktion med andra och föra ett inre 
samtal med sig själva, reflektion. Denna växelverkan är lärandets hävstång 
(Strandberg, 2006). 

2.3.1 Teoretisk förståelse 

Det sociokulturella perspektivet finner vi relevant för vår studie då lärandet beskrivs 
ske i samspel och i interaktion med andra, där kommunikation och aktivt deltagande 
är länken till kunskap och utveckling vilket även litteraturbakgrunden påvisar 
(Strandberg, 2006; Petersen, 2015; Beschorner & Hutchison, 2013). De artefakter som 
finns i vår omgivning hjälper oss att utveckla vårt tänkande, lärplattan är då ett 
exempel på den artefakt som barn och förskollärare kan använda sig av för att skapa 
mening. Inom det sociokulturella perspektivet är kreativa och sociala aktiviteter 
centrala för att lärande ska äga rum. Arbetet kring lärplattan kan således skapa kreativa 
och varierade lärtillfällen då lärplattan möjliggör nya lustfyllda sätt till lärande och 
utveckling.  
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2.4 Litteraturbakgrund 

Litteraturbakgrunden innehåller vetenskapliga artiklar, doktorsavhandlingar, 
licentiatuppsatser, rapporter samt relevant litteratur. Dessa delas in i sex olika 
underrubriker för att skapa struktur och tydlighet. Förskolans uppdrag i en digital och 
teknisk värld, teknikmotståndet i samhället, lärplattan, medvetenhet och barns 
meningsskapande, förskollärares kompetens och förhållningssätt, didaktik och 
ämnesdidaktik. 

2.4.1 Förskolans uppdrag i en digital och teknisk värld 

Numera finns det ett förstärkt fokus i förskolans läroplan (Skolverket, 2010) av de olika 
ämnesområdena språk, matematik, naturvetenskap och teknik (Pramling Samuelsson 
& Tallberg Broman, 2013). Inom området teknik ska förskolan erbjuda barnen möten 
med enklare teknik och barnen ska ges möjligheter till att få uppleva hur tekniken kan 
användas och fungera (Skolverket, 2010). Detta innebär dock inte att barn i förskolan 
ska lära sig skolämnen utan det ska fortsatt vara en helhetssyn på lek, omsorg och 
lärande. Det är barnens meningsskapande om sin omvärld som ska stå i centrum i 
förskolans verksamhet (Pramling Samuelsson & Tallberg Broman, 2013). 

I enlighet med förskolans läroplan (Skolverket, 2010) ska förskolan vara likvärdig och 
hänsyn måste tas till att barn lever i olika livsmiljöer, med olika kunskaper och 
erfarenheter. Många barn har tillgång till digitala verktyg hemma men hur de används 
bygger i hög grad på barnets sociala och kulturella erfarenheter menar Alexandersson, 
Linderoth och Lindö (2001). Plowman och Mcpake (2013) studerade användandet av 
digitala verktyg i barnets hemmiljö och såg också att barn har olika preferenser och 
olika erfarenheter med sig hemifrån kring användandet av digitala verktyg.  

Redan för fjorton år sedan lyfte Alexandersson, m.fl. (2001) vikten av att barn skulle 
ges möjligheter till att utveckla kunskaper om hur teknikens ”brus” skulle tolkas och 
förstås genom att använda och utforska digitala verktyg. Dessa tankar lyfts även fram 
av Ellneby (2005), hon menar att det är viktigt att barn utvecklar en förmåga att kunna 
sortera, urskilja och värdera allt som strömmar förbi. Barn behöver stöd av vuxna för 
att de ska kunna lära sig att granska och värdera information.  Det är även något som 
beskrivs i förskolans läroplan (Skolverket, 2010). Förskolan ska lägga grunden för att 
barn på sikt kan utveckla de kunskaper och förmågor som behövs i samhället, det 
innebär bland annat att barn behöver utveckla sin förmåga att kommunicera, söka ny 
kunskap och samarbeta då samhället idag är präglat av ett stort informationsflöde och 
en snabb förändringstakt (Skolverket, 2010). 

Stenliden (2013) beskriver att barn idag föds in i en visuell värld och kultur där de alltid 
har tillgång till visuell digital teknik som bland annat innefattar tv-bilder, reklam och 
informationsladdade ikoner. Dessa stärker människans seende och hjälper oss att 
navigera i vardagen. Människan använder visuella händelser för att söka mening, nöje 
och information. Det visuella tänkandet har alltid haft en avgörande betydelse för 
människans historia och utveckling. Människor idag interagerar med och konsumerar 
bilder på ett helt nytt sätt än tidigare och det påverkar språk och sinne. Thuresson 
(2013) tillägger att medier och visuella kommunikationsformer idag har stor betydelse 
och har fått ett större inflytande över människors kommunikation och kunskapande. 
Idag räcker det inte att enbart behärska språket skriftligt och verbalt. Bildens rörlighet 
har förändrats genom visuella tekniker som även de små barnen behärskar. Genom 
detta skapas ständigt nya uttrycksformer och villkor för att tolka, läsa, förstå och 
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kommunicera. Därför behöver förskolan enligt Thuresson (2013) följa med i 
samhällets utveckling och möjliggöra för barn att utveckla sina kommunikativa 
kompetenser. Stenliden (2013) trycker också på vikten av att förskollärare möter och 
utvecklar dagens barn i att tänka, agera och kommunicera då de föds in i en digital och 
visuell värld som förändrar deras sätt att vara, vilket även betonas i förskolans läroplan 
(Skolverket, 2010). Genom att ta del av barnens egna kompetenser men också genom 
att utveckla deras ”visual literacy” och ”digital wisdom” menar Stenliden (2013) att 
förskollärare kan klara av denna utmaning.  

Dagens teknik skapar nya villkor för lärande och därmed ökar behovet av att utveckla 
”visual literacy” och ”digital wisdom”. Visual literacy handlar enligt Stenliden (2013) 
om att skapa begreppsmässiga visuella representationer samt utveckla förmågan att 
utvärdera och använda sig av dessa. Digital wisdom handlar om att involvera oss i och 
använda verktyg och tekniker men även att kunna identifiera och analysera områden 
där de mänskliga förmågorna inte räcker till utan dessa verktyg. Engdahl och 
Ärlemalm-Hagsér (2015) tillägger att då dagens teknik gör det möjligt för oss att bara 
genom några knapptryck ta reda på information utmanas också stora delar av dagens 
skolsystem.  

Thuresson (2013) menar att i vår tid blandas olika uttryckssätt, verbala och visuella 
med medial kommunikation. Detta innebär enligt Geist (2012) att det är vanligt 
förekommande att dagens 2-3åringar kan navigera runt i en dator med en datormus, 
spela spel eller använda sina föräldrars mobiltelefon. Forsling (2011) menar att små 
barn kan använda och delvis interagera med digitala medier och beskriver vidare att 
detta är en del av en digital kompetens. Små barn kan redan hemifrån ha med sig någon 
form av digital kompetens, då de föds in i en digitaliserad värld. Digital kompetens 
handlar om att söka fram, bedöma, kommunicera och producera både med och genom 
digitala medier. Författaren tillägger att i dagens samhälle framstår förmågor som att 
kunna hantera kunskaper både med och om informations- och 
kommunikationsteknik, IKT som alltmer nödvändiga. Det är viktigt att förskollärare 
tror på lärandemöjligheterna i arbetet med digitala verktyg för att barn enligt Forsling 
(2011) ska kunna ges likvärdiga möjligheter att utveckla sin digitala kompetens. Geist 
(2012) upptäckte dock i sin studie att det fanns en rådande syn på barn där de är för 
små för att hantera en lärplatta. Denna syn blir problematisk då det är dessa barn som 
ska arbeta och verka i framtidens tekniska samhälle. Vuxna kan inte ta ifrån barnen 
tekniken för det skulle hämma deras utveckling, det är att gå emot hur världen 
utvecklas förklarar Geist (2012). Barn agerar ofta huvudet högre än vad de är genom 
att de är aktiva i sitt lärande. Lärplattan kan då ses som en påhittig kompis som lånar 
ut sin kompetens till den som vill vara med (Strandberg, 2006). Detta kan vara en 
förklaring till att små barn kan navigera i den digitala världen utan att först få det 
förklarat för sig, vilket Strandberg (2006) och Geist (2012) även kom fram till.  

Genom interaktion med lärplattan får barnen positiv återkoppling på att aktivt 
deltagande kommer före vetande. Kunskap skapas tillsammans och är i sig ingen 
enskild mental process (Strandberg, 2006). Bjurulf (2013) trycker på vikten av att barn 
behöver få uppleva att tekniken kan vara ett hjälpmedel och fungera som stöd i olika 
situationer för att deras intresse ska kunna väckas, då vi idag är omgivna av teknik 
vilket gör att dessa kunskaper och förmågor för att hantera vardagen behövs.  
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2.4.2 Teknikmotståndet i samhället 

I en studie genomförd av Shifflet, Toledo och Mattoon (2012) framkommer det att vissa 
lärare och vårdnadshavare anser att tekniken redan tar mycket tid i barns liv och att 
det inte bör finnas mer av detta i förskolan och skolan. Författarna anser därför att 
förskollärare måste ha en tanke kring hur och varför digitala verktyg ska användas, just 
för att kunna argumentera för dess funktion i förskolan, till exempelvis med 
vårdnadshavare. Plowman och Mcpake (2013) har i likhet med Shifflet m.fl. (2012) 
studie sett att vårdnadshavare och lärare tenderar att ha många frågor kring teknikens 
roll i barns liv. En del upplever att det är svårt att veta vad som är bäst för barn då de 
digitala verktyg som finns idag inte fanns under deras barndom. Vissa hävdar att barns 
kunnande om teknik gagnar dem i framtiden medan andra anser att barn borde vara 
ute och leka eller läsa böcker. Vårdnadshavare har rätt att ha en insyn i förskolans 
verksamhet och det är förskollärarens uppgift att kunna förklara och beskriva sitt 
arbete för vårdnadshavare (Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 2015; Skolverket, 2010). 

Teknikens roll i barns liv är även något som Ellneby (2005) reflekterat kring, 
författaren menar att vårt samhälle och vår livsstil skapar stressade hjärnor vilket kan 
få konsekvenser för barns utveckling och inlärning. Detta var något hon tänkte och 
reflekterade kring redan för tio år sedan, med hennes tankar kring detta kan vi idag 
ställa oss frågan hur stressade har våra hjärnor hunnit bli idag? Författaren diskuterar 
även huruvida digitala medier kan utveckla barns intellektuella förmågor eller inte. 
Bokläsning gör att barn skapar egna inre bilder vilket förbättrar deras tankeförmåga 
till skillnad från digitala verktyg som kan skapa bilder för barnen. Detta leder till att 
många barn som använder IKT i stor omfattning kanske inte har utvecklat denna 
förmåga i samma utsträckning som de som inte använder IKT lika mycket. Vidare lyfts 
vikten av att barn lär med hela kroppen och alla sina sinnen. Får barn möjlighet att 
utveckla alla sina förmågor redan när de är små så ökar deras förutsättningar att klara 
av skolan och hantera ny teknik (Ellneby, 2005). 

2.4.3 Lärplattan, medvetenhet och barns meningsskapande 

Geist (2012) beskriver att lärplattan är bra i förskolor just för sin enkelhet och den har 
lätt att bli meningsfull i barnens vardag. Lärplattan kan på ett enkelt vis stödja barnen 
i deras medfödda nyfikenhet. Användandet av lärplattan utvidgar också barnens 
redskapsrepertoar menar Bjurulf (2013) då den kan användas på olika sätt genom olika 
funktioner, vilket utvecklar och utmanar deras kreativitet. Gester, skrivtecken eller 
ikoner på exempelvis en lärplatta är enligt Thuresson (2013) olika 
kommunikationsredskap som kräver olika kunskaper av den som ska tolka eller 
kommunicera genom den. Petersen (2015) kunde i sin studie se ett kreativt lärande 
styrt av barnen då hon undersökte vad lärplattan kunde ha för didaktisk betydelse samt 
hur barn interagerade med den i förskolan. Hon kom fram till att när barn använder 
appar som syftar till att de får skapa innehållet själva, exempelvis genom att 
fotografera, berätta, sjunga eller rita upptäcker barnen att de själva är i fokus vilket gör 
att barnen äger sitt eget lärande. 

Barn använder sin fantasi, de samverkar, förhandlar, och kommunicerar för att 
konstruera en förståelse för sin omvärld menar Rowsell och Harwood (2015). I sin 
studie beskriver författarna sin förståelse av hur förskolebarn konstruerar mening om 
sin omvärld både innan och efter lärplattans intåg i förskolans verksamhet. Studien 
visar att lärplattans intåg i förskolans verksamhet möjliggör barns meningsskapande 
på ett helt nytt sätt än innan. Användandet av lärplattan skapar ett varierat lärande för 
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barnen, de använder sig även av olika kommunikativa sätt och mening skapas och 
återskapas mellan barnen då de lever och rör sig mellan den digitala och verkliga 
världen. Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) beskriver ett forskningsprojekt kallat 
”AppKnapp” där fyra deltagande förskolor studerades. I studien framkom det bland 
annat att barn i stor utsträckning samarbetade kring lärplattan. Även de minsta barnen 
på förskolorna använde lärplattan där förskolläraren hade tydliga förutbestämda 
syften i användandet av den. Förskolebarn använde även lärplattan innan de hade 
knäckt läs- och skrivkoden och även innan de kunde tala. 

Barns samarbete kring lärplattan var även något som Shifflet m.fl. (2012) fick syn på i 
sin studie, barnen interagerade och samarbetade med varandra när de satt med varsin 
lärplatta, de utbytte idéer, hjälpte varandra att hitta appar och samtalade kring det de 
gjorde på lärplattan. Resultatet visade också att barnens samarbete kring lärplattan 
kunde se olika ut, ett exempel beskrivs då ett barn kunde börja måla på en bild i en 
app, andra barn kom då fram och hjälpte till och tillsammans skapade de ett 
gemensamt motiv. Fastän barnen använde sig av lärplattor i verksamheten ville de 
även använda andra pedagogiska material. Lärplattan kunde användas för att väcka 
barns intressen kring vardagliga aktiviteter. En app som användes gick ut på att baka 
kakor, ett barn som interagerade med lärplattan rullade ut en deg på skärmen, men 
kakformen som barnet valde var för stor för degens yta, utan att tveka valde barnet en 
mindre kakform och löste därmed problemet med att få plats på degytan.  

Då teknik spelar en större roll i dagens samhälle kan lärplattan på så vis vara ett bra 
verktyg för att främja barnens tekniska kunskap. Genom lärplattan lär sig barn att 
förstå sambandet mellan vad som händer om de trycker på en specifik app och vad 
interaktion med lärplattan kan ge för olika resultat. Lärplattan kan också användas 
som ett medel för att barnen ska uppfylla andra uttänkta mål, exempelvis inom 
områden som rör språkutveckling eller samspel (Beschorner & Hutchison, 2013). 
Enligt Bjurulf (2013) behöver barn kunna använda IKT på olika kreativa sätt för att 
kunna utveckla sin digitala kompetens. Forsling (2011) menar att användandet av IKT 
skulle kunna skapa varierade och förändrade arbetssätt som även skulle kunna stödja 
barn i behov av särskilt stöd.  

Materialitet är ett begrepp som på senare tid har börjat användas i relation till miljön 
på förskolan. Materialitet syftar på den materiella icke-mänskliga världen och dess 
påverkan på hur människan tänker, förstår och handlar. Genom detta synsätt har allt 
material på förskolan betydande effekt på vilka erfarenheter och möjligheter som 
skapas på förskolan (Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 2015). I Hvit Lindstrand (2015) 
studie kring barn och teknik, där lärplattan är ett av de material på förskolan som har 
betydelse för barns erfarenheter, framkommer det att barn genom användning av 
teknik får en större respons tillbaka då tekniken når barnen på ett speciellt sätt. 
Tekniken gör att barnen får större möjligheter till att göra om saker, byta ut saker och 
enkelheten i tekniken underlättar för barnen att undersöka olika ämnesområden. 
Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) redogör vidare för barns aktiva lärande i digitala 
lärmiljöer som synliggjorts i AppKnapp. Barnen ges ett större handlingsutrymme i 
digitala lärmiljöer. Detta genom att lärplattan är digitalt avancerad och att barnen 
sedan tidigare har medhavda kunskaper hemifrån men också genom att förskollärarna 
engagerar sig i att arbeta utforskande tillsammans med barnen för att följa barnens 
intressen kring hur lärplattan används. När vuxna och barn utforskar lärplattan 
tillsammans sker ett utbyte av kunskap mellan dem, de lär hela tiden av varandra 
(Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 2015). 
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2.4.4 Förskollärares kompetens och förhållningssätt 

Förskollärare behöver inta ett förhållningssätt som handlar om att ta till sig tekniken 
och få in den i verksamhetens vardag (Geist, 2012). Genom observationer och 
diskussioner med vårdnadshavare kring förskollärares förhållningssätt har Plowman 
och Mcpake (2013) identifierat olika områden som blir viktiga för förskollärare att 
skapa medvetenhet kring. Författarna menar att förskollärare behöver bredda synen 
kring vad barns digitala kompetenser handlar om. Deras studie visade även att alla 
barn inte faller in under den samhällssyn som råder där barn automatiskt är ”digital 
natives”. Barn idag är digitalt infödda men det behöver för den skull inte betyda att det 
är digitalt kompetenta. Shifflet m.fl. (2012) menar att lärplattan ska fungera som vilket 
pedagogiskt verktyg som helst på förskolan, detta medför att förskolläraren måste ha 
en förståelse för hur lärplattan kan verka som ett pedagogiskt material för att den ska 
vara ett bra verktyg till att ge barnen kunskap kring olika ämnesområden. 

Förskollärares olika förståelse för och kunskaper om lärplattan var något som 
studerades av Marklund (2015). Författaren kom fram till att förskollärare generellt 
sett behöver en större teknikkunskap och en förståelse för hur undervisning, innehåll 
och teknik kan samspela samt hur samspelet mellan pedagogik och teknik kan se ut. Li 
(2006) som studerade samma område i Hong Kong kom fram till liknande resultat. 
Förskollärarna ansåg även där att de skulle behöva mer kompetensutveckling inom 
IKT då de upplevde stora svårigheter med tekniken. För att se lärplattans olika kreativa 
användningsområden behöver förskollärare enligt Flewitt, Messer och Kucirkova, 
(2014) stödjas i att införskaffa sig mer kunskap om lärplattan, annars riskerar 
verksamma inom förskolan att inte kunna utnyttja lärplattans fulla potential. 
Förskollärares behov av att utveckla kunskap kring de digitala redskapen upplever 
Bjurulf (2013) som viktigt för att kunna förstå vad som upptar barnens tid och hur 
tekniken engagerar barnen. Alexandersson m.fl. (2001) skriver vidare att det är 
förskolläraren som till stor del har ansvar för barnens förståelse för IKT. Om 
förskolläraren får för lite fortbildning eller saknar erfarenhet kring detta område kan 
hinder skapas för barnens eventuella lärande inom IKT.  

Plowman och Mcpake (2013) kommer fram till att tekniken kan vidga barnens lärande 
om sin omvärld och utveckla deras kommunikativa kompetenser om förskolläraren är 
med och stöttar, kommunicerar och utmanar. Det är genom interaktion, samspel och 
samarbete som barn kan lära och utvecklas och det spelar ingen roll vilken aktivitet det 
handlar om. Författarna trycker också på vikten av att samverka med hemmet när det 
handlar om barns användning av digitala verktyg för att på så vis få en helhetssyn som 
kan hjälpa dem i att stötta och utmana barnet på förskolan (Plowman & Mcpake, 2013). 

Arbetet med IKT i förskolan, där lärplattan ingår som ett digitalt verktyg förutsätter en 
pedagogik där lärandet är aktivt, socialt, kreativt och medierade. IKT kan ses som en 
hel verktygslåda där lärplattan är ett utav verktygen. En del verktyg omstrukturerar 
hela verktygslådan, vilket IKT har gjort. Det har förändrat människor och är ett nytt 
sätt att kommunicera, lärande är kommunikation. Digital information är idag en del 
av samhället och en del av barns liv som ger barnen ett nytt sätt att undersöka världen 
(Strandberg, 2006). 

2.4.5 Didaktik 

Didaktik handlar om hur förskollärare skapar förutsättningar för barnen och hur 
barnen bemöter dessa. Didaktik innefattar samspel och dialog där fokus riktas mot ett 
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innehåll som är meningsfullt och intressant för barnen. Det förutsätter även att 
förskolläraren är lyhörd och kan tolka det barnen är engagerade i. En didaktisk 
situation kännetecknas av ett delat fokus. Lärande är en kreativ process som handlar 
om att förhandla om mening och då krävs det att förskollärare och barn förhandlar om 
samma innehåll. Mening skapas genom att göra kopplingar mellan nya och gamla 
erfarenheter. För att en didaktisk situation ska kunna uppstå krävs det engagerade och 
aktiva förskollärare som utmanar, stöttar och kommunicerar med barnen (Pramling 
Samuelsson & Tallberg Broman, 2013).  

En förskola med hög kvalité efterfrågas vilket innebär att förskollärare behöver ha goda 
kunskaper och didaktiska kompetenser i de ämnesområden som förskolans läroplan 
(Skolverket, 2010) innefattar. Arbetet i förskolan handlar om att rikta barnens 
medvetande mot något för att utveckla deras förmågor och kunnande kring olika 
innehåll (Pramling Samuelsson & Tallberg Broman, 2013). 

Inom förskolans verksamhet är det viktigt att reflektera över och kritiskt granska sitt 
arbete vilket även innefattar de digitala verktygens användningsområden beskriver 
Bjurulf (2013). Genom att agera medupptäckare med barnen menar författaren att 
förskolläraren kan få syn på barnens olika utvecklingsbehov och göra dem synliga 
samtidigt som ett lärande sker om de digitala verktygen. Forsling (2011) beskriver 
vidare att det är önskvärt att den mer traditionella verksamheten och användandet av 
digitala verktyg vävs samman där meningsfulla och meningsskapande situationer 
uppstår. Användningen av de digitala verktygen utvecklar även barns kreativa process 
om det sker i samspel. 

2.4.6 Ämnesdidaktik 

Förskollärare behöver inte besitta alla svar på exempelvis naturvetenskapliga frågor 
eller veta exakt varför saker blir som det blir i experiment. Det viktiga är att 
förskolläraren kan fånga upp barnens intresse kring olika ämnesområden och bygga 
vidare utifrån dessa (Andersson & Gullberg, 2012).  

I en australiensisk studie som genomfördes av Zevenbergen och Leman (2006) var 
syftet att ta reda på hur lärare använder eller inte använder IKT för att stärka elevers 
matematiska utveckling. I studien deltog sex skolor, både kommunala och privata, 
dessa låg inom olika områden och hade olika hög status. Resultatet visade att IKT inte 
användes så mycket i syfte att stödja elevers matematiska kunskaper och författarna 
menar att det kan ha att göra med lärares låga självförtroende och kunskaper kring 
dessa verktyg. Lärarna själva ansåg att de behövde mer kunskap kring IKT och hur de 
skulle använda IKT för att stödja elevers matematiska utveckling.  

Hur lärplattan i förskola och skola kunde användas för att hjälpa till att utveckla barns 
läs- och skrivkunnighet var något som Flewitt m.fl. (2014) studerade. De kunde se att 
användandet av lärplattan med barnen utvecklade barnens språk, samspel och deras 
självständiga lärande. Barnen använde sig av olika kommunikativa sätt genom bilder, 
ikoner och text. Detta gynnade även flerspråkiga barn och barn i behov av särskilt stöd, 
de kunde med hjälp av lärplattan kommunicera och samarbeta på ett nytt sätt. Barnens 
självkänsla stärktes även i interaktion med lärplattan då de blev mer självständiga i sitt 
eget lärande och den verkade även få barnen att känna sig som experter då de klarade 
av saker på egen hand, vilket även kunde utveckla tron på deras egen kompetens. 
Studien visade också att förskollärares egna erfarenheter av att använda digitala 
verktyg påverkade hur de använde dessa med barnen. Lärplattan motiverade barnen 
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och möjliggjorde roliga och flexibla lärandesituationer som utvecklade deras läs- och 
skrivkunnighet. Digitala verktyg verkade även värderas högt av barnen då de visade 
sådan entusiasm när de fick använda dem (Flewitt m.fl. 2014). 

Bergman och Fors (2015) genomförde ett projekt med fokus på att beskriva hur 
lärplattan kunde förändra förutsättningarna för lärande i förskolan inom 
kunskapsområdena matematik och språk. Det 3-åriga projektet visar att genom 
användningen av lärplattan skedde ett visst kunskapslyft. Olika appar stimulerade 
barns matematiska och språkliga utveckling genom att de kunde lära sig nya begrepp 
och även utveckla förmågor som turtagning, problemlösning och samarbete. 
Förskollärarna själva uttryckte även att lärplattan underlättade den pedagogiska 
dokumentationen genom sin lättillgänglighet. Lärplattan gjorde det även möjligt för 
förskollärare och barn att utforska ämnesområden på ett lustfyllt sätt. En nackdel med 
användningen av lärplattan var att förskollärare upplevde att de inte hade tid till att 
sitta tillsammans med barnen och att den tekniska supporten var bristfällig. 
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3 Metod 

I detta kapitel redogör vi för vår undersökning. Under datainsamlingsmetod 
argumenterar vi för vårt metodval och beskriver varför den passade för vår studie. 
Sedan följer genomförande, här berättar vi om undersökningsprocessen i sin helhet. 
Under urval redogör vi för urvalsmetod samt våra informanter, som vi benämner som 
förskollärare. Under tabell beskrivs urvalet mer detaljerat. Under tolkningsmetod 
förklarar vi hur vi har gått tillväga för att tolka vår data.  Avsnittet tillförlitlighet 
beskriver hur trovärdig och tillförlitlig vi anser att studien är. Därefter redogör vi för 
hur vi har tagit hänsyn till de forskningsetiska reglerna under avsnitt forskningsetiska 
överväganden. 

3.1 Datainsamlingsmetod 

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer, 
där de åtta frågorna är förbestämda men öppna (bilaga 2). Vi har valt att ha med 
bakgrundsfrågor som innefattar yrkesverksamma år, barngruppens storlek och 
utformning samt ytterligare befattning för att få syn på om det möjligtvis kan relateras 
till deras olika erfarenheter i arbetet med lärplattan. Vi använder oss också av 
eventuella uppföljningsfrågor beroende på hur informanten tolkar grundfrågorna, 
detta för att skapa en högre flexibilitet i intervjusituationen (Bryman 2011). Författaren 
beskriver vidare att en av fördelarna med semistrukturerade intervjuer är att 
intervjuerna ska följa samma mönster så att svaren från intervjuerna senare kan 
jämföras med varandra. Patel och Davidsson (2003) redogör för ytterligare ett syfte 
med semistrukturerade intervjuer, det handlar om att få syn på den intervjuades 
livsvärld och erfarenheter. Syftet med detta val av metod är således att få syn på 
förskollärarnas olika erfarenheter av att använda lärplattan utifrån ett 
ämnesdidaktiskt perspektiv, samt för att få syn på inom vilket ämnesområde lärplattan 
nyttjas mest. Detta tolkas med hjälp av det sociokulturella perspektivet. 

3.2 Genomförande 

Vi valde att kontakta åtta förskolechefer via mail med bifogat missivbrev, (bilaga 1) 
med en önskan om att få intervjua två förskollärare per förskola. Frivilliga förskollärare 
hörde sedan av sig via mail direkt till oss och de fick samtidigt missivbrevet skickat till 
sig, sedan bokades intervjutillfället. Efter ett första utskick fattades det fyra intervjuer, 
då inte alla mail besvarades. Detta medförde att vi kontaktade fler förskolechefer vilket 
gjorde att vi till slut fick ihop våra åtta intervjuer med olika förskollärare.  

Innan intervjun fick alla förskollärare återigen ta del av missivbrevet som skrivits 
under av oss som skulle genomföra intervjun för att säkerställa att brevets information 
nått ut till alla som skulle intervjuas. Förskollärarna fick själva be om att få 
intervjuunderlaget i förväg vilket nästan alla gjorde. Alla intervjuer utfördes på 
förskollärarnas arbetsplats för att de skulle känna sig hemma och trygga under 
intervjusituationen. Tidsomfånget för intervjuerna var satt till 30-40 minuter, dock tog 
de flesta intervjuerna runt 20 minuter. 

Vi valde att spela in våra intervjuer för att kunna transkribera svaren och urskilja olika 
teman i vår insamlade data kopplat till forskningsfrågorna. Vi valde även att koda 
intervjuerna med siffrorna 1-8 för att på så vis kunna hålla isär intervjuerna samt för 
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att säkerställa att deras identitet inte skulle röjas. Vi har färgkodat uppfattningar och 
erfarenheter som liknade varandra för att lättare kunna urskilja olika teman. Vi 
medverkade båda på alla åtta intervjuer för att komplettera varandra vid 
intervjutillfället med våra olika erfarenheter och kunskaper, samt för att kunna spela 
in intervjuerna båda två ifall något skulle gå fel med tekniken, vilket Stukát (2011) 
påpekar kan vara värt att ta i beaktning. 

3.3 Urval 

Vi har valt ut våra informanter genom att använda ett målinriktat urval, Bryman (2011) 
skriver att urvalspersonerna då väljs ut på grund av att de är relevanta för studiens 
syfte, de kan skapa förståelse kring specifika sociala situationer och passar in på 
studiens kriterier. Kriteriet för vår studie var att informanterna skulle vara utbildade 
förskollärare.  

Vi intervjuade åtta stycken förskollärare på fem förskolor inom en större kommun 
belägen i mellansverige. Alla förskolor är kommunala och alla förskolor har tillgång till 
lärplattor i sin dagliga verksamhet. Vi kommer att benämna informanterna som 
förskollärare 1 till 8 under 4.1 Resultatredovisning.  

3.3.1 Tabell 

Tabellen nedan visar förskollärarnas antal verksamma år i yrket, barngruppens storlek 
där de arbetar, ålder på barnen, övriga ansvarsområden samt antal lärplattor per 
avdelning. 

 

3.4 Tolkningsmetod 

Vid jämförelser av förskollärarnas svar samt för att få syn på hur de olika förskollärarna 
förhåller sig till samma fenomen kan indelning i teman vara fördelaktigt menar 
Löfgren (2014). Vidare beskriver Bryman (2010) att teman tas fram genom att 
forskaren noga går genom sin data för att hitta återkommande inslag. Ett tema kan 
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vara något speciellt intressant som förskolläraren lyfter i sina intervjusvar, det kan 
även vara något som förskolläraren ofta återkommer till i sina resonemang (Löfgren, 
2014). Vi har därför valt att dela in vårt resultat i olika teman under 4.1 
Resultatredovisning, kring sådant som vi ansåg uppkom mer frekvent i vår insamlade 
data. 

3.5 Tillförlitlighet 

Vi har noggrant gått igenom alla faser och redogjort för dem i denna process för att på 
så sätt öka studiens pålitlighet och trovärdighet, detta menar Bryman (2011) är en 
viktig del för att kunna bedöma om undersökningen är tillförlitlig. Förskollärarna har 
intervjuats enskilt utifrån en semistrukturerad intervju vilken även kan öka 
tillförlitligheten då de får möjlighet att beskriva sina egna erfarenheter och 
upplevelser. Stukát (2011) påpekar dock att yttre störningar, dålig dagsform och 
feltolkningar av svar och frågor, dels av den intervjuade, dels av dem som genomför 
undersökningen kan leda till att tillförlitligheten brister. Författaren beskriver vidare 
att det inte alls är säkert att den intervjuade är ärlig i sina svar, det kan ske medvetet 
eller omedvetet. Detta är vi medvetna om och har därför lyft fram undersökningens 
konfidentialitet för de intervjuade. Studiens generaliserbarhet kan vi inte garantera då 
vi endast intervjuat åtta förskollärare, vilket gör att vi inte kan dra allmänna slutsatser 
av vårt resultat. 

Då vi använt oss av uppföljningsfrågor för att på så vis kunna säkerställa att vi förstått 
den intervjuades svar på rätt sätt kan trovärdigheten enligt Bryman (2011) öka. Vi som 
har utfört studien var överens om hur vi skulle tolka det vi såg och hörde i intervjuerna 
vilket Bryman (2011) menar gör att trovärdigheten höjs. Antalet verksamma år som 
förskollärare skiljde sig vilket gör att vi får en bredare bild av deras olika erfarenheter 
av lärplattan som också kan öka resultatets trovärdighet. Genom att vi varit två 
personer som tolkat intervjuerna med våra respektive erfarenheter och kunskaper höjs 
trovärdigheten ytterligare. Dock är vi medvetna om att den tolkning vi gör baseras på 
våra tidigare erfarenheter och kunskaper vilket kan uppfattas som en nackdel i relation 
till studiens tillförlitlighet. 

3.6 Forskningsetiska överväganden 

Vi har tagit hänsyn till de forskningsetiska regler som Vetenskapsrådet (2011) skrivit 
fram. De forskningsetiska reglerna är indelade i fyra principer, informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, och nyttjandekravet.  

Genom att förskollärarna fick ta del av vårt missivbrev kunde vi uppfylla 
informationskravet, det innebär att informanterna fick ta del av studiens syfte, 
genomförande av datainsamlingen, uppgifter om högskola och handledare samt 
information om vilka som skulle genomföra studien.  
Innan intervjun betonade vi återigen för förskolläraren att hen när som helst under 
intervjuns gång kunde välja att avbryta intervjun utan negativa påföljder, vilket 
innefattar samtyckeskravet. Vi var också noga med att fråga förskolläraren efter 
färdig intervju om de var nöjda med sina svar och om de ville tillägga något.  
Konfidentialitetskravet innebär att vi går i god för att förskollärarens identitet 
samt den förskola som hen arbetar på inte kommer att avslöjas i studien.  
Materialet som vi samlar in under våra intervjuer med förskollärarna bearbetas endast 
för att kunna ingå i det data som ska användas för att besvara studiens 
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forskningsfrågor. De berörda förskollärarna är medvetna om att uppsatsen kommer 
att publiceras i portalen DIVA, detta gör att vi uppfyller nyttjandekravet 
(Vetenskapsrådet, 2011; Stukát, 2011). 
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4 Resultat 

I detta avsnitt redovisas vårt resultat som samlats in från studiens intervjuer under 
resultatredovisning. Detta avsnitt är sedan indelat i tre olika teman som relateras till 
studiens syfte och forskningsfrågor. Resultatet tolkas sedan utifrån vår förståelse av 
det teoretiska perspektivet samt relateras till litteraturbakgrund under avsnitt tolkning 
av resultat. 

4.1 Resultatredovisning 

Under detta avsnitt har resultatet delats in i tre olika teman utifrån studiens syfte och 
forskningsfrågor. Förskollärares uppfattningar om lärplattan, förskollärares IKT 
kompetenser och lärplattans användningsområden. 

4.1.1 Förskollärares uppfattningar om lärplattan 

De flesta av förskollärarna är positiva till lärplattans intåg i förskolans verksamhet och 
använder den så gott som dagligen i olika aktiviteter med barnen, förskollärare 8 säger 
”jag har svårt att tänka mig verksamheten utan lärplattan”. Resultatet visar att flertalet 
förskollärare anser att lärplattans användningsområden gör det möjligt för barnen att 
bli delaktiga i verksamheten, förskollärare 7 beskriver att lärplattan används för att 
skicka ut veckobrev till vårdnadshavare, där barnen får verka som medskribenter och 
välja vilka bilder som ska presenteras.   

Lärplattan ses också av flertalet förskollärare som ett användbart verktyg i syfte att 
utveckla barnens samarbete och samspel. Alla förskollärare kopplar ihop barnens 
lustfyllda lärande med lärplattan då barnen är nyfikna och intresserade av den. 
Förskollärare 4 förklarar ” alltså lärplattan i sig är barnen intresserade utav. Det spelar 
ingen roll vad jag gör, bild, djur eller matte. De är så nyfikna allihop tycker jag”. 
Förskollärare 2 säger ” Så fort vi tar fram den så kommer dom som flugor på en 
sockerbit”. Förskollärare 6 beskriver att lärplattan är ett ”komplement som hjälper till 
och gör barnen mer intresserade, dom tycker att det är kul och engagerande”. 
Förskollärarna förklarar att lärplattan kan verka kompletterande genom att den inte 
utesluter användning av annat befintligt material. Lärplattan är även ett sätt för att 
utveckla barns lärande digitalt. Förskollärare 1 uttrycker följande: 

Typ två skedar, två gafflar, två knivar och man la ut så här och så får barnen känna och testa, 
dom här hör ihop och dom här är olika och så sen gick vi över på lärplattan som är mer abstrakt.  

En gemensam syn som de flesta förskollärarna delar är att barnen har tillgång till 
digitala verktyg hemifrån och kan hantera dessa verktyg. Resultatet synliggör även att 
användandet av lärplattan skiljer sig åt, dels på vilket sätt förskollärarna använder den, 
dels hur ofta. Förskollärare 7 förklarar att detta kan vara åldersrelaterat ” Vi som är lite 
yngre jobbar, har det lite mer naturligt och är inte rädda för att testa nya saker”. 
Förskollärare 4 ifrågasätter användandet av lärplattan med de yngsta barnen och 
säger: 

Jag funderar ibland varför jag ska använda den till ettåringarna, vad ska dom lära sig i den 
digitala…varför är den viktig för ettåringar kan väl jag fundera över. Dom små barnen har så 
mycket annat de behöver lära sig, det här digitala…dom kommer lära sig, jag lovar er våra 
tvååringar är experter på att jobba med ipads, dom är redan experter hemifrån, dom kan det! 
Jag tror det är mycket lättare att arbeta med ipaden med fyra-femåringar, det finns mycket mer 
att hitta och jobba med, än med jättesmå barn. Äldre barn kan tänka så mycket mera. 
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Förskollärare 2 beskriver också svårigheten med att integrera lärplattan på en 
småbarnsavdelning, 

När vi började med det här jobbade jag på småbarn och tänkte, åh usch fy vad svårt! Hur ska jag 
kunna jobba med småbarn på det här. Vi hade den framme men barnen kunde inte flytta på 
saker med sin lilla kontaktyta och sådär, så att jag kom aldrig in i det riktigt när jag jobbade där. 
Jag måste erkänna att jag inte har använt den som ett pedagogiskt verktyg som jag skulle vilja. 

Resultatet visar att de flesta förskollärare är positiva till att använda lärplattan och ser 
den som ett kompletterande verktyg för att utveckla barnens samarbete och samspel. 
En gemensam syn som framkom var att barnen hade tillgång till digitala verktyg 
hemma vilket kunde påverka förskollärares användning av lärplattan. 

4.1.2 Förskollärares IKT-kompetenser 

Då det kommer till IKT, där lärplattan är ett digitalt verktyg inom området upplever 
en del av förskollärarna att de skulle behöva få mer kunskap om lärplattan och mer tips 
och idéer kring hur de ska använda den i verksamheten tillsammans med barnen. Ett 
fåtal av förskollärarna beskriver också att de inte är självklart hur användandet av 
lärplattan kan se ut för dem, de anser att de behöver mer fortbildning. Kompetenserna 
inom IKT skiljer sig åt både mellan förskolor, avdelningsvis och i det egna arbetslaget. 
Förskollärare 4 uttrycker att hen…” behöver mer tips och idéer hur jag ska kunna jobba 
med ipaden”. Hen beskriver vidare ” Om jag ska träna språk då tänker jag, vi sjunger 
rim och ramsor, vi härmar varandra…då har jag ju inte använt paddan”. Förskollärare 
2 beskriver ”jag tror att vi behöver lära mer av varann i huset också, alla sitter på sina 
avdelningar”.  

Ett eget intresse för lärplattan beskrivs av många förskollärare vara sammankopplat 
med hur användningen av och kunskaper kring lärplattan kan se ut. Förskollärare 2 
uttrycker: ”Jag har inte fått någon fortbildning, handlar om eget intresse. Jag tog hem 
den från jobbet och använde på helgerna för att lära mig att använda den”. 

Hälften av förskollärarna ser sin IKT-kompetens som ganska god till mycket god. De 
uttrycker även att de själva är väldigt intresserade av lärplattan. Förskollärare 5 säger 
”Jag ser den som mycket god. Ja det gör jag…mm…Jag har ju inte fått någon 
fortbildning men det handlar ju mycket om intresse tänker ju jag”. Förskollärare 5 
tänker att bristen på fortbildning kan bero på att cheferna eventuellt är sämre insatta 
inom IKT än förskollärarna. 

4.1.3 Lärplattans användningsområden 

Gemensamt för alla förskollärare är att lärplattan till störst del används för 
dokumentation och reflektion samt som ett medel och ett kompletterande verktyg för 
att uppfylla läroplanens olika strävansmål, där matematik, språk, naturvetenskap och 
teknik ingår. Några av förskollärarna anser att det blir mest naturligt att arbeta med 
matematik och språk med hjälp av lärplattan. Den används också för att synliggöra 
barns lärande både för barnen själva men även för vårdnadshavare. Förskollärare 5 
förklarar att ” paddan i sig är inget syfte… det är informationen som finns där som vi 
kan använda oss av”. Förskollärarna använder bland annat lärplattan för att söka 
information om djur, djurläten, länder, olika språk samt att se filmer på olika 
experiment. Appar är också ett hjälpmedel för förskollärarna i arbetet med barns 
lärande och utveckling inom olika ämnen, ett exempel där matematik kan synliggöras 
är genom appen Piccollage. Detta tydliggörs genom förskollärare 2: 
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Vi gör mycket Piccollage som barnen får med sig hem om de har gjort någonting och vi har satt 
upp på väggen, olika mål från läroplanen där piccollagebilder sitter under där föräldrar kan 
titta och det här tycker vi att vi tränar matematiken genom sortering och så. Vi gör en del 
piccollage, det går fort och det är där vi använder den med dokumentation också, vad barnen 
gör. 

En annan app som kan användas utifrån ett ämnesdidaktiskt perspektiv inom området 
matematik är ritappen Zenbrush, förskollärare 5 beskriver detta som följande: 

…Ehm och sen, jag tänker även vi jobbar mycket med former, alltså med cirkel, kvadrat, 
trianglar…och grejer och sånt och då använder ju vi kanske främst den här Zenbrush som jag 
sa…där man ska rita en triangel och så diskuterar vi, ja men hur ser man det och så vidare. Vi 
pratar mycket kring det och tittar mycket, det här att ja men om jag ritar fem prickar 
tillsammans och så har jag fem pinnar, vilket är enklast att se, liksom har dom gjort det till en 
bild? Kan dom se att det är fem oavsett vad det är. 

En del av förskollärarna beskriver även att de använder sociala medier som ett sätt att 
göra vårdnadshavare delaktiga i barnens lärande på förskolan, exempelvis genom 
facebook, blogg och instagram. Detta sker med hjälp av lärplattan som verktyg. 
Förskollärare 8 beskriver: 

Föräldrarna tyckte att vi skulle bli mer tydliga med information och med dokumentation. 
Lärplattan har då används för att starta en blogg och ett instagramkonto numera. Där lägger 
vi ut bilder på vad som händer. Ett rådjur sprang förbi…eller whatever. 

Ett fåtal förskollärare diskuterar även hur lärandet om själva lärplattan kan vara ett 
mål i sig, att barnen lär sig använda och kommunicera genom multimedia och 
informationsteknik. Förskollärare 6 och 7 uttrycker sig på dessa vis:  

Man ser ju även när barnen sitter med lärplattan vilka som överhuvudtaget har känt på en innan 
och vilka som vet hur det funkar, vissa har ju inte gjort det alls och därför är det ju väldigt bra 
att man kan ha detta i förskolan just för att alla kan inte ha det hemma och alla har ju inte 
tillgång till det. Vissa av barnen vågade inte ens ta på den förut och så är det ju inte nu utan 
absolut är det ju också för att de ska kunna se att det inte kommer att hända någonting. 
(förskollärare, 6) 

Det är ju en väldigt stor fördel att ha tillgång till internet och att man kan söka tillsammans med 
barnen, dom är ju i vårt informationssamhälle och det blir ju också som ett mål att lära sig teknik 

tänker jag, hur söker man efter saker, vilken väg går vi. (förskollärare, 7) 

Några av förskollärarna beskriver att lärplattan kan vara ett mål för att barnen ska lära 
sig att få syn på och använda sig av ny teknik genom olika appar som syftar till att 
utveckla barnens finmotorik genom att exempelvis ta kort med lärplattan. 
Förskollärare 6 berättar vidare att de använder lärplattan som medel för att få in teknik 
i barnens vardag, 

Just youtube har varit väldigt bra, speciellt till natur och teknik, vi hade förut att dom ville kolla 
lego, hur… det var en legofigur som dom ville bygga och så sökte vi upp ett klipp där dom gjorde 

den och så kunde dom sitta och göra efter den.  

Ett fåtal förskollärare använder även lärplattan till att göra egna QR-koder för att 
utveckla barnens tekniska kunnande, då detta är något som även barnen får prova på. 
Barnen blir aktiva i sitt eget lärande när de använder lärplattan, då deras nyfikenhet 
styr innehållet. Förskollärare 3 beskriver att barnen själva kan göra egna sagor med 
hjälp av lärplattan. En del av förskollärarna är dock kritiska till användning av 
spelapplikationer för att utveckla barns lärande och tycker att dessa applikationer 
behöver förbättras medan andra förskollärare inte använder spelapplikationer alls på 
grund av att barnen spelar hemma och tycker att det finns viktigare bitar att fokusera 
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på i förskolan. Förskollärare 8 säger att ”jag är lite anti att barn spelar appspel, jag 
tycker att det finns bra mycket bättre alternativ, om man skulle lägga ett memory så 
kan man ju lägga ett memory”. 

Förskollärarna beskriver att språk är integrerat i allt som sker på förskolan. Vid arbetet 
med lärplattan utvecklas barns språk, genom att barnen får möjlighet att ta till sig och 
förstå instruktioner från olika appar, exempelvis bokstavspussel. De kan även lyssna 
på sagor, rim och ramsor på olika språk. Barnen använder också språket när de 
samarbetar och samspelar. Förskollärare 5, ” språket liksom går ju in i allt vi gör…även 
om vi jobbar med matten och natur, teknik… det är…språket har du ju hela tiden…”. 
Förskollärare 1 uttalar sig såhär,  

Eeh, jag tror att det är nog språket, eh men jag tycker att man är så inriktad på att alla dom 
här fyra ska in i verksamheten så, men om du frågar mig vilket som intresserar mig mest så är 
det nog språket för att språket är liksom grunden för alla dom andra också för att har man inte 
språket så är det svårt att komma vidare med dom andra ämnesområdena. 

”Vi har ett barn som är tvåspråkigt som har lite problem med svenskan och där har vi 
suttit och använt den som en bilderbok, pekbok mer för att träna på språket”, förklarar 
förskollärare 2.  Här kan vi se ett exempel på när lärplattan används som ett didaktiskt 
hjälpmedel för att stimulera barns språkutveckling. De flesta av förskollärarna 
använder sig av olika applikationer för att stimulera barns språkutveckling på 
varierade sätt. Förskollärare 7 förklara: 

Det finns ju många bra appar som öppnar upp till deras språkliga förmåga, till exempel att 
komma i kontakt med bokstäver, skriva sitt namn, vi spelar memory där vi har tagit kort på 
barnen och när de parar ihop, när dom har fått ett par så, ja låt oss säga Kalle, så kommer 
namnet Kalle upp och så är det även inspelat att han säger Kalle.  

Många av förskollärarna reflekterar kring bilder och dokumenterar även tillsammans 
med barnen via lärplattan, som då blir ett hjälpmedel för att synliggöra barnens 
lärande och utveckling genom pedagogiskt dokumentation. Förskollärare 7 förklarar 
på detta sätt: 

Man kan följa hur projektet har sett ut och sen när vi kollade hur blev det, då kanske dom har 
blivit intresserade av maskar…i och med sniglar, så då får vi gå vidare med det istället, det blir 
en levande dokumentation hela vägen. Där blir ju lärplattan betydelsefull. 

När det kommer till ämnet naturvetenskap är det vanligt förekommande att lärplattan 
användas för att ta kort på djur i skogen, men också för att söka information om olika 
djur på youtube, baserat på barnens intresse. Förskollärare 7 berättar att:  

Som till exempel så kan barnen bli intresserade av något, nyligen var det isbjörnar som kom 
från ingenstans och då kan ju barnen få se på bilder av riktiga isbjörnar, sen kan vi kolla upp var 
på jorden isbjörnarna lever och så kan dom få rita egna jordklot och sen kan man också kolla på 
klipp om detta på youtube och få se hur det faktiskt ser ut till exempel. 

Lärplattan kan också kopplas upp till avdelningens tv och användas för att visa olika 
experiment för barnen som de sedan testar att göra tillsammans.  Förskollärare 8 
uttrycker att naturvetenskapen är rolig att jobba med, genom att göra experiment 
tillsammans med barnen där experimenten samtidigt filmas med lärplattan som är 
uppkopplad till teven gör att alla barnen kan följa vad som händer.  

Många av förskollärarna låter barnen själva använda lärplattan för att ta egna bilder 
på sådant som är meningsfullt för dem, det gör det enklare för förskollärare att följa 
barnens projekt som de sedan kan koppla till olika ämnesinnehåll. Ett exempel 
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tydliggörs genom förskollärare 8, ”Om vi är i skogen, ta kort på något som intresserar 
dig liksom. Då får man syn på deras tankar, bättre att dom själva får vara delaktiga och 
får inflytande. Barnen använder den mycket själva”. 

Resultatet visar i huvudsak att förskollärarna använder lärplattan så gott som dagligen, 
främst som ett dokumentations- och reflektionsverktyg med barnen. Resultatet 
synliggör även att förskollärarna ser att användning av lärplattan kan utveckla barns 
lärande och samarbete men många av förskollärarna upplevde också att de behövde 
och ville ha mer fortbildning inom IKT för att nyttja lärplattan som ett pedagogiskt 
verktyg.  

4.2 Tolkning av resultat 

Under detta avsnitt tolkas resultatet genom litteraturbakgrund och det teoretiska 
perspektivet. Vi har valt att behålla de teman som framkom genom 
resultatredovisningen, för att den röda tråden ska bli tydlig. 

4.2.1 Förskollärares uppfattningar om lärplattan  

Resultatet visar på att det finns lite olika uppfattningar och förhållningssätt till 
lärplattans användning i syfte att väcka barnens nyfikenhet för de olika 
ämnesområdena. De flesta förskollärare är positiva till användning av lärplattan i 
förskolan och använder den som ett kompletterande verktyg så gott som dagligen. Vi 
tolkar det som att de ser lärplattan som ett intressant pedagogiskt material i arbetet 
tillsammans med barnen. Finns det ett intresse kan lärplattan bli ett bra verktyg för att 
utveckla barns kunskaper menar Shifflet, Toledo och Matton (2012). Lärplattan 
uppfattas av förskollärarna i vårt resultat kunna utvidga barnens lärande och göra dem 
mer delaktiga i verksamheten, detta var även något som Hvit Lindtrand (2015) och 
Petersen (2015) kunde se. Förskollärarna upplever också att barnen tycker att det är 
roligt och blir nyfikna och engagerade när lärplattan tas fram, vilket kan kopplas till 
Andersson och Gullbergs (2012) tankar, författarna beskrev vikten av att förskollärare 
kan fånga upp barnens intressen inom olika ämnesområden och bygga vidare utifrån 
dem. Lärplattan kan således bli ett användbart verktyg för att fånga upp barns 
intressen inom olika områden. Vi kan tolka det som att resultatet synliggör att detta 
digitala verktyg utvecklar barns lärande på ett lustfyllt och kreativt sätt. Bergman och 
Fors (2015) och Bjurulf (2013) såg också att lärplattan möjliggjorde ett lustfyllt och 
kreativt lärande för både förskollärare och barn.   

Lärplattan möjliggör även utifrån vår tolkning av resultatet att barnen kan bli mer 
aktiva i sitt eget lärande. Detta resultat speglades även i Flewitt, Messer och Kucirkovas 
(2014) studie. Många förskollärare tycker även att lärplattan kan möjliggöra och 
utveckla barns samarbete och sociala samspel. Dessa tankar kan sammanfattningsvis 
relateras till det sociokulturella perspektivet som Strandberg (2006) beskriver, där 
lärande och utveckling kännetecknas av aktiva, kreativa yttre aktiviteter som är sociala 
och sker i interaktion med andra där språket samt stöd av olika artefakter ses som en 
viktig länk för kunskapande.  

Förskollärares olika förhållningssätt i resultatet handlar om hur de ser på lärplattan 
och hur vana det är att arbeta med lärplattan som digitalt pedagogiskt verktyg för barns 
lärande. Deras olika förhållningssätt innefattar även synen på barn och vad de kan 
klara av, där åldern på barnen verkar vara en avgörande faktor. Detta resultat skiljer 
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sig mycket från Strandberg (2006) och Geist (2012) forskning, då de kunde se att även 
små barn kunde använda sig av digitala verktyg. 

De uppfattningar som vi kan urskilja är att det verkar vara svårare att arbeta med 
lärplattan som ett pedagogiskt kompletterande material med de allra yngsta barnen 
jämförelsevis med de äldre barnen. Det verkar vanligt förekommande att lärplattan i 
arbetet med de yngsta barnen ifrågasätts, något som även framkom i Plowman och 
Mcpake (2013) Shifflet m.fl. (2012) samt Geist (2012) studier. Utifrån vårt resultat 
verkar det förekomma att lärplattan ses som ett måste på grund av förskolans 
förstärkta fokus på de olika ämnesområdena som Pramling Samuelsson och Tallberg 
Broman (2013) redogjorde för. Denna syn på lärplattan i arbetet med de yngsta barnen 
kan bli problematisk. Stenliden (2013) och Thuresson (2013) lyfter att barn föds in i en 
visuell värld och kultur, vilket skapar nya villkor för lärande. Detta medför att 
förskollärare behöver ha goda kunskaper i att utveckla barns digitala kompetens. 
Enligt läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) ska också barn ges möjlighet att 
använda och kommunicera genom multimedia och IKT då dessa kunskaper kommer 
att behövas i vårt samhälle. 

Vårt resultat visar även uppfattningen om att barn idag har lärplattor hemma och vet 
hur de ska använda dem, ”våra tvååringar är experter på att jobba med ipads, dom är 
redan experter hemifrån” beskrev en av förskollärarna, dessa tankar kan i likhet med 
Plowman och Mcpake (2013) studie relateras till att förskollärarna ser barn som 
digitalt infödda och i många fall antar att barnen behärskar dessa verktyg. Går vi 
tillbaka till undersökningen som Statens medieråd (2015) genomförde så är det inte 
konstigt, lärplattan är det verktyg som barn använder mest hemma. Det behöver dock 
inte innebära att alla barn har likadana erfarenheter och kunskaper inom digital teknik 
vilket Plowman och Mcpake (2013) och Alexandersson, Linderoth och Lindö (2001) 
även belyste. Utifrån resultatet tolkar vi det som att en del förskollärare skulle behöva 
skapa medvetenhet kring begreppen digital wisdom och visual literacy som Stenliden 
(2013) tidigare beskrev då barn har olika erfarenheter och kunskaper med sig in i 
förskolan.  

Vi som arbetar i förskolan ska enligt förskolans läroplan (Skolverket, 2010) ta hänsyn 
till att barnens erfarenheter och hemmiljöer ser olika ut, vilket även innefattar barnens 
olika erfarenhet och användning av digitala verktyg.  

4.2.2 Förskollärares IKT-kompetenser 

Genom resultatet blir det synligt att en del av förskollärarna tycker att den största 
svårigheten med att använda lärplattan tillsammans med barnen är att det brister i 
teknikkunskapen hos dem själva. Vi tolkar detta som, i enlighet med Zevenberger och 
Leman (2006) att förskollärarna känner en osäkerhet inför lärplattan som ett verktyg 
för barns lärande och att de vill ges möjlighet att skapa sig en större kunskap kring den 
för att kunna få ut mer i användandet av den. Marklund (2015) och Li (2006)  kommer 
i sina studier fram till detsamma, att förskollärare generellt sett behöver en större 
kunskap kring teknik och IKT.  

Resultatet visar att användandet av lärplattan mellan förskolor skiljer sig åt, både 
mellan förskollärare men även avdelningsvis, vilket verkar bero på en bristande 
kunskap om den. Brist på kunskap påverkar även lärplattans användning utifrån ett 
ämnesdidaktiskt perspektiv som även Zevenbergen och Leman (2006) beskrev. Då 
användningen av IKT skiljer sig åt tolkar vi det som att intresset styr ganska mycket 
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över hur användandet av lärplattan ser ut. Vi uttolkar att förskolans likvärdiga arbete 
när det handlar om barns användning av och kommunikation genom IKT försvåras. 
Just likvärdighet i förskolan kan relateras till Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) 
tankar men även till det sociokulturella perspektivet då de beskriver att allt material 
på förskolan påverkar hur vi förstår, tänker och handlar. 

En av förskollärarna anser att de måste prata mycket mer med varandra avdelningar 
emellan och byta kunskaper med varandra, vilket kan tolkas utifrån ett sociokulturellt 
perspektiv. Säljö (2014) menar att det är genom kommunikation som vi utvecklas och 
kunskap bildas. Lärandet är enligt Strandberg (2006) socialt, aktivt och möjliggörs 
genom att kunskap skapas tillsammans. I detta fall kunskap om lärplattans 
användningsområden. De förskollärare som enligt resultatet verkar ha en lägre IKT-
kompetens upplever vi faktiskt har ett intresse för att lära sig mer om lärplattan om 
tillfällen ges. Flewitt m.fl. (2014) menar detsamma, förskollärarna ska stödjas i 
införskaffandet av kunskap kring lärplattan.  

Många av förskollärarna berättar att de själva tar hem lärplattan för att få tid att lära 
sig mer om den. Detta tolkar vi som att förskollärarna gärna vill lära sig om lärplattan 
för att kunna använda den på ett bra sätt i barngruppen. Vi tolkar det också som att 
förskollärarna ges för lite fortbildning inom IKT, de kanske har förstått att i dagens 
samhälle så krävs det större kunskap kring teknik som Ellneby (2005), Stenliden 
(2013) och Pramling Samuelsson och Tallberg Broman (2013) lyfter på olika sätt. I 
förskolan finns det många tillfällen för förskolläraren att ge barn erfarenheter och 
kunskaper med lärplattan som ett pedagogiskt verktyg, förskollärare har ett stort 
ansvar. Detta är även något som Alexandersson m.fl (2001) skriver om. En av 
förskollärarna lyfter att en möjlig orsak till att förskolor inte får så mycket 
kompetensutveckling inom IKT kan vara att förskolechefen i många fall verkar vara 
sämre insatt i ämnet än förskollärarna själva. Detta tolkar vi som att förskolecheferna 
i vissa fall inte själva har intresset för IKT. En annan tänkbar orsak skulle kunna vara 
att förskolechefen ifrågasätter barnens användande av teknik, vilket Plowman och 
McPake (2013) resonerade kring.  

4.2.3 Lärplattans användningsområden 

Ellneby (2005) och Forsling (2011) belyser att lärplattan ska ses som ett komplement 
då barn lär med hela kroppen och alla sina sinnen. Vårt resultat visar att lärplattan 
används av förskollärarna som ett verktyg för att främja barns lärande inom olika 
områden. Lärplattan används även som ett medel och ett komplement i verksamheten 
i syfte att dokumentera och reflektera över hur verksamheten uppfyller läroplanens 
(Skolverket, 2010) strävansmål där de olika ämnesområdena ingår som en del.   

Många av förskollärarna reflekterar både i arbetslaget men också tillsammans med 
barnen med hjälp av lärplattan, som ofta då kopplas upp på avdelningens tvskärm. Den 
blir då ett pedagogiskt dokumentationsverktyg för att synliggöra barns lärande. Vi 
tolkar denna aktivitet utifrån det sociokulturella perspektivet som en skiftning mellan 
inre och yttre aktivitet där kommunikation och interaktion med artefakten lärplattan 
äger rum. Detta är en viktig del för lärande inom det sociokulturella perspektivet som 
Strandberg (2006), Säljö (2014) och Jakobsson (2012) lyfter. Genom yttre aktivitet 
som i detta fall kan hänvisas till den reflektion förskollärare och barn gör tillsammans 
kring och om olika aktiviteter och bilder, ges även barn möjlighet att samtidigt 
reflektera inom sig själva vilket syftar till en inre aktivitet.  
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Naturvetenskap, matematik och språk var de ämnen som ofta lyftes i arbete med att 
stimulera barns nyfikenhet utifrån ett ämnesdidaktiskt perspektiv. Språket sågs ta 
mest plats, språket går in i allt vi gör och är grunden för de andra ämnesområdena 
beskrev förskollärare. Förskollärarna i studien upplevde att barns språkutveckling 
stimulerades genom samarbete och samspel vid lärplattan, vilket även Beschorner och 
Hutchison (2013) samt Flewitt m.fl. (2014) lyfter. Vårt resultat visar också att 
lärplattan kunde nyttjas i arbetet med att stödja flerspråkiga barn. Detta var något som 
Flewitt m.fl. (2014) också kunde se i sin studie, då barn genom lärplattan kunde 
kommunicera på nya sätt med varandra, vilket även hjälpte barn i behov av särskilt 
stöd. Detta kan också kopplas ihop med den proximala utvecklingszonen inom det 
sociokulturella perspektivet (Säljö, 2014). Genom att använda lärplattan som 
hjälpmedel kunde flerspråkiga barn och barn i behov av särskilt stöd göra sig förstådda 
på ett nytt sätt. 

Olika appar användes mestadels för att utveckla barn lärande, appspel var däremot 
något som inte var så vanligt förekommande, spela kunde barnen göra hemma ansåg 
de flesta av förskollärarna. Några återkommande appar var Zenbrush och Piccollage. 
Lärplattan användes som ett verktyg för att söka information och fakta på youtube och 
google utifrån barnens intresse och nyfikenhet som sedan kunde riktas mot 
läroplanens (Skolverket, 2010) ämnesinnehåll som Pramling Samuelsson och Tallberg 
Broman (2013) också beskriver. Lärplattan blir alltså ett medel att använda sig av för 
att rikta barnens medvetande mot något innehåll.  

För att få in naturvetenskap använder förskollärarna lärplattan för att visa, filma och 
göra olika experiment tillsammans med barnen. De gör utflykter till skogen där kort 
kan tas på något djur som intresserar barnen. En av förskollärarna beskrev även 
exemplet om isbjörnarna som ett sätt att arbeta med ämnet naturvetenskap. Dessa 
exempel kan kopplas ihop med den proximala utvecklingszonen inom det 
sociokulturella perspektivet, lärplattan kan här ses som den kompis som genom sina 
olika funktioner har mer kunskap att bidra med som Strandberg (2006) och Säljö 
(2014) beskriver.  

Resultatet visar att då barnen själva kan använda lärplattan blir det lättare att få syn 
på vad som intresserar dem och samtidigt skapa en förståelse för hur barnen skapar 
mening, något som Rowsell och Harwood (2015) även lyfter. Lärplattan kan då tolkas 
vara ett medel för att skapa mening om samma innehåll, ett delat fokus som Pramling 
Samuelsson och Tallberg Broman (2013) beskriver. Barnen använde bland annat 
lärplattan för att skapa egna sagor, ta kort, filma och göra egna QR-koder. Detta tolkar 
vi utifrån det sociokulturella perspektivet som ett aktivt, kreativt och socialt lärande 
där kunskap skapas tillsammans och där språket är en central del. 

Lärplattan kunde även av en del förskollärarna ses som ett mål i sig, barnen fick 
möjlighet att använda sig av och kommunicera genom IKT samt utveckla sin förståelse 
för hur lärplattan kunde användas för att söka information och därmed utveckla sitt 
tekniska kunnande. Beschorner och Hutchison (2013) delar denna tanke, de lyfter att 
lärplattan kan vara ett bra verktyg för att utveckla barnens tekniska kunskap, då 
barnen lär sig att se samband mellan vad som händer och vad resultatet blir.  

En av förskollärarna menade att det informationssamhället som vi lever i gör att 
barnen behöver utveckla dessa förmågor. Lärplattan sågs då ha en kompletterande 
funktion till hemmet. Detta tolkar vi som att det ändå finns en medvetenhet kring 
barns olika erfarenheter av och kunskaper inom digital teknik hemifrån, vilket också 
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Plowman och Mcpake (2013) framförde i sin studie. Författarna tryckte på vikten av 
digitala verktygs kompletterande funktion inom förskolan genom att synliggöra hur 
användandet av dem såg ut för barn hemma. Endast en av förskollärarna lyfte detta 
perspektiv.  
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5 Diskussion 

Detta kapitel utgörs av en reflektion och diskuterar de relevanta delarna ur 
undersökningen som i sin tur relateras till studiens syfte och frågeställningar. Vi 
diskuterar vidare vårt metodval och redogör för undersökningens relevans kopplat till 
förskolläraryrket och slutligen följer framtida forskning inom ämnet och en slutsats. 

5.1 Resultatdiskussion 

Syftet med vår studie var att synliggöra och beskriva förskollärares olika tankar och 
erfarenheter av att arbeta med lärplattan utifrån ett ämnesdidaktiskt perspektiv. 
Studiens forskningsfrågor var: 
 

1. Vad har förskollärare för erfarenhet av att använda lärplattan i syfte att 
stimulera barns nyfikenhet för de olika ämnesområdena? 
 

2. Inom vilket/vilka av läroplanens ämnesområden används lärplattan till störst 
del? 

 

Vårt samhälle idag präglas av ny teknik som skapar nya sätt att kommunicera och lära 
vilket kan vara en förklaring till lärplattans intåg i förskolans verksamhet. Vårt resultat 
visar att barnen upplevs bli mer aktiva i sitt eget lärande med hjälp av lärplattan då de 
tycks ha ett instinktivt intresse för den och blir motiverade till att använda den. Detta 
kan kopplas till det aktiva lärandet som också är centralt inom det sociokulturella 
perspektivet som Strandberg (2006) beskriver. Även förskolans läroplan (Skolverket, 
2010) är inne på samma linje då de lyfter att det är barnens intressen och erfarenheter 
som ska ligga till grund för förskollärarens arbete. Barns intresse och motivation är 
också två av grundstenarna för att barn ska kunna lära och utvecklas.  
 

Alla förskollärare i studien har en positiv inställning till lärplattan och kan se dess olika 
användningsområden som något som skulle kunna komplettera och utvidga barnens 
ämneslärande på ett lustfyllt sätt, vilket även Bjurulf (2013) och Petersen (2015) lyfter 
på olika sätt. Detta arbete med lärplattan förutsätter självklart en god IKT-kompetens, 
som bara hälften kände att de hade. Som en följd av detta uttryckte förskollärarna att 
de ville ha och behövde mer fortbildning. Detta var framförallt extra tydligt i arbetet 
med de yngsta barnen.  I vissa fall verkade orsakerna till bristen på fortbildning bero 
på förskolechefens ointresse för lärplattan som ett digitalt pedagogiskt verktyg. 
 

Vi upplevde att det fanns kunskapsklyftor inom IKT avdelningsvis men även i det egna 
arbetslaget. Det påverkar i sin tur hur förskollärare använder lärplattan utifrån ett 
ämnesdidaktiskt perspektiv. Flewitt, Messer och Kucirkova (2014) belyste också vikten 
av fortbildning inom IKT för att kunna se lärplattans potential. Vi tycker även att vi 
kan urskilja olika förhållningssätt till lärplattan som sådan och till förskollärarnas 
arbete med lärplattan relaterat till barnens ålder. De flesta förskollärare hade 
uppfattningen om att barnen använde lärplattan mycket hemma och den verkade inte 
alltid prioriteras eller ses som vilket pedagogiskt material som helst på förskolan. 
Utifrån synen på likvärdighet som ska genomsyra arbetet i förskolan blir detta 
förhållningssätt och denna kunskapsklyfta problematisk. Vi tror att detta skulle kunna 
medföra att barn riskerar att inte ges samma möjligheter till att skapa sig liknande 
erfarenheter av lärplattan då deras användande av och tillgång till digitala verktyg 
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utanför förskolan ser olika ut. Detta tror vi i förlängningen kan skapa olika 
kunskapsnivåer hos barnen inom IKT. En del förskollärare ifrågasatte lärplattans 
funktion i arbetet med de yngsta barnen, vilket kan innebära att lärplattan i vissa fall 
inte ses som vilket pedagogiskt material som helst av förskollärarna. Vi har svårt att 
tro att annat material som exempelvis lego eller pärlplattor skulle ifrågasättas på 
samma sätt som studien visar att lärplattan kan göra. Vi anser att lärplattan kan 
utveckla barns lärande likväl som lego och pärlplattor kan, det är en fråga om 
förhållningssätt. Liknande tankar synliggörs även i studier av Shifflet, Toledo och 
Matton (2012) och Geist (2012).  
 

Inom de olika ämnesområdena användes lärplattan mest för att utveckla och stimulera 
barnens språk, bland annat genom att den användes som ett reflektionsverktyg 
tillsammans med barnen. Den användes även inom områdena matematik och 
naturvetenskap. Dokumentation var det svar vi fick på frågan inom vilket 
ämnesområden lärplattan gavs störst utrymme. Barnen dokumenterade även själva 
genom att ta kort och filma med lärplattan, de gjorde även egna QR-koder. Utifrån ett 
ämnesdidaktiskt perspektiv anser vi att detta är sätt att utveckla barnens tekniska 
kunskaper, deras språk samt deras matematiska utveckling. Vi upplever att det finns 
en svårighet bland förskollärare med att identifiera ämnesdidaktiken i arbetet med 
lärplattan då denna fråga i intervjun inte gav så utvecklade svar. 

5.2 Metoddiskussion 

Något som vi la märke till under våra intervjuer var att frågorna vi använt oss av kunde 
tolkas olika av förskollärarna. Vi fick förklara vissa frågor lite mer ingående då många 
av förskollärarna inte förstod hur vi menade. Detta grundar sig i att de alla har olika 
erfarenheter och kan då tolka frågorna på olika sätt. Ämnesdidaktiskt perspektiv var 
ett begrepp vi upplevde att vi behövde förklara mer ingående, därför omformulerade 
och förtydligade vi den frågan som handlade om ämnesdidaktiken i 
intervjuunderlaget. Vi anser ändå att semistrukturerade intervjuer lämpade sig bäst 
för studiens syfte på grund av att vi ville få syn på förskollärares olika erfarenheter av 
arbetet med lärplattan. En fördel med att använda semistrukturerade intervjuer vid 
kvalitativ metod är att både vi och de intervjuade förskollärarna har möjlighet att ställa 
följdfrågor om något är oklart på grund av språkbruk (Stukát, 2011).  
 
Vi upplevde att det var till vår fördel att vara två vid alla intervjutillfällen då vi kunde 
fånga upp mer information på grund av våra olika erfarenheter och tolkningar. Vi är 
dock medvetna om att förskolläraren möjligtvis kan ha känt sig vara i underläge och 
medvetet eller omedvetet svarat på ett sätt som skulle gynna undersökningen. Genom 
att tillföra observationer som ett sätt att ytterligare kunna synliggöra arbetet med 
lärplattan utifrån ett ämnesdidaktiskt perspektiv hade vi kunnat få en bredare bild. 
Endast intervjuer valdes, dels på grund av tidsaspekten för arbetet, dels för att 
lärplattan är ett kompletterande verktyg som inte verkar användas hela tiden. Det hade 
kanske inte blivit en naturlig situation att observera. Vi upplevde i efterhand att en del 
frågor var väldigt lika varandra vilket eventuellt kan ha medfört att vi gick miste om en 
bredare bild av lärplattans funktion i förskolan. 
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5.3 Relevans utifrån ett förskollärarperspektiv 

Numera finns det i förskolans läroplan (Skolverket, 2010) ett förstärkt fokus på de 
olika ämnesområdena, matematik, språk, naturvetenskap och teknik vilket motiverar 
syftet med vår studie. Förskolan är en del av samhället och behöver också följa med i 
samhällets tekniska utveckling, därför tyckte vi att det var relevant att ta reda på hur 
de kunde arbeta ämnesdidaktiskt med lärplattan som verktyg. Lärplattan är ett relativt 
nytt pedagogiskt material i förskolan vilket motiverar vårt intresse för undersökningen 
som blivande förskollärare. Vi tror även att verksamma förskollärare finner denna 
studie intressant då digitala verktyg kan möjliggöra nya kreativa arbetssätt.    

5.4 Framtida forskning 

Då en del förskollärare upplevde att de skulle behöva mer fortbildning inom IKT skulle 
det vara intressant och motiverat att även fånga förskolechefernas perspektiv på IKT i 
förskolans verksamhet samt deras tankar kring hur förskollärare skulle kunna arbeta 
med lärplattan utifrån ett ämnesdidaktiskt perspektiv.  

5.5 Slutsats 

De slutsatser vi kan dra av denna studie är att förskollärare behöver goda 
ämnesdidaktiska kunskaper och IKT-kompetenser för kunna arbeta med lärplattan 
som ett pedagogiskt verktyg. Lärplattan kan således bli ett användbart verktyg för 
förskollärarna i arbetet med att stimulera barns nyfikenhet för de olika 
ämnesområdena på ett lustfyllt och kreativt sätt, där barnen blir aktiva i sitt eget 
lärande. 
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Bilaga 1 

Information om lärplattan utifrån ett ämnesdidaktiskt 
perspektiv 

Vi är två studenter från Mälardalens Högskola som går vår allra sista termin på 
förskollärarprogrammet här i Västerås. Genom intervjuer är vårt syfte att undersöka 
hur förskollärare använder sig av lärplattan utifrån ett ämnesdidaktiskt perspektiv. Du 
som förskollärare tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning för att bidra 
med dina kunskaper och erfarenheter kring vårt valda ämnesinnehåll. Enligt 
läroplanen för förskolan så ska barn ges möjlighet till att skapa och kommunicera med 
hjälp av bland annat multimedia och informationsteknik. Förskolan ska också sträva 
efter att varje barn utvecklar en begynnande förståelse för språk, matematik, 
naturkunskap och teknik.  

Genomförande 

Intervjun beräknas ta ca 40 min och ljudupptagning kommer att nyttjas för att 
underlätta vårt fortsatta arbete. Vi tar hänsyn till de forskningsetiska principerna 
genom att er medverkan kommer att vara konfidentiell, det vill säga att materialet 
endast är till för att uppnå studiens syfte och besvara våra forskningsfrågor. Det 
kommer heller inte att framgå på vilken förskola intervjun genomförs. Inga obehöriga 
kommer att ta del av ljudupptagningen. Ditt deltagande i vår undersökning är helt 
frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan vidare konsekvenser för 
dig. Arbetet är dock en offentlig handling och kommer att presenteras i form av en 
uppsats vid Mälardalens Högskola. Slutversionen läggs ut på databasen Diva. 

Vi hoppas att du tycker att detta låter intressant och gärna vill bidra med din kunskap 
och dina erfarenheter. Vid oklarheter är du välkommen att kontakta oss eller vår 
handledare för mer information. 

Med vänliga hälsningar 

Johanna och Elin 

Kontaktuppgifter: 

Elin Andersson 

Johanna Magnussen 

Anne Lillvist, handledare 

151113, Västerås 

  



 

Bilaga 2 
 

Intervju-underlag 
 
Forskningsfrågor: 

1. Vad har förskollärare för erfarenhet av att använda lärplattan i syfte att 

stimulera barns nyfikenhet för de olika ämnesområdena? 

2. Inom vilket/vilka av läroplanens ämnesområden används lärplattan till störst 

del? 

Bakgrundsfrågor: 

Antal verksamma år som förskollärare? 
Hur ser barngruppen ut där du arbetar? 
Har du någon ytterligare befattning? 

Intervjufrågor: 

1. Hur många lärplattor har ni tillgång till på avdelningen? 
 

2. Hur länge har ni haft tillgång till lärplattan i er pedagogiska verksamhet? 
 

3. Hur ofta används lärplattan i er pedagogiska verksamhet? 
   Följdfråga: Används lärplattan av alla i arbetslaget? 
 

4. Hur ser du på din IKT-kompetens? 
   Följdfråga: Har du fått någon fortbildning? 

 

5. Hur använder du dig av lärplattan i en planerad aktivitet? 

   Följdfråga: Som mål eller medel? 
 

6. Hur använder du dig av lärplattan i ditt pedagogiska arbete för att väcka barns 
intresse och utveckla deras förståelse för; 
 

 Matematik? 

 Språk? 

 Naturvetenskap och teknik?                                                                           

Ge gärna konkreta exempel. 

 
7. Vilket ämnesområde intresserar dig mest? 

 

8. Inom vilket ämnesområde ges lärplattan störst utrymme? 


