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Syftet med denna kvantitativa studie var att undersöka i vilken omfattning och 

hur lärplattan betraktas som ett pedagogiskt redskap i förskolans verksamhet. I 

takt med framväxten av lärplattor i förskolans verksamhet ställs ökade krav på 

digital kompetens hos pedagogerna i förskolan gällande exempelvis hur 

lärplattorna kan användas i ett didaktiskt syfte och bli ett pedagogiskt redskap. 

Studien bygger på en enkätundersökning där lärcoacher och andra pedagoger 

som aktivt arbetar med IKT i förskolan har deltagit. Studiens resultat visade 

följaktligen att pedagogers förhållningssätt är av betydelse då lärplattan används 

samt att lärplattan ses som ett mångsidigt redskap som underlättar många 

situationer i förskolans verksamhet. Studiens teoretiska utgångspunkt är det 

sociokulturella perspektivet. 
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1 Inledning 

Lärplattan har blivit ett vanligt inslag i förskolans verksamhet idag. Många kommuner 
har valt att satsa på användandet av lärplattan i förskolans verksamhet, detta i takt 
med att modern teknik präglar mycket av dagens samhälle (Bergman & Fors, 2015). 
Framväxten av modern teknik i förskolan tror vi bland annat kan ha att göra med det 
som skrivs fram i läroplanen för förskolan. Det står att barn i förskolan ska få möjlighet 
till att utforska hur teknik fungerar (Skolverket, 2010). I takt med framväxten ställs 
också ökade krav på digital kompetens hos pedagoger i förskolan gällande exempelvis 
hur tekniken kan användas som ett pedagogiskt redskap (Bergman & Fors, 2015).   

Det pågår en debatt inom politiken om huruvida modern teknik är framtidens redskap 
för lärande. Debatten har växlat från att först ha handlat om informations- och 
kommunikationsteknik (IKT) ska finnas i förskolan till hur IKT ska användas i 
förskolan (Ljung-Djärf, 2004). Många barn har tillgång till en lärplatta i hemmet idag, 
men inte alla, därför är det betydelsefullt att lärplattan används i förskolans 
verksamhet. Detta för att alla barn ska få ta del av den då lärplattan och annan modern 
teknik idag har en central plats i samhället (Wahlström, 2015).   

Under vår utbildning på förskollärarprogrammet upplever vi att ämnet kring hur 
lärplattan kan användas som ett pedagogiskt redskap i förskolans verksamhet inte har 
behandlats. Det finns indikationer som tyder på att det inte heller erbjuds tillräckligt 
med kompetensutveckling till pedagoger inom förskolan för hur de kan gå tillväga med 
lärplattan som ett pedagogiskt redskap (Ljung-Djärf, 2004). Detta ser vi som ett 
problem och ser därför betydelsen av att utforska detta problemområde vidare.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med föreliggande studie var följaktligen att undersöka i vilken omfattning och 
hur lärplattan betraktas som ett pedagogiskt redskap i förskolans verksamhet. 
Följande frågeställningar använde vi oss av för att uppnå syftet med denna studie.   

 I vilken omfattning och hur använder pedagoger inom förskolans 
verksamhet lärplattan som ett pedagogiskt redskap? 

 Hur beskriver pedagoger inom förskolan lärplattans roll? 

1.2 Disposition 

I uppsatsens andra kapitel ges en förklaring på centrala begrepp som är betydelsefulla 
för studiens innehåll. Därefter redogörs studiens teoretiska utgångspunkt som är det 
sociokulturella perspektivet. Vidare presenteras tidigare forskning som är relevant för 
detta ämne. Avsnittet tidigare forskning har delats in i tre rubriker för att underlätta 
läsningen. Rubrikerna är: den moderna teknikens framväxt i förskolan, pedagogers 
förhållningssätt och pedagogiska fördelar samt begränsningar med lärplattan. 

I det tredje kapitlet redogörs det för studiens forskningsmetod och forskningsdesign. 
Därefter presenteras studiens urval följt av forskningsproceduren som beskriver 
arbetsprocessen. Vidare diskuteras studiens reliabilitet och validitet samt beskrivs 
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forskningsetiken som vi tagit hänsyn till under arbetets gång. Avslutande i tredje 
kapitlet kommer en beskrivning på hur vi gått tillväga under litteratursökningen.  

Resultatet presenteras i det fjärde kapitlet under dessa rubriker: pedagogers 
förhållningssätt till lärplattan som ett pedagogiskt redskap, barns delaktighet och 
samspel kring lärplattan som artefakt och pedagogiska fördelar samt begränsningar 
med lärplattan. Under dessa rubriker presenteras studiens resultat utifrån bland annat 
tabeller. 

I det femte kapitlet analyseras resultatet gentemot tidigare forskning och studiens 
teoretiska utgångspunkt. Analyskapitlet är uppdelat i samma rubriker som 
resultatkapitlet för att underlätta läsningen. 

Avslutningsvis i det sjätte och sista kapitlet kommer en diskussion utifrån studiens 
syfte och forskningsfrågor att redogöras. En metoddiskussion samt slutsatser kommer 
att fastslås. Studiens relevans för förskolläraryrket kommer att presenteras, likaså 
förslag till fortsatt forskning. 
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2 Bakgrund 

I detta kapitel kommer centrala begrepp för studien att redogöras. Studiens 
teoretiska utgångspunkt samt tidigare forskning kommer att presenteras. 

2.1 Centrala begrepp 

I denna studie används en del begrepp som är centrala för studiens innehåll. Nedan 
ges en begreppsförklaring av dem. 

Artefakt – är utifrån det sociokulturella perspektivet de kulturella redskap som 
människan tillverkat för att förstå och agera med sin omvärld. Till exempel lärplattan. 

Digital kompetens – bygger på grundläggande IKT-färdigheter, vilket innebär att 
kunna hämta fram, bedöma, lagra, producera och kommunicera med hjälp av modern 
teknik. 

Lärcoach – en pedagog som är utsedd av sin förskolechef för att gå på IKT-träffar 
tillsammans med andra lärcoacher samt en IKT-mentor och genom dessa träffar inspirera 
sitt arbetslag till IKT-användning i förskolan. 

Lärplatta – en blandning mellan en telefon och en dator. Lärplattan har en pekskärm 
som reagerar direkt vid användandet och den är lätt att ha med sig. 

Pedagog – vi kommer i denna studie att benämna alla som arbetar med barnen inom 
förskolan, oavsett utbildning och erfarenhet för pedagog. Det kan till exempel vara 
förskollärare eller barnskötare. 

2.2 Teoretisk utgångspunkt 

I denna studie kommer Vygotskijs sociokulturella perspektiv intas då Vygotskij såg de 
fysiska redskap som människan skapat som betydelsefulla artefakter för barns 
utveckling och lärande (Säljö, 2011). Utifrån Vygotskijs teorier kan lärplattan 
benämnas som en artefakt. Vygotskijs tankar och idéer speglar det pedagogiska 
uppdrag som läroplanen för förskolan ger uttryck för, bland annat samspel, språk och 
interaktion (Skolverket, 2010) och därav anser vi att denna teoretiska utgångspunkt är 
lämplig att inta i denna studie.  

Enligt Säljö (2011) var Vygotskij en betydelsefull forskare inom pedagogiken och än 
idag är det många pedagoger som inspireras av hans tankar kring barns utveckling och 
lärande. Säljö (2011) skriver att Vygotskij såg barn som sociala individer och att 
barnens utveckling och lärande bäst skedde i samspel med andra. En viktig 
utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet är att individer erövrar kunskap och 
utvecklas tillsammans med andra i en social praktik. Redan från första levnadsdagen 
sker ett lärande och varje dag erövrar individer nya sätt att se och tänka om sin 
omvärld. Något som skiljer Vygotskijs perspektiv mot flera andra teoretiska perspektiv 
på lärande är att det inte är en mognadsteori. Vygotskij menade att kunskap inte är 
något som är förenat med ålder (Säljö, 2011).  
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En ledstjärna i Vygotskijs sätt att se på utveckling och lärande är den proximala 
utvecklingszonen. Den innebär att det barnet ännu inte behärskar på egen hand, 
behärskar det med hjälp av handledning från ett annat barn eller en vuxen som kan lite 
mer. Den proximala utvecklingszonen visar var barnet befinner sig och är på väg i sitt 
lärande. Genom interaktion barn emellan lär sig barnen att skapa strategier som är 
betydelsefulla för att kunna fungera i samhället. Vygotskij såg förskolans roll som att 
vara ett komplement där det ska ske ett annat lärande än det lärande som sker hemma 
(Säljö, 2011). 

I det sociokulturella perspektivet är mediering och redskap centrala begrepp. 
Mediering är det samspel som sker mellan individ och redskap. Lärare är en medierade 
resurs och avgörande för den lärandeprocess som uppstår eftersom läraren kan hjälpa 
barnet att koppla ihop tidigare erfarenheter med abstrakta begrepp. Vygotskij 
beskriver två slags redskap, fysiska och psykologiska. De fysiska redskapen benämns 
som artefakter och är de redskap som människan har tillverkat. En artefakt är utifrån 
det sociokulturella perspektivet det mesta vi människor skapat och har runt om kring 
oss. Det kan bland annat vara en penna, en dator, en bil eller en bok. Alla dessa 
artefakter är tillverkade av människan för att underlätta samt tillfredsställa 
människans behov. Alla artefakter är inom det sociokulturella perspektivet 
betydelsefulla för barns utveckling och lärande. De psykologiska redskapen är sådana 
som människan använder vid tanke och kommunikation. Psykologiska redskap är till 
exempel alfabetet, siffersystemet, klassifikationer samt formler. Det viktigaste 
psykologiska redskapet är språket. Språket är avgörande för den utveckling som sker 
mellan individ och samhälle och kan se olika ut beroende på hur den sociala 
omgivningen ser ut. Vygotskij såg en likhet mellan de fysiska och de psykologiska 
redskapen. Han menade att på samma sätt som människan arbetar med de fysiska 
redskapen, till exempel med trädgårdsskötsel eller är aktiv i en sport, använder 
människan språket och olika begrepp i sitt tänkande, kommunicerande och agerande 
i världen. (Säljö, 2011).  

I denna studie är lärplattan en betydelsefull artefakt då den används i samspel med 
andra människor som ett medierande verktyg. I takt med att samhället utvecklas, 
utvecklas också artefakterna som bland annat den tekniska utvecklingen, exempelvis 
lärplattan. I ett sociokulturellt perspektiv är framväxten av nya artefakter betydelsefull 
för individens utveckling och lärande (Säljö, 2011).  Lärplattan som artefakt kan bland 
annat ge stöd för människans språkliga utveckling då den kan bli en utgångspunkt för 
eventuella diskussioner och annat lärande som uppstår i samspel med andra, därav 
kan lärplattan betraktas både som ett fysiskt och psykologiskt redskap.  

2.3 Tidigare forskning 

2.3.1 Den moderna teknikens framväxt i förskolan 

Dagens barn växer upp i ett samhälle som präglas av modern teknik, något som med 
all säkerhet kommer ha en ännu större roll i framtiden. Därför är det nödvändigt att 
barn i förskoleålder utvecklar grundläggande kunskaper inom modern teknik samt att 
pedagogerna utrustas med digital kompetens (Ljung-Djärf, 2004). Bergman och Fors 
(2015) har tagit del av en undersökning som visar att 43 % av dagens 2-åringar någon 
gång har använt en dator. Vidare skriver författarna att då barnen har tillgång till 
digitala redskap så som lärplattan under sin tid på förskolan kommer detta resultera i 
att lärplattan blir lika naturlig som papper och penna för barnen. Forsling (2011) 
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belyser i sin artikel att modern teknik blir allt mer vanlig i de svenska förskolorna idag 
och hon ställer sig därför frågan om pedagogerna har den digitala kompetens som 
behövs för att kunna använda verktygen på ett medvetet och didaktiskt sätt. 
Författaren lyfter den rädsla som kan finnas bland pedagoger för att använda modern 
teknik på förskolorna, vilket kan leda till att tekniken inte används. Von Mentzer och 
Åkesson (2013) skriver i sitt examensarbete att de krav och förväntningar som ställs på 
pedagoger att använda modern teknik i förskolan har blivit större idag jämfört med de 
senaste decenniet.  

Europaparlamentet (2006) framhäver åtta kompetenser som rekommenderas för ett 
livslångt lärande. En av dessa kompetenser är den digitala kompetensen, som innebär 
grundläggande kunskaper inom IKT. Grundläggande kunskaper inom IKT innebär att 
kunna hämta fram, bedöma, lagra, producera och kommunicera med hjälp av digitala 
medier. I svenska styrdokument, som till exempel läroplanen, står det inget om att 
barn ska ha utvecklat digital kompetens när de går ut grundskolan, något som 
exempelvis står i motsvarande norska styrdokument. Alla de åtta kompetenser som 
Europaparlamentet lyfter ska bidra lika mycket för att lärandet ska bli livslångt i ett 
framgångsrikt kunskapssamhälle (Europaparlamentet, 2006). Forsling (2011) ställer 
sig frågan varför det inte skrivs fram i den svenska läroplanen att barn ska utveckla 
digital kompetens då det är en av de åtta kompetenser som Europaparlamentet lyfter 
fram för ett framgångsrikt kunskapssamhälle. 

Pedagoger i förskolan har, enligt läroplanen, ett ansvar över att förskolan blir likvärdig 
för alla barns utveckling och lärande (Skolverket, 2010). Med detta ansvar är det då 
viktigt att pedagoger tar tillvara på den moderna tekniken som blir allt vanligare i 
dagens förskola. Detta för att skapa bästa förutsättningar för alla barn till den digitala 
utvecklingen som sker i samhället (Bergman & Fors, 2015). Ljung-Djärf (2004) lyfter i 
sin doktorsvhandling betydelsen av att kompensera skillnader som kan förekomma då 
alla barn inte har tillgång till modern teknik i hemmet. Det är viktigt att ha en god 
pedagogisk kompetens som pedagog till lärplattan och annan modern teknik då 
negativa inställningar till tekniken omedvetet kan påverka barnen och hur de ser på 
den.  

Zevenbergen (2007) beskriver en annan faktor som tros påverka i vilken utsträckning 
och på vilket sätt individer använder sig av modern teknik, nämligen olika 
generationsskillnader till den. Den generation som inte fötts in i den digitala världen 
benämns som digitala invandrare. De digitala invandrarna kan lära och ta till sig digital 
teknik men mer ansträngning behövs i regel än vad det gör för de som är födda in i 
denna värld. De kallas för digitala infödingar och Zevenbergen (2007) menar att de 
digitala infödingarna har den moderna tekniken som en naturlig del av sin vardag och 
får därmed den gratis i och med att den moderna tekniken är en stor del av samhället 
idag.  

Olsson (2013) samt Shifflet, Toledo och Mattoon (2012) menar att en introduktion av 
den moderna tekniken på förskolan är en nödvändighet för att skapa likvärdiga 
förutsättningar för barns användande av modern teknik. I förskolan innefattar den 
moderna tekniken oftast lärplattan. Likaså skriver Bergman och Fors (2015) att en 
önskan finns om att det skulle finnas ett pedagogiskt syfte och en modell för hur 
lärplattan kan introduceras i förskolan så att den används med en didaktisk 
medvetenhet. Utan en struktur för hur lärplattorna kan introduceras i förskolan är 
risken stor att den kunskap barnen får blir mindre än vad det kunnat bli om det funnits 
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en introduceringsmodell. Författarna lyfter att det tekniska stödet i arbetet med 
lärplattan inte alltid finns från ledningen. De menar dock att då stödet finns från en 
engagerad ledning blir vinsterna av lärplattans användande större i ett pedagogiskt 
syfte. Författarna har kommit fram till att när pedagoger får det tekniska stöd de 
behöver kring lärplattans användande visar de en entusiasm och ett intresse till ett 
samlärande tillsammans med barnen (Bergman & Fors, 2015).  

Det pågår debatter där många, framför allt föräldrar, har åsikter om huruvida 
lärplattan bör användas i förskolans verksamhet eller inte (Nilsen, 2014). Nilsen 
(2014) framhäver skillnaden på sammanhangen då lärplattan används i hemmet och 
då den används på förskolan. Enligt henne bör det alltid finnas ett pedagogiskt syfte i 
användandet av lärplattan på förskolan till skillnad mot då den används i hemmet. I 
dessa debatter är det också viktigt att komma ihåg att förskolan är en målstyrd 
pedagogisk verksamhet till skillnad från miljön hemma. Wahlström (2015) lyfter en 
positiv fördel med användandet av lärplattan i förhållande till föräldrasamverkan. 
Fördelen är att när lärplattan började användas i förskolans verksamhet har många 
föräldrar fått en större uppfattning om förskolas verksamhet och det pedagogiska 
arbete som sker där.  Författaren menar att många föräldrar är positivt inställda till att 
få följa sitt barns utveckling och lärande genom lärplattan då den ger en tydlig inblick 
i verksamheten genom bland annat foto och video. Wahlström (2015) betraktar 
lärplattan som ett bra redskap för bland annat utvecklingssamtal då det är enkelt att 
föra en dialog utifrån det som visas på lärplattan.  

I läroplanen för förskolan står det att verksamheten ska ta sin utgångspunkt i barnens 
tidigare erfarenheter och intressen (Skolverket, 2010). Hvit-Lindstrand (2015) menar 
att de flesta barn idag har tidigare erfarenheter kring användandet av lärplattan som 
pedagoger bör ta tillvara på för att bygga broar mellan förskola och hem, vilket också 
framskrivs i läroplanen. För att lärandet ska bli meningsfullt är det avgörande att 
pedagoger förhåller sig positiva till den interaktion som finns mellan barn och 
lärplatta. 

2.3.2 Pedagogers förhållningssätt 

Von Mentzer och Åkesson (2013) har kommit fram till att när lärplattan används är 
pedagogens förhållningssätt betydelsefullt för huruvida den användas som ett 
pedagogiskt redskap eller inte. Om det finns en didaktisk medvetenhet bakom 
användandet kan det gynna barnens utveckling och lärande, precis som med allt annat 
lärande. Inställningen till modern teknik är viktigare än den moderna tekniken i sig, 
då det ska ses som ett pedagogiskt redskap och inte en spelmaskin (Von Mentzer & 
Åkesson, 2013). Aglassinger, Strindholm, Kallin och Rudnik-Norling (2012) lyfter 
betydelsen av kombinationen mellan en medforskande pedagog och en aktiv 
barngrupp för att det ska kunna ske ett lärande när lärplattan används. Författarna 
menar att en medforskande pedagog behövs för att omvandla en eventuell dålig 
applikation till en lärandesituation. Hvit-Lindstrand (2015) beskriver skillnader på 
barns användning av lärplattan och att det kan ske både inklusion och exklusion bland 
barnen beroende på pedagogers närvaro och uppmärksamhet då lärplattan används. 
Det Hvit-Lindstrand (2015) menar med inklusion är att barnen har ett gott samarbete 
där alla är delaktiga i användandet av lärplattan. Med exklusion menar Hvit-
Lindstrand (2015) motsatsen, alltså då vissa barn endast blir åskådare och inte blir 
delaktiga i samspelet kring lärplattan. Gällhagen och Wahlström (2011) menar att då 
en medveten och aktiv pedagog tillsammans med barnen arbetar med lärplattan blir 
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den ett modernt och lustfyllt redskap som stimulerar barns utveckling och lärande. 
Författarna skriver att lärandet kan bli lustfyllt samtidigt som det sker ett kollegialt 
lärande då lärplattan används med en didaktisk medvetenhet och blir då en 
utgångspunkt för det kollegiala lärandet.    

Även Geist (2012) lyfter betydelsen av att ha en positiv inställning till lärplattan och 
annan modern teknik för barns utveckling och lärande. Om pedagoger inte har en god 
inställning kan det få konsekvenser då vi lever i ett samhälle där modern teknik har en 
stor och växande roll. Att inte ha en god inställning till modern teknik menar Geist 
(2012) är detsamma som att ”simma mot strömmen”. Forsling (2011) menar att om 
pedagoger har ett förhållningssätt med negativ inställning till lärplattan speglar det av 
sig på barnen och påverkar deras kunskapande och inställning till den. En negativ 
inställning till användandet av lärplattan skapar begränsningar medan en god 
inställning till den medför pedagogiska fördelar.  

2.3.3 Pedagogiska fördelar samt begränsningar med lärplattan 

Bergman och Fors (2015) lyfter många fördelar med lärplattan i förskolan. De lyfter 
bland annat att den kan underlätta arbetet med pedagogisk dokumentation då det är 
ett smidigt redskap att bära med sig, att den kan gynna barns samarbete och sociala 
förmåga samt att den kan användas som en sökmotor. Wahlström (2015) menar att 
dokumentation med hjälp av lärplattan med fördel kan göras av barnen för att få deras 
perspektiv på vad som intresserar dem. Ytterligare en fördel med att dokumentera med 
lärplattan är att diskussioner och reflektioner kan ske direkt tillsammans med 
barngruppen. Beschorner och Hutchison (2013) skriver att modern teknik stimulerar 
barns kognitiva- och sociala inlärning. Författarna menar att då arbetet kring 
lärplattan sker i grupp med aktiva diskussioner kan det gynna barns samlärande.  

Forskning har visat exempel på fördelar med lärplattan i förskolan, men det finns även 
begräsningar. Till exempel skriver Bergman och Fors (2015) samt Shifflet m.fl. (2012) 
att om allt lärande sker via lärplattan så finns risken att lärandet endast blir mekaniskt 
och inte en tredimensionell upplevelse. I en kvalitativ undersökning som Geist (2012) 
genomfört framkom det att för mycket tid med en lärplatta bland annat kan medföra 
brist på kreativitet i barns senare utveckling. Han lyfter betydelsen av att skapa en 
balans i användandet av lärplattan så att den inte ersätter allt annat material till 
lärande. Ett dilemma som Hvit-Lindstrand (2015) lyfter är att barn behöver digital 
kompetens men det finns en osäkerhet hos pedagoger kring huruvida lärplattor 
verkligen gynnar barns lärande och utveckling. Här blir det synligt att kunskap om 
lärplattan och dess användningsområde saknas men är nödvändig för att se fördelar 
med den och inte enbart begränsningar. 

Enligt Beschorner och Hutchison (2013) så har det under många år funnits en oro kring 
användningen av modern teknik i tidig ålder. Denna oro begränsar användandet av 
modern teknik och på så sätt försvinner alla de pedagogiska fördelarna som faktiskt 
finns då den används på rätt sätt. När den moderna tekniken används på ett medvetet 
sätt beskriver Aglassinger m.fl. (2012) att de sett stora vinster i kommunikationen 
mellan barn och i de sociala samspelet. Författarna lyfter även att de sett att barn som 
behöver extra stöd i sin språkutveckling kan med hjälp av lärplattan underlätta sitt 
lärande. Lärplattan i dessa situationer ses som ett betydelsefullt komplement till annat 
material. Vidare skriver författarna att lärplattan också är ett bra verktyg för barnens 
matematiska lärande. De har sett att med hjälp av rätt applikationer skapas goda 
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förutsättningar för bland annat barnens begrepps- och antalsutveckling. Olsson (2013) 
lyfter lärplattan som en fördel då den kan användas som en ingång till ett lustfyllt och 
meningsfullt lärande så länge pedagogerna tillsammans med barnen planerar, 
genomför, följer upp och utvärderar lärandet som sker med hjälp av lärplattan. 
Författaren menar att det är pedagogers ansvar att sätta sig in i och få kunskap om 
olika applikationer för att se vad de olika applikationerna kan bidra till för slags 
lärande. Vidare skriver författaren att ytterligare en fördel med lärplattan är barns 
möjlighet till att samarbeta och lösa problem tillsammans via olika applikationer. 
Beschorner och Hutchison (2013) har sett att barn har kunskap för att kunna navigera 
och använda lärplattan självständigt. Detta stimulerar barn till att utveckla tillit till sin 
egen förmåga så som läroplanen för förskolan ger uttryck för (Skolverket, 2010). 
Beschorner och Hutchison (2013) menar att i dessa lärandesituationer är en 
närvarande och tillåtande pedagog av betydelse för att stötta barnen till att bli 
självständiga individer som har tillit till sin egen förmåga. 
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3 Metod 

I detta kapitel kommer vi redogöra för studiens forskningsmetod och 
forskningsdesign. Studiens urval kommer presenteras likaså forskningsproceduren 
samt studiens reliabilitet och validitet.  Avslutningsvis i detta kapitel redogörs den 
forskningsetik vi tagit hänsyn till och litteratursökningar som vi gjort.  

3.1 Forskningsmetod och forskningsdesign 

Då syftet med denna studie var att undersöka i vilken omfattning och hur lärplattan 
betraktas som ett pedagogiskt redskap i förskolans verksamhet valde vi att genomföra 
en kvantitativ metod. Bryman (2008) skriver att en kvantitativ metod är till fördel för 
mätbara resultat. Genom att mäta och jämföra resultat synliggörs skillnader, vilket vi 
tänker kan hjälpa oss att besvara våra forskningsfrågor. Vi valde att använda oss av 
online-enkäter, mer precist en surveyundersökning, detta för att på ett snabbt och 
smidigt sätt nå ut till många informanter. Bryman (2008) skriver att genom en 
surveyunderökning tas utgångspunkten i en större population där syftet är att 
generalisera och fördela gruppens resultat av enkätundersökningen genom statistisk 
bearbetning och analys. En fördel med enkäter är enligt Bryman (2008) flexibiliteten 
då informanterna själva väljer när de ska besvara enkäten. Vid utformandet av 
enkätundersökningen var det många faktorer att ta hänsyn till. Bland annat hade vi i 
åtanke att en medverkan inte skulle kräva så mycket tid.   

Det finns en del kritik gentemot enkäter som metod. Bryman (2008) lyfter bland annat 
att informanterna inte kan få den hjälp de behöver kring eventuella oklara frågor i 
enkäten. Vi var också medvetna om att vi inte skulle kunna ställa några följdfrågor för 
att få djupare svar samt att den välkända risken för bortfall är större i jämförelse med 
till exempel intervjuer.  

Vi valde att göra enkätundersökningen via en digital blankett i programmet Office 365. 
Vi hade hört gott om programmet och dess enkla användande. Detta såg vi som en 
fördel både för oss och våra informanter då bägge parter spar tid och arbete. Att göra 
blanketten i Office 365 gjordes för att det inte är så tidskrävande samt att den är mindre 
kostsam att administrera jämfört med om enkätundersökningen inte hade gjorts 
digitalt (Bryman, 2008). Enkäten bestod av totalt 13 frågor med fyra stycken 
utformade som öppna frågor, där informanterna kunde skriva fritt samt nio stycken 
utformade som slutna frågor utifrån en likertskala, se bilaga 2, (Bryman, 2008). När 
informanterna svarat kunde vi se resultatet direkt i Excel Online. 

Exempel på öppna frågor som ställdes var; 

 ”Beskriv vad du ser som den pedagogiska fördelen med att använda lärplattan 
i verksamheten” 

 ”I vilka situationer använder du lärplattan?” 

Exempel på frågor utifrån en likertskala som ställdes var; 

 ”Ange hur ofta det finns en närvarande pedagog vid användandet av 
lärplattan?” (Alltid/Oftast/Ibland/Ganska sällan/Aldrig) 

 ”Reflekterar du över de didaktiska frågorna (vad, hur, varför) när lärplattan 
används?” (Alltid/Oftast/Ibland/Ganska sällan/Aldrig) 
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  ”Har du någon erfarenhet av att arbeta med lärplattan i förskolan?”          
(Ja/Nej) 

3.2 Urval 

Första etappen i denna studie var att tillfråga 134 lärcoacher om att delta i 
enkätundersökningen. Att välja just denna population var ett medvetet val då 
lärcoacherna arbetar aktivt med lärplattan och får kontinuerlig kompetensutveckling 
kring det pedagogiska användandet av den. Vår förhoppning var att lärcoacherna var 
bäst ämnade att besvara vårt syfte och våra forskningsfrågor. Dessa lärcoacher som 
blivit tillfrågade att delta i denna studie har en anställning inom samma kommun och 
arbetar på en kommunal förskola och kan ha befattningen förskollärare eller 
barnskötare. Att vara en lärcoach innebär att medverka på IKT-träffar där syftet bland 
annat är att inspirera och stötta varandra. Alla lärcoacher har blivit utvalda av sina 
chefer och har som uppdrag att inspirera lärplattans mångsidiga användningsområde 
vidare till sina arbetslag. Under IKT-träffarna träffar lärcoacherna en IKT-mentor vars 
uppgift är att inspirera, ge råd och stöd till dem. IKT-mentorn ger även handledning 
till lärcoacherna utifrån deras visioner och pedagogiska idéer. Under IKT-träffarna ges 
också råd om huruvida lärplattan kan fungera som ett kompletterande verktyg som 
möjliggör och underlättar arbetet kring läroplanen. I kommunen där enkäten skickats 
ut är det överlag minst två stycken lärcoacher på varje förskola. Etapp två i studien var 
att tillfråga pedagoger som aktivt arbetar med IKT i en sluten Facebook-grupp att delta 
i studien. I gruppen var det 28751 medlemmar när förfrågan skickades ut. När det 
fanns pedagoger som var intresserade att delta kontaktade de oss via mail och vi 
skickade då ut länken till enkätundersökningen samt vårt missivbrev.  

3.3 Forskningsproceduren 

För att få idéer till möjliga frågor att inkludera i enkäten träffade vi IKT-mentorn för 
kommunen där undersökningen genomfördes från början. I samtalet med IKT-
mentorn fick vi reda på mer om hur långt kommunens arbete med att införa lärplattor 
i förskolorna har kommit, samt vad som ses som hinder och möjligheter i detta arbete. 
Denna intervju blev till grund för utformandet av enkätundersökningen och IKT-
mentorn hjälpte oss att skicka ut länken till lärcoacherna då IKT-mentorn hade tillgång 
till deras mailadresser. Därefter utformade vi ett missivbrev, se bilaga 1, som gav 
informanterna information om vår studie. När enkäten var klar, skickade vi den till 
IKT-mentorn som i sin tur vidarebefordrade enkäten tillsammans med vårt missivbrev 
till 134 lärcoacher. Enkäten var tillgänglig online via en länk i 11 dagar och en 
påminnelse skickades ut till informanterna efter nio dagar. Då vi märkte att 
svarsfrekvensen var låg, och vi enbart fått in 18 svar efter sju dagar, skickade vi ut en 
förfrågan på en sluten Facebook-grupp, iPads i skola och förskola, om det fanns ett 
intresse av att delta i vår enkätundersökning.  

Informanternas svar sammanställdes succesivt i Excel Online. Excel Online gav oss 
möjlighet att följa svarsfrekvensen allt eftersom informanterna svarat på 
enkätundersökningen. Då vi kunde följa detta ansåg vi att det var nödvändigt att skicka 
ut en påminnelse efter nio dagar eftersom svarsfrekvensen var låg. Det var även då vi 
skickade en förfrågan i Facebook-gruppen om det fanns intresse till deltagande i 
enkätundersökningen.  
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Av total 38 enkäter som vi fick besvarade är 29 stycken besvarade av lärcoacher. Detta 
innebär att bortfallet i det första utskicket blev 61 %. Resterande nio enkäter 
besvarades via Facebook-gruppen av pedagoger som arbetar aktivt med IKT. I 
analysarbetet av insamlat data valde vi att använda oss av SPSS 22.0. SPSS 22.0 är ett 
datorprogram för statistisk analys. Statistisk analys handlar om att jämföra det 
datamaterial som samlats in (Bryman, 2008). SPSS 22.0 hjälpte oss att göra 
deskriptiva analyser samt korstabuleringar. Deskriptiva analyser gav oss möjlighet att 
sammanställa enkätundersökningen i en tabell medan korstabuleringarna hjälpte oss 
att kombinera frekvensfördelningarna mellan olika frågor från enkäten (variabler) för 
att kunna analysera skillnader och samband.  

Vi har genomfört en innehållsanalys där vi kategoriserat svaren på de öppna frågorna 
och gjort tolkningar utifrån svaren (Bryman, 2008). Vi har analyserat vilka svar som 
var mest förekommande i de öppna frågorna samt läst av de resterande frågorna som 
formulerades utifrån en likertskala. Studiens resultat presenteras utifrån tre rubriker. 
Dessa tre rubriker valdes för att de ansågs lämpliga utifrån studiens forskningsfrågor 
samt enkätundersökningsfrågor.  

3.4 Reliabilitet och validitet 

Bryman (2008) skriver att reliabilitet och validitet är mått som beskriver hur 
tillförlitlig och stabil en datainsamlingsmetod är. Trost (2012) förklarar att reliabilitet 
handlar om huruvida ett mått och en mätning är pålitlig. Validitet innebär, enligt Trost 
(2012), datainsamlingens relevans för studiens aktuella syfte. 

Då vi utformade studiens enkät hade vi i åtanke att inte använda oss av några 
negationer eller krångliga ord då Trost (2012) menar att frågan lätt kan missuppfattas. 
Han skriver även att graden av reliabiliteten då kan bli lägre. Med detta i åtanke valde 
vi därför att designa enkätundersökningen med begripliga ord och förklaringar på 
sådant som eventuellt skulle kunnat vara oklart för informanterna. Detta för att få en 
hög grad av reliabilitet (Trost, 2012). Då övervägande av informanterna i denna studie 
är lärcoacher och insatta i ämnet gällande IKT i förskolan anser vi att studiens data 
som samlats in är trovärdig. Detta då lärcoacherna får kontinuerlig 
kompetensutveckling inom ämnet och därför tror vi att studiens validitet och resultat 
har hjälpt oss att besvara studiens syfte. 

Då studiens informanter enbart innefattar 38 stycken är denna studies resultat inte 
generaliseringsbart i ett större sammanhang. Då svarsfrekvensen i denna studie blev 
så pass låg är resultatet av datainsamlingen för tunn för att kunna representera alla 
lärcoacher och övriga pedagoger i hela landet å andra sidan var detta inte heller syftet. 
Syftet med denna studie var att undersöka i vilken omfattning och hur lärplattan 
betraktas som ett pedagogiskt redskap i förskolans verksamhet. Detta gjordes i 
förhållande till pedagoger som besitter och får kontinuerlig kompetensutveckling inom 
IKT i den valda kommunen och i Facebook-gruppen. 

Under utformandet av enkätfrågorna till denna studie diskuterade vi enkätfrågorna 
och var kritiska till dem, vilket ledde till att flertalet frågor togs bort då vi ansåg att 
dessa frågor inte var relevanta utifrån studiens syfte. Eftersom svaren registrerades 
automatiskt i programmet Excel Online så har också vanliga felkällor i samband med 
datasammanställning minimerats, så som till exempel inmatningsfel. Detta för att 
stärka studiens reliabilitet.  
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3.5 Forskningsetik 

I denna studie har vi tagit hänsyn till Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska regler 
(Vetenskapsrådet, 2011). Dessa regler innebär: 

Informationskravet; informanterna har blivit informerade om syftet med vår studie 
samt vad ett deltagande innebär.  

Samtyckeskravet; informanterna har informerats om att de när som helst kan avbryta 
sitt deltagande utan någon närmare motivering samt utan några negativa 
konsekvenser för dem.  

Konfidentialitetskravet; innebär att ingen utomstående kommer att få tillgång till 
materialet. IKT-mentorn är dock medveten om vilka som tillfrågats att delta i studien 
då han skickat ut enkäterna åt oss. Däremot har inte IKT-mentorn fått tillgång till 
insamlat data, och vet således inte om vilka av de tillfrågade som faktiskt besvarat 
enkäten. Resultaten i studien kan inte härledas till informanterna, då inga namn 
uppges.  

Nyttjandekravet; informanterna har blivit informerade om att resultatet endast 
kommer användas till denna studie. 

3.6 Litteratursök 

Under litteratursökningen till denna studie har databaserna ERIC (EBSCOhost) och 
SwePub används där Peer rewiewed markerades på samtliga sökningar. 
Ordkombinationer som användes då vi sökte i SwePub var: 

 ”ipad förskola”, vilket gav en träff.  

 ”IKT förskola”, vilket gav åtta träffar. 

 ”surfplatta barn”, vilket gav två träffar. 

 ”lärplatta förskola”, vilket gav en träff. 

 ”barn dator”, vilket gav sju träffar då vi markerade doktorsavhandling. 

Ordkombinationer som användes då vi sökte i ERIC (EBSCOhost) var: 

 ”touch tablet”, vilket gav 22 träffar. 

 ”ipad teaching tool”, vilket gav 27 träffar. 

Av alla dessa träffar valde vi ut de artiklar som verkade mest relevanta för studien. 
Därefter började bearbetningen av de valda artiklarna för att ytterligare kunna välja 
bort sådant som inte var relevant för studien. Det är bland annat de artiklarna vi valde 
som ligger till grund för litteraturbakgrunden i denna studie. 

  



  13   

 

4 Resultat 

Här redogörs resultat av insamlat data i förhållande till studiens frågeställningar. Varje 
rubrik börjar inledningsvis med resultatet från de öppna frågorna följt av resultatet 
från frågorna som formulerades utifrån en likertskala i tabellform. Efter varje tabell 
redovisas vad tabellens resultat visar. Frågorna som formulerades utifrån likertskalan 
hade i enkätundersökningen fler svarsalternativ än de som redovisats i nedanstående 
tabeller. Anledningen till att alla svarsalternativ inte redovisas i tabellerna är för att då 
ingen av informanterna svarat vissa alternativ valde vi att inte redovisa dessa då det 
inte är relevant för resultatet. Inledningsvis i detta kapitel presenteras informanterna 
i en bakgrundstabell för att klargöra bilden av vilka som är informanter.  

Tabell 1. Bakgrundstabell – informanternas utbildning och ålder 

 25-35 år 36-46 år 47-57 år 58-68 år Total 

Barnskötare 0 2 2 0 4 

Förskollärare 14 11 7 0 32 

Förskolechef 0 0 1 1 2 

Total 14 13 10 1 38 

 

I bakgrundstabellen (tabell 1) visas information om studiens informanter och hur 
informanterna har svarat utifrån två av enkätundersökningens bakgrundsfrågor, ålder 
och utbildning. Tabellen visar att fyra informanter är utbildade barnskötare. Två av 
dessa informanter är i åldersspannet 36-46 år och de resterande två är i åldersspannet 
47-57 år. Vidare visar tabellen att 32 stycken informanter är utbildande förskollärare. 
Av dessa är 14 stycken i åldersspannet till 25-35 år, 11 stycken är i åldersspannet 36-46 
år och sju stycken är i åldersspannet 47-57 år. Avslutningsvis visar tabellen att två 
stycken av informanterna är förskolechefer där en är i åldersspannet 47-57 år och den 
andra är i åldersspannet 58-68 år. 

Av dessa 38 informanter är det 31 stycken som i en av de fyra öppna frågorna beskrivit 
att de fått någon slags utbildning i hur lärplattan kan användas i förskolans 
verksamhet. Vilken slags utbildning de fått varierar i svaren men det går att se att det 
mest förekommande är olika föreläsningar inom IKT. Det blev också synligt att IKT-
träffar med en IKT-mentor var ett vanligt svar. Resterande sju angav inte att de fått 
någon utbildning i hur lärplattan kan användas i förskolans verksamhet. 

4.1 Pedagogers förhållningssätt till lärplattan som ett 
pedagogiskt redskap 

Utifrån resultatet på frågan om pedagogerna tror att det är bra för förskolebarn (1-5 
år) att använda lärplattan har samtliga 38 informanter har svarat att de tror att det är 
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bra för förskolebarn (1-5 år) att använda lärplattan i förskolans verksamhet. Vidare 
framkommer det att många av informanterna har inställningen att lärplattan kan 
användas i alla situationer om den används på ett medvetet sätt. Situationer som 
informanterna beskriver att de använder lärplattan i är bland annat i samlingar, i 
arbetet med dokumentation, som sökmotor samt som underlag för reflektion. En 
informant uttrycker sig; ”Finns inga begräsningar till vad den kan användas till, bara 
okunskap och rädsla”. Genom enkäten uttryckte sig en informant att pedagoger bör 
förhålla sig som en närvarande medforskare då lärplattan används tillsammans med 
barnen. En annan informant uttrycker sig; ”Egentligen finns det möjlighet att 
använda lärplattan till allt vårt pedagogiska arbete”. 

Data visar att informanterna har en medvetenhet om hur lärplattan kan användas som 
ett pedagogiskt redskap då de beskriver olika pedagogiska användningsområden. En 
informant uttrycker sig såhär på frågan i vilka situationer lärplattan används; ”Så gott 
som alla förutom exempelvis vid toalettbesöken med barnen eller påklädning”. 
Övervägande andel av informanterna menar att de använder lärplattan i arbetet med 
pedagogisk dokumentation. Majoriteten av dem skriver att det underlättar att 
dokumentera eftersom lärplattan är ett smidigt redskap att bära med sig samt att den 
lätt fångar barnens intresse och genererar i ett lustfyllt lärande. Informanterna 
använder lärplattan till fotografering, videofilmning och till att göra ljudinspelningar. 
Många skriver att det är lätt att inkludera barnen i dokumentationen med hjälp av 
lärplattan då barnen själva kan fota och filma. Utifrån barnens dokumentation menar 
informanterna att det är lätt att föra reflektioner och diskussioner tillsammans för att 
synliggöra lärandet för barnen.  

Tabell 2. Reflekterar du över de didaktiska frågorna (vad, hur, varför) när 
lärplattan används? 

  

Antal 

 

Procent 

Alltid 14 36,8 

Oftast 18 47,4 

Ibland 4 10,5 

Ganska sällan 1 2,6 

Bortfall 1 2,6 

Total 38 100,0 

 

Tabell 2 visar i vilken utsträckning informanterna reflekterar över de didaktiska 
frågorna (vad, hur, varför) när lärplattan används. Frågan besvarades med 
svarsalternativ som sträckte sig från alltid till aldrig och tabellen visar att 14 stycken 
(36,8 %) alltid reflekterar över de didaktiska frågorna när lärplattan används. Vidare 
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visar tabellen att 18 stycken (47,4 %) av informanterna oftast reflekterar över de 
didaktiska frågorna i användandet med lärplattan samt att fyra stycken (10,5 %) gör 
det ibland. En informant (2,6 %) reflekterar ganska sällan över de didaktiska frågorna 
och till sist visar tabellen att en informant (2,6 %) inte svarat på frågan och därav blev 
det ett bortfall. 

Tabell 3. Reflekterar du över de didaktiska frågorna (vad, hur, varför) när 
lärplattan används i förhållande till informanternas ålder? 

  

25-35 år 

 

36-46 år 

 

47-57 år 

 

58-68 år 

 

Total 

Alltid 6 3 4 1 14 

Oftast 7 9 2 0 18 

Ibland 1 0 3 0 4 

Ganska sällan 0 1 0 0 1 

Bortfall 0 0 1 0 1 

Total 14 13 10 1 38 

 

Tabell 3 är en korstabulering som visar jämförelsen mellan om informanterna 
reflekterar över de didaktiska frågorna (vad, hur, varför) när lärplattan används samt 
informanternas ålder. Detta gjordes för att undersöka data vidare och se fördelningen 
av informanternas ålder utifrån hur de har besvarat frågan om de didaktiska frågorna 
(tabell 2). Tabellen visar att 14 stycken av informanterna är i åldersspannet 25-35 år. 
Sex stycken av dem reflekterar alltid över de didaktiska frågorna när lärplattan 
används medan sju stycken oftast gör det och en informant gör det ibland. 13 stycken 
av informanterna är i åldersspannet 36-46 år. Tre stycken av dem reflekterar alltid över 
de didaktiska frågorna när lärplattan används medan nio stycken oftast gör det och en 
informant gör det ganska sällan. Vidare visar tabellen att tio stycken informanter är i 
åldersspannet 47-57 år. Fyra informanter reflekterar alltid över de didaktiska frågorna 
när lärplattan används medan två informanter gör det oftast och tre stycken ibland. I 
denna ålderskategori är det även ett bortfall.  I det sista åldersspannet 58-68 år är det 
en informant, som svarat att en reflektion av de didaktiska frågorna alltid görs när 
lärplattan används. 
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Tabell 4. Hur ofta finns det en närvarande pedagog vid användandet av 

lärplattan? 

 
  

Antal 

 

Procent 

Alltid 21 55,3 

Oftast 16 42,1 

Bortfall 1 2,6 

Total 38 100,0 

 

Tabell 4 visar hur informanterna svarat utifrån frågan hur ofta det finns en närvarade 
pedagog vid användandet av lärplattan. Tabellen visar att av totalt 38 informanter 
(100 %) är det 21 stycken (55,3 %) som svarat att det alltid finns en närvarande 
pedagog då lärplattan används av barnen. Ytterligare visar tabellen att 16 stycken 
(42,1 %) svarat att det oftast finns en närvarande pedagog vid användandet. En 
informant besvarade inte frågan, vilket resulterade i 2,6 % bortfall. 

4.2 Barns delaktighet och samspel kring lärplattan som 
artefakt 

Mer än hälften av informanterna har uttryckt i en av de fyra öppna frågorna att de ofta 
använder lärplattan i samlingen tillsammans med barnen för att samlingen ska bli 
lustfylld samt för att inkludera barnen. En informant beskriver; ”På samlingar t.ex. att 
visa och reflektera på vad vi har gjort på utflykten”. En annan informant uttrycker 
sig; ”I samlingar för att filma mig och barnen för vårt temaarbete. Vi använde den 
senast idag för att titta på vad vi hade spelat in, reflekterade vad vi pratat om och 
gick sen vidare i vårt tema”. Några informanter lyfte barns delaktighet i 
dokumentationsarbetet då de uppmuntrar barnen till att själva dokumentera sitt eget 
lärande i olika situationer med hjälp av till exempel foto och ljud på lärplattan.  

När analysen av data gjordes var hjälpmedel och samspel återkommande begrepp som 
informanterna använde sig av för att besvara enkäten. Informanterna beskriver 
lärplattan som ett hjälpmedel då det är ett bra mångsidigt redskap som bland annat 
underlättar i olika situationer genom att barnen deltar aktivt i till exempel reflektion 
eller pedagogiska spel. Då barnen deltar aktivt i användandet av lärplattan menar 
informanterna att det ökar kommunikationen mellan barnen och deras samspel 
gynnas. En informant visar på betydelsen av samspelet mellan pedagog och barn och 
uttrycker sig; ”Vi måste möta barnen i deras verklighet och det digitala samhället är 
deras nutid så vi måste vara med och upptäcka, lära och utveckla kunskap om 
digitala verktyg tillsammans med barnen”.  
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Tabell 5. Är barnen delaktiga i användandet av lärplattan? 

 
  

Antal 

 

Procent 

Alltid 4 10,5 

Oftast 24 63,2 

Ibland 9 23,7 

Bortfall 1 2,6 

Total 38 100,0 

 

Tabell 5 visar hur informanterna svarat utifrån frågan om barnen är delaktiga i 
användandet av lärplattan. Tabellen visar att av totalt 38 informanter (100 %) är det 
fyra stycken (10,5 %) som svarat att barnen alltid är delaktiga i användandet. Ytterligare 
visar tabellen att 24 stycken (63,2 %) svarat att barnen oftast är delaktiga i användandet 
och nio stycken (23,7 %) har svarat att barnen ibland är delaktiga i användandet. På 
denna fråga var det en informant som inte svarade, vilket resulterade i 2,6 % bortfall.  

Tabell 6. Tror du att det är bra för barn att använda lärplattan i 
förskoleålder (1-5 år) i förhållande till hur ofta lärplattan används 
tillsammans med barnen? 
 

 
  

Varje dag 

 

Varje vecka 

 

Varje 
månad 

 

Bortfall 

 

Total 

Ja 9 25 3 1 38 

Total 9 25 3 1 38 

Tabell 6 är en korstabulering som visar jämförelsen mellan hur ofta lärplattan används 
tillsammans med barnen samt om informanterna tror att det är bra för barn att 
använda lärplattan i förskoleålder (1-5 år). Tabellen visar att alla 38 informanter tror 
att det är bra för barn att använda lärplattan i förskoleålder. Av dessa 38 informanter 
använder nio stycken lärplattan tillsammans med barnen varje dag medan 25 stycken 
av informanterna använder lärplattan tillsammans med barnen varje vecka. Tre av 
informanterna använder lärplattan varje månad tillsammans med barnen. En 
informant svarade inte på hur ofta lärplattan används tillsammans med barnen vilket 
resulterade i ett bortfall. 
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4.3 Pedagogiska fördelar samt begränsningar med lärplattan 

På en av de öppna frågorna om vilka fördelar informanterna ser med lärplattan som 
ett pedagogiskt redskap svarade övervägande att de ser lärplattan som ett komplement 
i förskolans verksamhet. Något som ofta uppkom i svaren var att lärplattan underlättar 
det pedagogiska arbetet, både i pedagogernas arbete men även i arbetet tillsammans 
med barnen. Övervägande av informanterna lyfter att arbetet med pedagogisk 
dokumentation har underlättats sedan lärplattan kom in i verksamheten. Ytterligare 
en fördel som lyftes av många var att lärplattan kan användas för att fånga barnens 
intresse och därav blir lärandet lustfyllt. En informant uttrycker sig; ”Nyfikenheten 
som väcks är så givande. Det skapar nya sätt att väcka lustfyllt lärande”. 
Informanterna slår ett slag för de pedagogiska applikationerna som finns och menar 
att med rätt applikation till rätt tillfälle eller ämne så gynnas barns utveckling. En 
informant förklarar hur de använder lärplattan på förskolan; ”Vi använder appar som 
tränar barnens matematiska tänkande och appar som handlar om att stava och läsa 
mm.” 

Många av informanterna uttryckte arbetet med lärplattan som en samspelspunkt, både 
det samarbete som kan ske mellan barnen på förskolan men även mellan förskola och 
hem. Lärplattan används bland annat som ett pedagogiskt redskap för att inkludera 
föräldrarna i verksamheten och för att synliggöra deras barns utveckling och lärande. 
En informant uttrycker sig att några av de pedagogiska fördelarna med användandet 
av lärplattan är att kunna presentera verksamheten på föräldramöten samt att använda 
material och dokumentation på utvecklingssamtal.  

Några informanter beskriver lärplattans roll som en betydelsefull del av vårt nutida 
samhälle och menar därför att det är viktigt att den lyfts i verksamheten. En informant 
uttycker sig; ”Det är barnens nutid – inte vår egen dåtid, som vi lever i. Detta är ett 
verktyg som är lika naturligt som papper och penna för våra barn. Då måste vi 
använda det som ett pedagogiskt verktyg. Det är detta som fångar våra barn”. Och 
en annan uttrycker sig; ”Det finns barn som inte har läsplattor hemma och för dem är 
det viktigt med att hänga med i digitaliseringen”. Ytterligare en informant menar att; 
”Vi har uppdraget att möta den moderna tekniken och nu kan vi göra det på ett 
lustfyllt sätt”. Några menar också att pedagoger har mycket att lära av barnen som ofta 
har kunskap om den moderna tekniken eftersom den är en naturlig del av deras vardag, 
vilket kan öppna upp för både inflytande och delaktighet för barnen.  

Av 38 informanter har 18 svarat att de inte ser några begränsningar med att använda 
lärplattan i verksamheten. Många av de resterande har svarat att en begränsning är 
antalet lärplattor då de tycker att det finns för få. Många av dessa har lyft att de har en 
önskan att det skulle finnas en lärplatta per pedagog och att de då inte skulle se några 
begränsningar med lärplattor i förskolas verksamhet. Ytterligare två saker som togs 
upp som begränsningar är för lite minne i lärplattan samt brist på kompetens hos 
pedagoger. 
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Tabell 7 – Reflekterar du över de didaktiska frågorna (vad, hur, varför) när 
lärplattan används i förhållande till har du någon erfarenhet av att arbeta 
med lärplattan i förskolan? 

  

Ja 

 

Total 

Alltid 14 14 

Oftast 18 18 

Ibland 4 4 

Ganska sällan 1 1 

Bortfall 1 1 

Total 38 38 

 

Tabell 7 är en korstabulering som visar jämförelsen mellan om informanterna har 
någon erfarenhet av att arbeta med lärplattan i förskolan och om de reflekterar över de 
didaktiska frågorna (vad, hur, varför) när lärplattan används. Denna korstabulering 
gjordes för att analysera data från tabell 2 djupare. Tabell 7 visar att alla 38 informanter 
har erfarenhet av att arbeta med lärplattan i förskolan. Av informanterna är det 14 
stycken som alltid reflekterar över de didaktiska frågorna, 18 stycken som oftast gör 
det, fyra stycken som gör det ibland samt en informant som reflekterar över de 
didaktiska frågorna ganska sällan. En informant besvarade inte frågan om reflektion 
görs över de didaktiska frågorna när lärplattan används vilket resulterade i ett bortfall. 
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5 Analys 

I detta kapitel kommer studiens resultat att analyseras gentemot tidigare forskning 
och teoretisk utgångspunkt. Kapitlet är uppdelat i tre rubriker. 

5.1 Analys av pedagogers förhållningssätt till lärplattan som 
ett pedagogiskt redskap 

I resultatdelen framkom det att sju av 38 informanter inte fått någon utbildning i hur 
lärplattan kan användas i förskolan. Bergman och Fors (2015) argumenterar för att en 
introduktion av modern teknik i förskolan är nödvändig då till exempel lärplattan ska 
börja användas i verksamheten. Utifrån resultatet kan tolkningen göras att detta 
skapar olika förutsättningar för barnen till den moderna tekniken på förskolan 
eftersom pedagogerna får olika utbildningar, vilket kan resultera i olika kompetenser 
och olika förhållningssätt till modern teknik. Bergman och Fors (2015) har i sin studie 
konstaterat att stöd från en engagerad ledning då det kommer till användandet av 
lärplattan är av betydelse då pedagogerna visar en entusiasm och ett intresse till att 
lära tillsammans med barnen då detta stöd finns. Läroplanen för förskolan lägger stor 
vikt i att förskolan och barns utveckling och lärande ska vara likvärdig för alla barn 
(Skolverket, 2010). Hur kan barnens relation till modern teknik i förskolan bli likvärdig 
om inte alla pedagoger inom förskolan får en likvärdig introduktion och kunskap om 
hur lärplattan kan användas i förskolan?   

Att några informanter inte fått någon utbildning alls i hur lärplattan kan användas i 
verksamheten kan tolkas som ett problem enligt Olsson (2013) samt Shifflet m.fl. 
(2012) då det redan där skapas olika förutsättningar för att använda lärplattan på ett 
medvetet och pedagogiskt sätt. Däremot visar tabell 7 att alla 38 informanter anger att 
de har erfarenhet av att arbeta med lärplattan i förskolan men att alla inte alltid har ett 
didaktiskt tänk kring användandet. Detta skulle kunna påverka förutsättningarna som 
ges till barnen i förhållande till deras utveckling och lärande, menar Von Mentzer och 
Åkesson (2013). Författarna skriver att detta kan framstå som ett problem då det finns 
olika tillvägagångssätt för att använda lärplattan. Resultatet visar att en del alltid 
reflekterar kring de didaktiska frågorna då lärplattan används medan några endast gör 
det ibland. Resultatet visade att en informant reflekterar ganska sällan över de 
didaktiska frågorna när lärplattan används. En fråga som väcks i förhållande till detta 
resultat är vilka situationer informanterna väljer att reflektera över de didaktiska 
frågorna då det görs ibland eller ganska sällan. Tänkvärt i det här sammanhanget är 
att alla informanter som svarat att de reflekterar ibland eller ganska sällan har svarat 
att de har erfarenhet av att arbeta med att lärplattan i förskolan. Kan det bero på att 
implanteringen av lärplattan i verksamheten inte gått rätt till så som Olsson (2013) 
samt Shifflet m.fl. (2012) skriver att lärplattan bör göra, med ett stöd från en engagerad 
ledning? 

I resultatet blir det synligt att informanterna är medvetna om att deras förhållningssätt 
är betydelsefullt då lärplattan används i förskolans verksamhet. Detta då många av 
informanterna menar att lärplattan kan användas i alla situationer så länge det finns 
en pedagogisk tanke bakom, precis som Forsling (2011) lyfter. Utifrån det 
sociokulturella perspektivet går det att tolka informanternas beskrivning av lärplattan 
som en artefakt som spar tid och underlättar det pedagogiska arbetet på förskolan. 
Enligt det sociokulturella perspektivet är pedagoger en medierande resurs och 
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avgörande för den lärandeprocess som sker (Säljö, 2011). Att därför ha en medvetenhet 
kring lärplattan som en artefakt kan tänkas ha betydelse för barns utveckling och 
lärande. Då pedagoger är en medierande resurs som stöttar och utmanar barnen i 
deras lärande går det utifrån det sociokulturella perspektivet att se likheter med den 
proximala utvecklingszonen då det inom den proximala utvecklingszonen är 
betydelsefullt att få handledning av någon som kan lite mer (Säljö, 2011).  

Att mer än hälften av informanterna (55,3 %), se tabell 4, svarat att det alltid finns en 
närvarade pedagog vid användandet av lärplattan och i princip de resterande (42,1 %) 
svarat att det oftast finns en närvarande pedagog vid användandet av lärplattan visar 
även det hur det utifrån ett sociokulturellt perspektiv kan tolkas som att användningen 
av lärplattan stöttar barnens proximala utvecklingszon. Att tillsammans med andra 
individer erövra kunskap och utvecklas är en utgångspunkt i det sociokulturella 
perspektivet, vilket lärplattan kan bidra till då den ses som en artefakt (Säljö, 2011). 
Aglassinger m.fl. (2012) menar att en närvarande pedagog kan omvandla en eventuellt 
dålig applikation till en lärandesituation genom att vara närvarande och utmana 
barnen. Detta är något som förhoppningsvis blir möjligt då informanterna i vår studie 
beskriver sin roll som en närvarande pedagog då lärplattan används. Att vara en 
närvarade pedagog betyder också att informanterna kan ta del av barnens kunskap 
kring lärplattan då barnen ofta är insatta i den moderna tekniken och då sker det ett 
samspel. Som närvarande pedagog blir det även möjligt att förhålla sig till det Hvit-
Lindstrand (2015) skriver om inklusion och exklusion. Då pedagoger är närvarande vid 
användandet av lärplattan går det att förhindra en exklusion och gör det istället möjligt 
att skapa situationer som är inkluderande i förhållande till lärplattan. 

Forsling (2011) menar att om pedagoger visar en rädsla gentemot modern teknik leder 
det ofta till att den blir oanvänd och verksamheten går miste om de pedagogiska 
vinsterna och den tekniska utvecklingen. Resultatet visar inga tecken på att 
informanterna skulle ha någon form av rädsla till den moderna tekniken och lärplattan 
utan har en god inställning till den och ser överlag enbart fördelar med användandet 
av den. En tolkning av resultatet är att informanterna har en vilja och en inställning att 
de vågar testa sig fram med lärplattan som ett redskap i förskolans verksamhet. 
Flertalet informanter har i resultatet uttryckt att barnen många gånger besitter 
kunskap som inte ännu finns hos pedagogerna, vilket informanterna menar kan bidra 
till ett samlärande där barnen visar vägen. Genom att informanterna förhåller sig på 
detta vis visar de inte på någon rädsla till den moderna tekniken. Detta förhållningssätt 
har ingen koppling till informanternas ålder. Ljung-Djärf (2004) menar att ha en god 
inställning till modern teknik speglar av sig på barnen och påverkar därmed barnens 
inställning till den. Informanterna visar en medvetenhet om vilket mångsidigt och 
lustfyllt redskap lärplattan kan bli om de förhåller sig med en positiv inställning till 
den.  

Resultaten visade också att övervägande av informanterna, oavsett ålder, alltid eller 
oftast reflekterar kring de didaktiska frågorna (vad, hur, varför) när de använder 
lärplattan.  Zevenbergen (2007) menar att generationsskillnader kan påverka hur 
pedagoger använder sig av modern teknik, med det var inget som blev synligt i våra 
resultat. Att ingen av de 38 informanterna svarat att de aldrig inte reflekterar kring de 
didaktiska frågorna när de använder lärplattan visar att de har en god inställning i 
förhållande till användandet av lärplattan på förskolan.  
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5.2 Analys av barns delaktighet och samspel kring lärplattan 
som artefakt 

Vid jämförelse mellan hur ofta lärplattan används tillsammans med barnen i 
förhållande till om informanterna tror att det är bra för barn i förskoleålder att använda 
lärplattan, blev det synligt i korstabuleringen att alla 38 informanter anser att det är 
bra för barnen att använda lärplattan i förskoleålder. Trots detta har tre stycken av 
dessa 38 informanter svarat att de endast använder lärplattan någon gång varje månad 
fast de tror att de är bra för barnen att använda den. Kan detta bero på informanternas 
upplevda praktiska begränsningar om att det till exempel finns för få lärplattor per 
förskola eller kan det bero på att utbildning kring modern teknik saknas, så som Olsson 
(2013) samt Shifflet m.fl. (2012) skriver om? Övervägande andel av informanterna 
använder lärplattan varje vecka tillsammans med barnen och några använder 
lärplattan varje dag tillsammans med barnen. Detta resultat visar på en medvetenhet 
kring lärplattan som framtidens redskap vilket även flertalet citat visar på som vi lyft i 
resultatet.  

Ljung-Djärf (2004) menar att då dagens barn växer upp i ett samhälle där modern 
teknik är en naturlig del av vardagen är det av betydelse att förhålla sig till det, vilket 
också undersökningens resultat visar på. Flertalet informanter uttryckte att pedagoger 
har mycket att lära av barnen som besitter kunskap om lärplattan, även detta tyder på 
en medvetenhet och ett förhållningssätt där samlärandet är i fokus, vilket är en 
pusselbit i det sociokulturella perspektivet. I resultatet framkom det att övervägande 
del av informanterna ställer sig positiva till framväxten av modern teknik i förskolan 
och vill ta till sig den. Informanterna visar en förståelse för vilken roll lärplattan har i 
dagens samhälle och många ser den som lika betydelsefull som allt annat pedagogiskt 
material. Lärplattan kan utifrån det sociokulturella perspektivet ses som en ny artefakt 
som människan skapat och är betydelsefull för människans utveckling och lärande. 
Vygotskij menade att i takt med att samhället utvecklas så utvecklas också artefakterna. 
Detta förhållningssätt till artefakter går det att se spår av i resultatet.    

Bergman och Fors (2015) lyfter arbetet med dokumentation som en av många fördelar 
med lärplattan. Detta visar även studiens resultat då mer än hälften av studiens 38 
informanter använder lärplattan för att underlätta arbetet med dokumentation. I dessa 
situationer blir lärplattan ett hjälpmedel, en artefakt för att synliggöra barnens lärande 
för dem. Resultaten visade att en majoritet av informanterna (63,2 %) svarat att barnen 
oftast är delaktiga i användandet av lärplattan medan 23,7 % av informanterna svarat 
att barnen är delaktiga ibland. En faktor som enligt Bergman och Fors (2015) har 
identifierats som betydelsefull för att förskollärare ska använda IKT på förskolan är det 
tekniska stödet. Det är oklart i vilken utsträckning informanterna upplever ett 
tillräckligt tekniskt stöd i sitt arbete, men tänkbart är att detta också kan påverka i 
vilken omfattning de använder lärplattan som ett pedagogiskt redskap på förskolan. 
Tolkningen kan göras att informanterna som svarat att barnen är delaktiga ibland vid 
användandet kanske inte har fått det tekniska stödet som Bergman och Fors (2015) 
menar att pedagoger behöver kring lärplattans användande. Författarna skriver att om 
det tekniska stödet finns resulterar det oftast i ett ökat intresse till ett samlärande 
tillsammans med barnen, vilket leder till att barnen kan bli delaktiga i användandet av 
lärplattan. Gällhagen och Wahlström (2011) lyfter fördelen med barns delaktighet i 
användandet med lärplattan eftersom att den då kan bli en lustfyllt och modernt 
redskap. Enligt Wahlström (2015) kan barnen bland annat bli delaktiga i 
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dokumentationen och barnens perspektiv kan bli synligt. I resultatet har det kommit 
fram att informanterna upplever att lärplattan som redskap kan bidra till att inkludera 
föräldrar i verksamheten, vilket gör det möjligt att bygga broar mellan förskola och 
hem på ett enkelt och smidigt sätt.  

5.3 Analys av pedagogiska fördelar samt begränsningar med 
lärplattan 

En begränsning enligt Bergman och Fors (2015) samt Shifflet m.fl. (2012) är om 
lärplattan tar över allt lärande, då finns risken att lärandet endast blir mekaniskt. Då 
informanterna endast uttryckte praktiska begränsningar i användandet av lärplattan 
kan inga slutsatser dras om huruvida de anser att det finns begränsningar i form av ett 
ökat mekaniskt lärande. Med mekaniskt lärande menar Bergman och Fors (2015) att 
lärandet sker utan någon reflektion eller att lärandet inte får upplevas i verkligheten. 
Då reflektioner sker i samband med lärandet samt att lärandet sker utan lärplattan 
eller modern teknik blir det en tredimensionell upplevelse. En tredimensionell 
upplevelse kan inte upplevas med lärplattan, menar Bergman och Fors (2015). Geist 
(2012) menar att det är viktigt att hitta en balans i användandet av lärplattan så den 
inte ersätter allt annat material till lärande. Utifrån de öppna frågorna så beskrev 
informanterna lärplattan som ett komplement vilket skulle kunna indikera att 
lärplattan används på ett varierat sätt och inte som en ersättning för andra upplevelser. 

Enligt Hvit-Lindstrand (2015) är kunskap om lärplattans användningsområde 
nödvändigt för att se fördelarna med den och inte begränsningar. Ställs detta 
påstående mot studiens resultat så visar det att informanterna har kunskap om 
lärplattan eftersom informanterna uttryckte många pedagogiska fördelar med den för 
barns utveckling och lärande. 
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6  Diskussion 

I detta kapitel redogörs en resultatdiskussion och studiens slutsatser. Därefter 
diskuteras vårt val av metod. Slutligen redogörs relevans för förskolläraryrket och 
förslag till fortsatt forskning. 

Syftet med denna studie var att undersöka i vilken omfattning och hur lärplattan 
betraktas som ett pedagogiskt redskap i förskolan verksamhet. Med hjälp av studiens 
frågeställningar har studiens syfte uppnåtts. Följande frågeställningar har legat till 
grund för undersökningen: 

 I vilken omfattning och hur använder pedagoger inom förskolans 
verksamhet lärplattan som ett pedagogiskt redskap? 

 Hur beskriver pedagoger inom förskolan lärplattans roll? 

6.1 Resultatdiskussion och slutsats 

Resultaten av den här studien har visat att det finns en märkbar variation i förhållande 
till vilken utbildning informanternas ges i hur lärplattan kan användas i förskolans 
verksamhet. Av resultatet kan vi avläsa att vissa går på föreläsningar medan andra får 
kontinuerlig kompetensutveckling via IKT-träffar. Trots att majoriteten av 
informanterna uppgav att de hade fått någon form av utbildning inom ämnet svarade 
sju stycken att de inte hade blivit erbjudna någon utbildning om IKT. Om introduktion 
och utbildning av lärplattans användningsområden ges menar Bergman och Fors 
(2015) att det kan generera att barn i större utsträckning kan få likvärdiga 
förutsättningar i förhållande till användandet av modern teknik. Utifrån detta drar vi 
slutsatsen att ett stöd från ledningen är nödvändigt för att bidra till mer likvärdiga 
förutsättningar för alla barn i förhållande till den moderna tekniken som idag är en 
stor del av vårt samhälle. Ytterligare en slutsats som dras är att hur ofta lärplattan 
används tillsammans med barnen varierar informanterna emellan. De flesta av 
informanterna har angivit att de använder lärplattan dagligen eller några gånger i 
veckan. De praktiska begränsningarna, så som för få lärplattor eller för lite minne i 
dem, skulle kunna ligga till grund för varför det finns en variation i omfattningen av 
användandet.  

Något som var återkommande under studiens gång var informanternas medvetenhet 
om att deras förhållningssätt är betydelsefullt när lärplattan används och kan vara 
avgörande för det lärande som sker. Enligt Von Mentzer och Åkesson (2013) har 
lärplattans roll beskrivits som ett redskap som kan användas i alla situationer och att 
om det finns en didaktisk medvetenhet bakom användandet blir lärplattans roll 
pedagogisk.  

Vi kan efter denna studie konstatera att om det finns en medvetenhet i förhållande till 
lärplattan påverkar det vilken roll lärplattan får i förskolans verksamhet, alltså om den 
blir pedagogisk eller inte. Vi har uppfattat att informanterna oftast är närvarande när 
lärplattan används, vilket visar på att pedagogerna fungerar som en medierande resurs 
i förhållande till barns lärande som sker via lärplattan. Att vara en närvarande pedagog 
gör det också möjligt att maxa lärandet som uppstår kring lärplattan. Detta är inom 
det sociokulturella perspektivet betydelsefullt för den proximala utvecklingszonen och 
visar på att en närvarande pedagog som finns närvarande och stöttar barnens lärande 
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kan bidra till ett ökat lärande via lärplattan (Säljö, 2011). Utifrån resultatet dras 
slutsatsen att om pedagoger förhåller sig positiva till lärplattan är det ett 
förhållningssätt som kan spegla av sig på barnen, vilket Ljung-Djärf (2004) samt Hvit-
Lindstand (2015) menar kan påverka hur barnen kommer att förhålla sig till lärplattan. 
Beroende på om pedagogerna ser lärplattan som en spelmaskin eller ett verktyg för 
lärande kommer barnen säkerligen att anamma deras förhållningssätt till lärplattan 
och dess roll. 

Studien visar att informanterna förhåller sig positiva till lärplattan och ser i princip 
bara fördelar med användandet av den. Informanterna visar heller ingen rädsla till att 
utforska lärplattan tillsammans med barnen, utan ser betydelsen av att barn i 
förskoleålder får ta del av den moderna tekniken då de skapar möjligheter för barn att 
utforska hur lärplattan fungerar. Utifrån detta görs tolkningen att informanterna är 
medvetna om betydelsen av IKT i samhället överlag och de identifierar det som en 
viktig kunskap, precis som också Europaparlamentet (2006) gör.  Europaparlamentet 
(2006) framhäver IKT som en av åtta kompetenser som är nödvändiga för ett livslångt 
lärande. 

Informanterna som deltagit i denna studie beskriver lärplattans roll i förskolans 
verksamhet som ett lustfyllt och modernt redskap som kan underlätta deras arbete 
tillsammans med barnen. Utifrån studiens teoretiska utgångspunkt, det 
sociokulturella perspektivet, dras slutsatsen att informanterna använder lärplattan 
som en hjälpande artefakt i arbetet på förskolan. De beskriver även lärplattans roll som 
en samlingspunkt vilket kan ge möjlighet till att lära av och med varandra. Lärplattan 
kan även skapa möjligheter för barnen att visa att de kan och pedagogerna får då ”ta 
ett steg tillbaka” för att låta barnen ta plats och visa sin kunskap. Lärplattan hör ju 
trotsallt till den digitala världen, vilken barnen i förskolan är födda in i eftersom de är 
vad Zevenbergen (2007) kallar för digitala infödingar. Ur ett sociokulturellt perspektiv 
är det i denna situation barnen som är handledare till pedagogerna, de digitala 
invandrarna, och handleder dem i den proximala utvecklingszonen. Här blir det synligt 
att kunskap inte är förenat till ålder, vilket är en central del i det sociokulturella 
perspektivet (Säljö, 2011). 

Vi kan utifrån resultaten se tendenser till att lärplattan får en allt mer betydande roll i 
förskolans verksamhet då det kommer till föräldrasamverkan och att bygga broar 
mellan förskola och hem. I resultatet framkom det att lärplattan används både vid 
föräldramöten och utvecklingssamtal för att inkludera föräldrarna i verksamheten. 
Även i denna situation blir lärplattan en artefakt som underlättar arbetet, vilket 
dessutom går hand i hand med läroplanens uttryckta ambition om en god 
föräldrasamverkan (Skolverket, 2010). Kan lärplattan vara framtidens 
samverkansredskap som skapar fler möjligheter till en bredare insyn i förskolans 
verksamhet för föräldrarna? Lyssnar vi till studiens informanter är svaret ja på denna 
fundering, vilket kan ha en påverkan över i vilken omfattning och hur lärplattan 
betraktas som ett pedagogiskt redskap i förskolans verksamhet. 

Resultatet visade ett citat från en informant som menade att lärplattan egentligen kan 
användas till allt pedagogiskt arbete. Intressant här är vad informanten faktiskt menar. 
Vad menas med egentligen? Används lärplattan inte i situationer där informanten 
tycker att den kan och bör användas? Informanten ser uppenbarligen de pedagogiska 
fördelarna med lärplattan men uttrycker sig ändå att den egentligen kan användas.  
Kan det vara rädsla till den tekniska utvecklingen, så som Forsling (2011) lyfter, som 
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ligger till grund för detta eller kan det vara okunskap kring lärplattan? Ytterligare en 
orsak till det förhållningssätt som informanten lyfter skulle kunna vara de 
begränsningar med lärplattan som informanterna lyft i resultatet till exempel för få 
lärplattor i verksamheten som kan påverka i vilken omfattning och hur lärplattan 
betraktas som ett pedagogiskt redskap i förskolans verksamhet.  

Ett framträdande och återkommande mönster från såväl tidigare forskning som 
resultaten av denna undersökning är betydelsen av pedagogers förhållningssätt och att 
det är avgörande för hur lärplattan betraktas som ett pedagogiskt redskap i förskolans 
verksamhet. Oavsett vilka frågor som analyserats har pedagogers förhållningssätt 
framträtt som betydelsefullt. Slutsatsen blir därför att pedagoger inom förskolans 
verksamhet kan använda lärplattan som ett pedagogiskt redskap förutsatt att de har en 
medvetenhet kring sitt förhållningssätt gällande lärplattans roll. Då en medvetenhet 
om lärplattans pedagogiska roll i förskolan finns, identifieras den som ett mångsidigt 
redskap som underlättar i de situationerna då den används.  

6.2 Metoddiskussion 

Vi anser att valet att göra en kvantitativ metod med en enkätundersökning var relevant 
för att besvara studiens syfte och forskningsfrågor. Detta val gjorde vi då vår 
förhoppning var att vi skulle nå ut till fler deltagare än vad exempelvis en intervjustudie 
hade genererat. Dock har vi efterhand reflekterat kring olika fördelar med intervju som 
metod. Då enkätens öppna frågor besvarades kunde vi till exempel få svar som bara 
innehåll ett ord, till exempel samspel. Med svar som detta blir analysen svårare att 
tolka då samspel kan ha olika betydelser. Här hade vi gärna velat ställa följdfrågor för 
att få ut mer av informanterna. Trots detta ansåg vi att enkätundersökning som metod 
förmodligen gav oss mer sanningsenliga svar då informanterna var anonyma gentemot 
oss.  

Ett problem vi inte hade räknat med var den låga svarsfrekvens som faktiskt blev då 
bortfallet var stort. Vi var tvungna att utföra ytterligare en etapp i vår insamling av 
data, eftersom vi behövde få en större svarsfrekvens, vilket vi också fick. Att göra två 
etapper har därför påverkat studiens resultat i en positiv bemärkning eftersom antalet 
svar blev fler och vi därav fått en bredare syn på hur pedagoger ser på lärplattans roll i 
förskolans verksamhet. Att det blev två etapper och olika grupper som deltog i 
enkätundersökningen tror vi å andra sidan kan ha påverkat studiens resultat eftersom 
att nio stycken inte får samma kontinuerliga kompetensutveckling inom IKT som 
lärcoacherna får. Då det framkom i resultatet att utbildning är betydelsefullt i 
förhållande till lärplattan har vi resonerat kring hur resultatet blivit om vi inte 
medvetet valt att ha lärcoacher som informanter som är insatta i ämnet. 

Då vi från första början valde att skicka ut enkäten endast till lärcoacherna blev antalet 
deltagare begränsat. Vi ställer oss frågan hur stor svarsfrekvensen hade blivit om vi 
inte tillfrågat enbart lärcoacher från första början utan även lagt ut en förfrågan i 
Facebook-gruppen direkt. Såhär i efterhand har vi reflekterat över andra 
tillvägagångssätt som kanske hade kunnat ge oss en större svarsfrekvens i 
enkätundersökningen. Vi har diskuterat om svarsfrekvensen blivit högre om vi inte 
gjort en online-enkät eller om informanterna upplevde frågorna som krävande och 
därav valde att inte delta. Att välja denna metod har däremot under insamlingen gett 
oss möjlighet att fokusera på studiens övriga innehåll då ingen tid behövde läggas på 
att till exempel transkribera. Ytterligare en faktor som kan ha påverkat studiens 
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svarsfrekvens är att IKT-mentorn var den som skickade enkäten till lärcoacherna. Vi 
tror att det kan ha påverkat svarsfrekvensen i en positiv riktning då lärcoacherna har 
en relation till IKT-mentorn och därav tror vi att de kanske kände ett ansvar gentemot 
IKT-mentorn att besvara enkäten. 

6.3 Relevans för förskolläraryrket 

Vi valde att studera i vilken omfattning och hur lärplattan kan betraktas som ett 
pedagogiskt redskap i förskolans verksamhet. Detta då vi upplever att vi under våra sju 
lästa terminer på förskollärarprogrammet fått minimal kunskap om IKT i förskolan 
trots att det är framtidens redskap och barnens framtid. Att studera detta område har 
gett oss en tydlig bild över hur lärplattan kan implementeras och användas i förskolans 
verksamhet. Det har varit intressant och lärorikt att ta del av informanternas konkreta 
exempel på hur användandet kan gå till då de är insatta i ämnet och har erfarenhet av 
att arbeta med lärplattan i olika situationer i förskolans verksamhet. Vi har förstått och 
vill med denna studie framföra att förhållningssättet är lika betydelsefullt i arbetet med 
lärplattan som med allt annat pedagogiskt arbete på förskolan. Så länge den 
pedagogiska medvetenheten finns så kan alla arbeta med lärplattan som ett 
pedagogiskt redskap. Detta vill vi förmedla till andra studenter på 
förskollärarprogrammet samt pedagoger som arbetar inom förskolan och känner en 
rädsla över i vilken omfattning och hur lärplattan kan betraktas som ett pedagogiskt 
redskap i förskolans verksamhet. 

6.4 Fortsatt forskning 

Under studiens gång har det framkommit att informanterna är positivt inställda till 
användandet av lärplattan i verksamheten och att den används i många olika 
situationer dagligen. Med detta i åtanke ser vi ett intresse i att studera jämförelsen av 
kvalitetsaspekter mellan förskolor som inte alls använder IKT och de som använder 
IKT i stor omfattning. Blir det någon skillnad på det lärande som sker? Kommer det 
att påverka barns senare lärande?  

Ytterligare en ingång till fortsatt forskning är att studera vilket slags lärande som skulle 
kunna ske i förhållande till lärplattan om det saknas en pedagogisk tanke bakom 
användandet? Hur betydelsefullt är den didaktiska baktanken som sker vid 
användandet? Intressant skulle vara att studera detta då det under studiens gång varit 
återkommande att det bör finnas en didaktisk medvetenhet då lärplattan används.  
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Bilaga 1 – Missivbrev 

Information om vår studie – Lärplattan som ett pedagogiskt redskap 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna enkätundersökning.  

Vi som genomför denna studie heter Elinor Abrahamsson och Johanna Sand. Vi läser 
vår sista termin på förskollärarprogrammet vid Mälardalens högskola och är i färd med 
att skriva vårt examensarbete. Vi upplever att vi under vår utbildning har fått lite 
kunskap om på vilket sätt lärplattan kan användas i förskolans verksamhet. Vi ser 
därför betydelsen av att genomföra denna studie och ser er medverkan som 
betydelsefull för att få en inblick i hur det kan se ut runt om på förskolorna. Lärplattor 
blir allt vanligare i förskolans verksamhet idag. Detta tror vi bland annat kan ha att 
göra med det som framskrivs i läroplanen för förskolan om att barn i förskolan ska få 
möjlighet till att utforska hur enkel teknik fungerar. Då tekniken är så pass utvecklad 
idag och mycket av vårt samhälle präglas av den är det intressant att undersöka i vilken 
utsträckning barn kommer i kontakt med den redan från tidig ålder. Syftet med vår 
studie är att undersöka hur lärplattan kan betraktas som ett pedagogiskt redskap i 
förskolans verksamhet. 

Det praktiska genomförandet 

Studien omfattas av Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska regler; Ditt deltagande i 
denna enkätundersökning är helt frivilligt. Du har rätten att när som helst avbryta ditt 
deltagande utan närmare motivering och utan några negativa konsekvenser för dig. 
Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens 
högskola som i sin slutversion läggs ut på databasen Diva, vilket du kommer kunna ta 
del av om så önskas. Ditt deltagande kommer behandlas konfidentiellt, vilket innebär 
att ingen utomstående kommer att få tillgång till materialet. Resultaten i studien 
kommer inte kunna härledas till dig, då inga namn kommer att uppges. Resultatet 
kommer endast användas till denna studie. 

Ett deltagande i denna studie innebär att du kan avsätta cirka tio minuter till att svara 
på en enkätundersökning online. Sista svarsdag är fredagen den 27 november. 

Om ni har några frågor eller funderingar så kontakta oss eller vår handledare! 

Med vänliga hälsningar 

Elinor Abrahamsson      ean12007@student.mdh.se 
Johanna Sand                  jsd12006@student.mdh.se 

Handledare 
Anne Lillvist                     anne.lillvist@mdh.se 

 

Västerås, den 16 november 2015 
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Bilaga 2 – Frågor enkätundersökning 

Bakgrundfråga – Ålder? (Under 25 år/25-35 år/36-46 år/47-57 år/58-68 år) 

Bakgrundsfråga – Utbildning? (Förskollärare/Barnskötare/Förskolechef/Annat) 

Bakgrundsfråga – Du arbetar i huvudsak med barn i åldern? (1-3 år/3-5 år/1-5 år/6 år) 

1. Har du någon erfarenhet av att arbeta med lärplattan i förskolan? (Ja/Nej) 

2. Har du fått någon utbildning i hur du kan använda lärplattan i din verksamhet? Om 
ja, ange vilken slags utbildning? (Öppen fråga) 

3. Reflekterar du över de didaktiska frågorna (vad, hur, varför) när lärplattan används? 
(Alltid/Oftast/Ibland/Ganska sällan/Aldrig) 

4. Är barnen delaktiga i användandet av lärplattan? (Alltid/Oftast/Ibland/Ganska 
sällan/Aldrig) 

5. Hur ofta används lärplattan tillsammans med barnen? (Varje dag/Varje vecka/Varje 
månad/Fåtal ggr per år/Aldrig) 

6. Beskriv vad du ser som den pedagogiska fördelen med att använda lärplattan i 
verksamheten? (Öppen fråga) 

7. Anser du att det finns några begränsningar med att använda lärplattan i 
verksamheten? Om ja, vilka? (Öppen fråga) 

8. I vilka situationer använder du lärplattan? (Öppen fråga) 

9. Ange hur ofta det finns en närvarande pedagog vid användandet av lärplattan? 
(Alltid/Oftast/Ibland/Ganska sällan/Aldrig) 

10.  Tror du att det är bra för barn att använda lärplattan i förskoleålder (1-5 år)? (Ja/Nej) 

 

 

 

 


