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Sociokulturellt lärande, samlärande och T-pack är de övergripande teorierna i 

studien. Under studiens gång har det framkommit att det finns lite forskning kring 
lärplattan i förskolan och än mindre forskning till lärplattans påverkningar på 
barnens lärande. Genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer som metod har 
denna studie ämnat besvara vad fyra förskollärare anser om lärplattans 
implementering i förskolan och delta i forskningen kring lärplattan i förskolan. 

Studien visar på att det är det pedagogiska syftet som en förskollärare har med 
lärplattan som gör den till en lärplatta och att en grundläggande tydlig introduktion 
för personalen i förskolan är viktig för att den ska användas i lärande syfte. Min 
slutsats är att denna studie skrapat på ytan av ett forskningsområde som ligger i tiden 
och som behöver lyftas mer. 

_______________________________________________________ 
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1 Inledning 
Användande av lärplattor i hemmet har ökat hos barn mellan ett och fem år de 
senaste åren (Neumann & Neumann 2014). Enligt Skolverket (2010) har 
förskollärarna till uppgift att utgå från det barnen känner till och deras vardag för att 

skapa lärande situationer i förskolan. Jag har själv erfarenhet av användandet av 
lärplattor genom VFU och vikarietjänster. Av de tio olika förskolor jag varit på har 
fyra av dem haft lärplattan inlåst i ett skåp, på några andra har lärplattan använts 
som ”leksak” och sedan finns det ett par förskolor där lärplattan använts som en 
kamera. Min personliga åsikt är att lärplattan är ett positivt tekniskt hjälpmedel och 

en resurs i den pedagogiska verksamheten på förskolan. Jag valde därför att 
genomföra denna undersökning för att ta reda på hur fyra olika förskollärare ser på 
lärplattan. Ser de den som ett tekniskt hjälpmedel eller ser de den som ett 
störningsmoment som tar tid? Jag har fått uppfattningen att många förskollärare vill 
använda lärplattan och att de ser den som en stor tillgång, men de vet inte hur de ska 

använda den och de har uttryckt en önskan av mer utbildning och inspiration kring 
hur lärplattan kan användas.  

Enligt Klerfelt (2007) är det en demokratisk rättighet för barn att ha tillgång till sin 
tids mediala uttrycksformer i vårt massmediala samhälle. Klerfelt (2012) skriver att 
Sverige inte längre är bäst när det gäller IKT och små barns lärande i förskolan. Hon 
hävdar att en anledning till detta är avsaknaden av en pedagogisk vision hos 
pedagoger och politiker. I enighet med Klarfelt (2012) har jag upplevt en bristande 

kunskap och vision hos en del förskollärare för hur exempelvis lärplattan ska 
användas i den pedagogiska verksamheten.  

I arbetet används begreppet lärplatta för att beskriva det fysiska objekt som en touch 
platta är. Begreppet lärplatta används eftersom att det är det begreppet de fyra 
respondenterna valde att använda i intervjuerna. Begreppet lärplatta kan användas 
oberoende om det är en i-pad eller android.  

 

1. 1 Syfte 
Syftet är att undersöka och analysera vad fyra förskollärare, utifrån ett sociokulturellt 
perspektiv framhåller när det gäller användandet av lärplattan i förskolan. 

 

1. 1. 1 Frågeställningar  

 Hur uppfattar fyra förskollärare att lärplattan används i den pedagogiska 
praktiken? 

 Hur upplever förskollärarna sin kompetens i relation till att använda 
lärplattan som ett tekniskt hjälpmedel i den pedagogiska verksamheten? 

 Hur förhåller sig användningen av lärplattan till ett sociokulturellt perspektiv 
på lärande? 
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1. 1. 2 Förväntade resultat 

Min utbildning har pågått parallellt med att lärplattorna introducerats i förskolan och 
jag har under min utbildning sett och hört olika pedagogers åsikter om detta tekniska 
hjälpmedel. Frågan är om mina respondenter kommer uttrycka ett intresse för 
lärplattan i förskolan och ett intresse för att använda den pedagogiskt samt om de 
kommer uttrycka svårigheter i hur det kan genomföras. Jag ställer mig frågande till 

om mina respondenter kommer uttrycka en önskan av mer utbildning och inspiration 
kring hur lärplattan kan användas i förskolan. Dessa frågor baseras på tidigare samtal 
med olika pedagoger i förskolans verksamhet. O’Hara (2008) hävdar att om tekniken 
ska göras till en naturlig del av förskolans verksamhet bör stor vikt läggas vid att ge 
pedagogerna en bredare syn på tekniken, visa hur tekniken ska användas och snabbt 
ge pedagogerna en förståelse för tekniken.  

 

1. 2 Uppsatsens disposition 
I detta avsnitt står det lite kortfattat om vad varje kapitel innehåller. Det finns en 

inledningsdel, metoddel, resultatdel, analysdel och till sist en diskussionsdel. 
Bakgrundsdelen består av tidigare forskning som varit relevant för uppsatsen. Genom 
tidigare forskning har forskningsområdets relevans blivit tydligt genom att påvisa 
den ökade användningen av media och teknik överlag hos allt yngre barn. Kapitlet tar 
även upp vikten av pedagogen och pedagogens kunskap samt vad ökad teknisk 

användning i förskolan kan leda till. I slutet av kapitlet tas sociokulturellt teoretiskt 
perspektiv upp som det övergripande perspektiv i studien.  

I metodkapitlet beskrivs hur studien genomfördes, metodanvändning och urvalet av 
respondenter. Här återfinns förklaringar till varför metoden valdes, hur 
datainsamlingen skedde och vilka etiska överväganden som gjorts. Metodkapitlet 
avslutas med en metoddiskussion, där valet av metod diskuteras. I resultatdelen 
presenteras informanternas svar och urvalsprocessen för intervjuerna. Det finns en 

kort information om var och en, men ingen information som gör att det går att få 
reda på vilka som deltagit i intervjuerna. Den fjärde delen är analysen, här redovisas 
kopplingar dels mellan de olika respondenterna och dels mellan respondenter och 
tidigare forskning. Genom att ställa respondenternas svar mot varandra och jämföra 
tidigare forskning kommer aspekter fram av hur arbetet med lärplattan kan ske och 

varför vad. Den avslutande diskussionsdelen tar upp analysen och hur man kan se på 
de svaren som framkommit i analysen. Detta diskussionskapitel innehåller tar även 
upp studiens potentiella konsekvenser för min framtida yrkesroll samt möjligheter 
till framtida forskning. 
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2 Bakgrund 
Detta kapitel redogör vad en lärplatta är, definierar grundläggande begrepp som rör 
lärplattor i förskolan och tidigare forskningen om lärplattor i den pedagogiska 
verksamheten i Sverige och utomlands. Även modern tekniks negativa aspekter i 
förskolan lyfts.  

”Frågan är inte längre om digitala medier ska föras in i skolan. Frågan är i stället 

hur?” (Lindström 2012: 24). Lindström hävdar att det är självklart att digitala medier 
som t.ex. lärplattan har en plats i skolan, det är däremot inte självklart vilken plats 
digitala medier ska ha. Denna ökade användning av digitala medier innebär krav på 
nya typer av kompetenser (Lindström, 2012). 

 

2. 1 Ökad mediekonsumtion i lägre åldrar 
Enligt Myndigheten för radio och tv (2014) har medieanvändningen och 
internetanvändningen ökat i åldrarna ett till åtta år. Under 2010 ägnade sig flest barn 
och unga tiden till TV- tittande, idag spenderar de mer tid på internet. Användningen 

av internet har ökat generellt, men mest har internetanvändningen i mobila enheter 
som ökat och främst bland yngre (Myndigheten för radio och tv, 2014). Medierådet 
(2015) sände ut enkäter till 1000 slumpvist valda föräldrar med barn mellan 1-4 år 
och 1000 till föräldrar med barn mellan 5-8år. Som tabellen nedan visar har andelen 
barn under 8 år som använt internet i mobiltelefon ökat mellan åren 2010 och 2012. 

Under 2010 använde inga av barnen internet i mobilen, men sedan dess har det skett 
en drastisk förändring. Barn fyra och åtta år gamla är de grupper som ökat mest 
(Medierådet, 2015). 

(Medierådet 2015: 7) 
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Statistiken nedan visar att användandet av internet successivt har ökat och gått 

längre ned i åldrarna. Detta påvisas med att under 2008 använde hälften av 
femåringarna internet, 2011 hälften av treåringar och under 2013 var det nästan 
hälften av tvååringarna. Stiftelsen för internetinfrastruktur (2013) hävdar att internet 
idag är en del av de ungas värld och lärplattorna har påverkat detta. 25 procent av 
förskolebarnen är numera dagliga användare av internet.  

 

(Stiftelsen för internetinfrastruktur 2013: 39). 

 

2. 2 IKT och IKT i förskolan 
Under 1990-talet gick benämningen Informationsteknik (IT) allt mer över till att 
benämnas Informations- och kommunikationsteknik (IKT) (Trageton 2014). Enligt 
Grönlund, Andersson och Wiklund (2014) kan IKT och ökad digital kompetens i 

skolan öka elevernas förmåga. Lärare har uttryckt att elevernas prestationer har 
förbättrats och kontakten mellan elever och lärare har blivit av högre kvalitet. Vissa 
av eleverna i rapporten får ett ökat självförtroende och en högre tro på sig själva i 
samband med arbetet med IKT i skolan. Det finns dock en del negativa aspekter på 
IKT i skolan och en av dem är ökat arbete för personalen (Grönlund et al. 2014). 

Trassliga system stjäl ofta värdefull tid och de digitala system som införts för att 
hjälpa lärare leder ofta till det motsatta (Stendahl 2012).  

”Det är inte tekniken utan fortfarande läraren som är viktigast för att göra 
skillnad” (Brozin Bohman 2012:44). En satsning på en egen bärbar dator per elev 
pågår i mer än två tredjedelar av Sveriges kommuner (Brozin Bohman, 2012). En-till-
en projekten har tagit fart de senaste åren, men det finns lite forskning kring vad 
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projekteten har för effekt på den pedagogiska verksamheten. Genom studier har det 

framkommit att en av de största möjligheterna med IKT i skolan samtidigt är det 
största problemet. IKT skapar andra kunskapskvaliteter än det som skrivs i 
kursplaner och läroplaner (Brozin Bohman, 2012).  

Persson (2013) skriver om Puendenturas forskning som rörde en satsning i delstaten 
Maine i USA vilken innebar att alla elever utrustas med varsin dator. Puendentura 
hävdade att skillnaden i elevernas studieresultat i exempelvis matematik låg i hur 
uppgifterna var designade av lärarna. Puendentura skapade SAMR modellen, som 

utläses Substition, Argumentation, Modification och Redefinition. Modellen visar på 
samband mellan hur tekniken används och det resultat eleven når. Syftet med att 
förse varje barn med en dator var att barnen skulle få mer insikt i det aktuella ämnet, 
inte lära sig snabbare. SAMR modellen förklaras som en trappa, där substitution är 
första steget och innebär att samma uppgifter som förr utförs men ersätter de verktyg 

man tidigare använt med teknik. På detta sätt förbereder man sig på att använda 
tekniken på ett annat sätt i framtiden. Andra steget är argumentation och med det 
menas att tekniken gör skolarbetet mer effektivt och blir förbättrat, men de uppgifter 
som utförs är desamma. Nästa steg är modifikation och det innebär att uppgifterna 
designas på ett nytt sätt som tidigare varit omöjligt. Nya möjligheter ges till eleverna 

genom att viktiga aspekter i uppgifterna förändras. Det sista och fjärde steget är 
redefinition och det innebär att både nya uppgifter och nya arbetssätt skapas med 
teknikens hjälp. Eleven samverkar, konstruerar och uppfinner. Eleven tar en lärande 
roll genom att själv lära ut vad han/hon har lärt sig (Persson 2013). 
 

Klerfelt (2007) menar att barn idag lever i ett visualiserat massmedialt samhälle och 
att barn ska ha tillgång till sin tids mediala uttrycksformer är en demokratisk 
rättighet. I enighet med detta skriver Skolverket (2010) att förskolan har som uppgift 
att ta del av det samhälle som barnen lever i och de kunskaper barn har samt 
använda dessa för att hjälpa barnen att utvecklas.  
 

2. 2. 1 Negativa aspekter med modern teknik i skolan och förskolan 

Föräldrar är rädda för att för mycket datorspelande ska påverka barns fysiska och 

psykiska hälsa negativt (Johansson, 2000). Psykiska besvär som beroende, stress och 

koncentrationssvårigheter i samband med fysiska besvär som ont i kroppen och 

trötta ögon kan bli följden av att använda teknik i för stor utsträckning. Healy hävdar 

att ett samhälle med ökad digitalisering utgör faror och påfrestningar för barn. 

Healys forskning visar på att hälsoproblem som till exempel ögonvärk eller värk i 

muskler och skelett går allt längre ner i åldrarna. Barn är mer mottagliga för dessa 

skador än vuxna och fysisk aktivitet är viktigt för barns hälsa samt barns utveckling 

(1999). 

 

I en artikel hävdar Siwe (2013) att det läggs för mycket pengar och tid på 

introducering av lärplattor i skolor istället för att lägga tid och pengar på exempelvis 

språkkunnigheten hos eleverna. Han anser att alla lärare samt mellan- och 

högstadieelever ska få egna lärplattor först efter en flerårig utbildning i hur 

lärplattorna bäst används i undervisningen. Siwe anser att det är en bakvänd idé att 
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utbilda lärarna efter de fått lärplattan och inte tvärtom. Barn lär sig själva hur 

lärplattor och datorer fungerar, det är inget de behöver syssla med i skolan. ”Sen kan 

man köpa hur många paddor som helst. Ut kommer bara grodor om inte eleverna 

har givits de grundläggande förutsättningarna för att förstå” (Siwe, 2013: 24). Det 

kvittar vad eleverna och lärarna använder för tekniska hjälpmedel om de inte först får 

de rätta kompetenserna för att använda dem. Sveriges första en-till-en projekt 

behandlas i en avhandling av Fleischer (2013) och detta projekt ledde visserligen till 

en del positiva aspekter, men även negativa. Elevernas allmänkunskaper blev sämre, 

deras skolarbete blev ensidigt och projektet ledde till ökade kunskapsklyftor mellan 

eleverna. Elever med svårigheter hamnade allt mer efter och ”toppeleverna” fortsatte 

att utvecklas och dra ifrån. Kunskapsklyftorna kan även bli större mellan olika skolor 

”Bra skolor blir bättre och dåliga blir sämre, det tror jag är en ganska bra 

sammanfattning” (Brozin Bohman 2012: 48). 

 

Allt fler skolor och förskolor använder så kallade molntjänster, men det finns 

nackdelar med molntjänster (Stendahl, 2012). I förskolan används molntjänster för 

att spara och lagra det barnen gör på förskolan, det kan innefatta bilder, dokument, 

och även appar som laddats ned med mera. Alla användare måste vara uppkopplade 

för att en molntjänst ska vara aktiv och detta leder till ett stort tryck på nätverket. 

Google och andra tjänster erbjuder gratis serverutrymme samt andra funktioner och 

det ger miljoner sparade kronor för kommunerna. Stendahl har intervjuat Anna 

Vikström som doktorerat i medicinsk informatik och hon har intresserat sig för 

frågan om informationssäkerhet även i andra sammanhang. Vikström konstaterar att 

det standardiserade användaravtal som Google har med exempelvis Sollentuna 

kommun gör att kommunen bryter mot kraven i personuppgiftslagen. Genom att 

använda exempelvis Google och deras appar sprids handlingar och även handlingar 

som kan vara känsliga, till okända aktörer runt om i världen. Vikström hävdar 

avslutande att man ska gå efter försiktighetsprincipen, det vill säga inte använda 

tjänster som man inte har helt och hållet koll på eller som det kan finnas 

tveksamheter kring.(2012) 

 

2. 3 Lärplattan 
Dagens barn är födda in i en digital värld och för dem är modern teknik ett naturligt 

inslag i deras vardag (Gällhagen & Wahlström, 2011). Pekskärmar är självklara för 
barnen i dag och därför är lärplattan ett naturligt och bra inslag i förskolans 
verksamhet. 

”Innehållet i diskussionen handlade om vilka möjligheter en lärplatta/datorplatta kunde ge – inte 

vilket märke som skulle användas. Vi avsåg att lära med plattan – därför används nu ordet 

lärplatta” (Olsson 2013:11). 

Olsson (2013) beskriver i citatet att det är avsikten med användandet av en lärplatta 
som avgör om det kan anses som en så kallad lärplatta. Olsson uttrycker vidare att 

om pedagogen har förståelse för lärplattan och om det finns didaktiska tankar bakom 
hur den används blir det ett meningsskapande arbete i förskolan. 
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2. 4 Lärplattan och dess användning i förskolan 

Mannerheim (2013) intervjuar Lundholm som anser att lärplattan bör ses som ett 
komplement till det övriga materialet i förskolan. Lärplattan ska inte ersätta 

exempelvis doktorslådan, legot eller pusslet. Alla dessa delar är viktiga för barns 
lärprocesser och borde kompletteras med lärplattan. 

Olsson (2013) hävdar i enighet med Mannerheim (2013) att lärplattan bör ses som ett 
komplement i den pedagogiska verksamheten. Olsson skriver vidare att ett syfte med 
användningen av lärplattan är ett måste. Matematik är ett ämne som kan och har 
kompletterats framgångsrikt med lärplattan. Enligt Olsson fungerar lärplattan 
utmärkt för att skapa en lustfylld inställning till inlärning för barn i yngre åldrar 

samtidigt som den, med rätt appar, kan utmana de äldre barnens matematiska 
förmåga. 

Gällhagen och Wahlström (2011) beskriver hur pedagoger kopplar samman arbetet 
med lärplattan i verksamheten till mål och riktlinjer från läroplanen för förskolan, 
Lpfö 98. Gällhagen och Wahlström hävdar att lärplattan inte ska ses som en 
ersättning för något annat, utan istället ses som ett kompletterande verktyg som gör 
lärandet modernt och lustfyllt. De betonar att pedagogernas roll är av största vikt för 
att lärplattan ska ses som ett pedagogiskt verktyg. 

 

2. 4. 1 Pedagogens roll med lärplattan 

Enligt en studie utförd av Aglassinger, Strindholm, Kallin och Rudnik Norling (2012) 
lär sig barn inte automatiskt det pedagoger har planerat trots att pedagoger använder 
sig av så kallade pedagogiska appar. Deras studie visar att det är pedagogens uppgift 
att lyfta fram barns tankar, föra en diskussion framåt och ställa frågor för att utmana 
tänkandet. Pedagogen behövde alltid finnas där, antingen i bakgrunden eller vara 

med i samspelet kring lärplattan. Utan en pedagog närvarande anser Aglassinger et 
al. (2012) att lärandesituationen inte blir av samma kvalitet som den skulle bli med 
en pedagog närvarande. En stödjande och aktiv pedagog är viktig för barnens 
utveckling och förståelse kring lärplattor i förskolan (Plowman & Stephen, 2007). 

Alexandersson et al. (2001) hävdar att även om användandet av lärplattan kan se 
olika ut på olika förskolor så visar studier att pedagoger ofta styr var och när den 
används. Pedagoger tar ofta en styrande och kontrollerande roll när barn skall 

använda sig av lärplattan. Vem och vilka som får använda den bestäms av pedagogen 
samt vad de får göra med den och när de får använda den.  

I en studie av Cause och Chen (2010) undersöktes hur tre- till sexåringar använder 
sig av lärplattan. Studien visade att barnens lärande i stor utsträckning påverkades av 
det förhållningssätt som pedagogerna hade till ny teknik och hur den ska användas. 
Lärplattor ökade barnens motivation och barnen var fokuserade under än längre tid, 
jämfört med när de inte använde sig av lärplattor. Studiens slutsats var att med hjälp 

av ny teknik ökar barnens intelligens, språkförståelse samt problemlösningsförmåga 
(Cause & Chen 2010). Enligt O’Hara (2008) ska tekniken göras till en naturlig del av 
förskolans verksamhet. För att detta ska fungera hävdar O’Hara att det är av stor vikt 
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att pedagogerna får en bred syn på tekniken och hur den ska användas samt en 

förståelse för den.  

2. 5 Teoretiskt perspektiv  
Utgångspunkten i denna studie är ett sociokulturellt perspektiv med samlärande. När 
det gäller förskollärarnas kompetenser ställer studien detta mot T-pack. Vad T-pack 
samt sociokulturellt lärande och samlärande gås igenom i detta avsnitt.  

2. 5. 1 Sociokulturellt lärande 

Vygotskij utvecklade en teori där det endast gick att förstå människors tänkande och 
kunskaper genom att analysera språk och handlingar i relation till de kulturella och 
sociala resurser människor använder (Jakobsson 2012). Säljö (2012) skriver om 

Vygotskijs sociokulturella teori som utgår ifrån att människan inte reagerar direkt på 
omvärldens signaler, människan tänker med hjälp av kulturella redskap och detta 
skapar sedan en reaktion. Detta kallas för Mediering. Vygotskijs medierings princip 
illustreras av en triangel där omvärldens signaler eller så kallade stimuli finns i ena 
hörnan, kulturella redskap eller så kallade medierande redskap i toppen av triangeln 

och den reaktionen som blir eller responsen finns i den tredje hörnan. Barnens 
medierande redskap är det barnen har med sig i ryggsäcken, till exempel vissa 
tekniska termer eller hur föräldrarnas telefon fungerar. Barnen kommer därför att 
använda sig av det de kan sedan tidigare om till exempel förälderns I-phone när de 
kommer i kontakt med förskolans lärplatta. För Vygotskij var det mänskliga språket 

det viktigaste redskapet för människors utveckling och lärande. Säljö (2012) hävdar 
vidare att genom det skrivna och talade språket så kan människor kommunicera om 
världen och skapa en gemensam förståelse med sina medmänniskor.  

Jakobsson (2012) menar att lärande kan uppfattas som en utveckling av människors 
förmåga att använda och tänka med hjälp av begrepp, teorier och språk som därmed 
blir redskap för att kunna förstå, analysera och lösa problem i deras omgivning. 
Genom interaktion mellan människor och den materiella världen skapas 

begreppsmässiga och materiella artefakter. Dessa artefakter är i ständig och 
pågående utveckling samt förändring. Dessa artefakter är sammankopplade med 
människors tänkande och handling i det sammanhang som användaren befinner sig 
och användaren kan även bidra med att utveckla artefakten ytterligare genom 
tilläggandet av ny teknik. Att använda sig av nya artefakter som till exempel lärplattor 
är av stor vikt för att driva lärandet framåt och fortsätta utvecklas (Jakobsson 2012). 

2. 5. 2 Samlärande 

Jämterud (2013) intervjuar Susanne Kjällander som anser att lärplattan erbjuder ett 
helt annat sätt för barn och barn, samt barn och pedagoger att samarbeta. Genom att 
lägga lärplattan på golvet kan barnen sitta runt den, vända på den, turas om samt 
hjälpa varandra. Jämterud (2013) skriver vidare att lärplattan är ett verktyg som 
fungerar bra för små barn. Barnens samarbetar på ett väldigt bra sätt, de bjuder in 

andra barn att delta och turtagningen sker spontant. Lärplattan kan följa med ut, 
både på skolgården och utflykter, detta gör det möjligt för pedagogerna och barnen 
att utforska tillsammans. Lärplattan ger även barnen en möjlighet att lära 
pedagogerna något (Jämterud, 2013). 

Williams (2006) skriver om vikten av samlärande och hur samlärande kan betraktas. 
Samlärande kan exempelvis ses som en mänsklig kvalitet eller ett sätt att förhålla sig 
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till andra människor och kunskap. Människor bildar mening, förståelse och innebörd 

genom att dela sin verklighet med andra. Williams hävdar att det inte går att komma 
ifrån det faktum att människor lär sig något när de är tillsammans med andra och 
därför kan barns samlärande ses som en av de viktigaste frågorna i förskolan. Vuxna 
behövs även när barn lär av varandra, det är lärarens uppgift att visa för barn att i en 
barngrupp finns det många olika idéer och tankar om samma situation. Barn kan få 

en uppfattning om vilken mångfald av kunskap de tillsammans besitter genom att 
läraren uppmärksammar barnen på den variation av uppfattningar som de har 
(Williams 2006). Neumann och Neumann (2014) och Alexandersson, Linderoth och 
Lindö (2001) framhåller i enighet med varandra att samspel och samlärande främjas 
av lärplattan. Lärplattan kan erbjuda olika övningar där barnen tillsammans kan 

samspela och lära tillsammans samt använda sig av varandras kunskaper för att lösa 
olika problem.  

2. 5. 3 T-Pack  

Tecknological Pedagogical Content Knowledge eller T-Pack modellen översätts till 
teknisk pedagogisk innehållskunskap (Koehler & Mishra, 2009). T-Pack bygger på 
Shulmans PCK teori sammanflätat med pedagogens tekniska kunskap. Enligt 
Shulman kännetecknas lärarens yrkeskunskaper av sju områden och de är alla viktiga 

för undervisningen. Läraren behöver pedagogiska kunskaper, kunskaper om 
styrdokumenten, ämneskunskaper, ämnesdidaktiska kunskaper, kunskaper om 
skolans kontext, kunskaper om undervisningens mål och kunskaper om elever 
(Odenstad, 2014). Teknologi och PCK interagerar med varandra för att skapa en 
effektiv lärande miljö. T-Pack försöker fånga upp vilken form av kunskap en pedagog 

behöver för att använda teknologi i sin pedagogiska verksamhet. T-Pack innefattar tre 
primära delar av kunskap. TK som handlar om den tekniska kunskapen, PK som 
innefattar den pedagogiska kunskapen och avslutningsvis CK innehållskunskapen. 
Punkten där dessa tre delar möts är pedagogens tekniska pedagogiska 
innehållskunskap (Koehler & Mishra, 2009). 

 

(http://www.matt-koehler.com/tpack-101/) 
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3 Metod 

Metoden i föreliggande studie är kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Intervjuer 
är lämpliga för att få en förståelse för vad olika förskollärares åsikter om lärplattor i 
förskolan och vad de anser om introduktionen av lärplattor i förskolan. 

Semistrukturerade intervjuer ger respondenterna möjlighet att berätta och delge sina 
åsikter och den semistrukturerade intervjuns brist på styrning ger en variation i 
emperin. 

Enligt Denscombe (2009) är intervjuer lämpliga att använda för att utforska mer 
komplexa och subtila fenomen. När en forskare vill få insikt i personers åsikter, 
uppfattningar, erfarenheter och känslor så är intervju en lämpligare metod än t.ex. 
enkäter eller frågeformulär. I enighet med detta hävdar Bryman (2011) att forskaren 

ska uppfatta det undersökta området genom respondentens ögon och forskaren ska 
dessutom inte framhäva sina egna åsikter. Denscombe (2009) skriver, liksom 
Erisson-Zetterqvist och Ahrne (2015), att semistrukturerade intervjuer innebär att 
intervjuaren har en färdig lista med frågor och ämnen som ska behandlas, men 
intervjun är flexibel när det gäller frågornas ordningsföljd för att respondenten ska få 

utveckla sina idéer och tala mer utförligt om de ämnen som intervjuaren tar upp. 
Eriksson-Zetterqvist och Ahrne (2015) skriver vidare att forskaren kanske inte 
automatiskt får en djupare kunskap, men forskaren får absolut en bredare bild med 
fler dimensioner och nyanser än vad intervjuaren hade fått genom exempelvis 
standardiserade frågor.  

3.1 Etiska överväganden 

I det grundläggande individskyddskravet finns det fyra allmänna huvudkrav på 

forskning och dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 
och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2011). Informationskravet innebär att 
forskaren ska informera respondenterna om den aktuella forskningsuppgiftens syfte. 
Samtyckeskravet innebär att deltagarna i studien har rätt att själva bestämma över 
sin medverkan. Konfidentialitetskravet innebär att alla personer i undersökningen 

ska ges största möjliga konfidentialitet och eventuella personuppgifter ska förvaras så 
att obehöriga ej kan ta del av dem. Nyttjandekravet innebär att uppgifter som samlas 
in under aktuell studie får endast användas för studiens ändamål och inte i andra 
studier eller undersökningar. 

När intervjuerna bokades informerades respondenter om dessa fyra huvudkrav. 
Respondenterna informerades återigen innan intervjun började för att 
säkerhetsställa att de var införstådda med undersökningens mål, att de deltar av egen 

fri vilja, att det inte kommer framkomma vem som svarat på intervjuerna och att 
uppgifterna inte kommer användas i andra studier eller undersökningar. 

3.2 Urval 
Fyra förskollärare kontaktades och alla fyra tackade ja till att medverka i studien. Ett 
så kallat bekvämlighetsurval genomfördes då respondenterna var förskollärare jag 
redan träffat eller fått tips om att skulle vara intresserade och villiga att delta i 
studien. Avgränsningen till förskollärare beror på att förskollärare har/ska ha en 

större befogenhet på sina respektive avdelningar än exempelvis barnskötare. Bryman 
(2011) skriver om bekvämlighetsurval som en metod av urval där forskaren använder 
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sig av personer eller respondenter som forskaren redan själv har kommit i kontakt 
med eller som finns i forskarens närhet. 

Av mina respondenter är två stycken nyexaminerade, en har arbetat i cirka 10 år och 

en har arbetat som förskollärare under fler decennier. Skillnaden ger en möjlighet att 
se om det finns samband eller skillnader beroende på antal år som verksam 
förskollärare. Genom att intervjua fyra olika förskollärare blev det mer tid till varje 
respondent och på så sätt kunde jag gå in mer djupgående i vad de känner om 
lärplattan i förskolan, än om fler respondenter valts ut och intervjuats. Lantz (2013) 

hävdar att urvalet av respondenter är en viktig process som kan spegla resultatet av 
studien. Han menar vidare att beroende på hur urvalet görs  

3. 3 Genomförande 

Enligt Denscombe (2009) är det viktigt att informera respondenten om syftet med 
studien innan intervjun genomförs. Forskaren bör få en bekräftelse på att det är 
tillåtet att spela in intervjun, samt försäkra respondenten om att informationen 
kommer behandlas konfidentiellt. Denscombe hävdar även att arrangerandet av 

mötesplatser är av största vikt. Intervjuaren bör finna en passande plats att utföra 
intervjun på och intervjuaren bör även informera om en ungefärlig tid för att 
respondenten ska kunna planera på bästa sätt utan att eventuellt känna sig stressad.  

När intervjuerna bokades informerades varje respondent om studiens tema och syfte 
och så skickades intervjufrågorna ut till de fyra respondenterna. Detta för att 
respondenterna på så sätt skulle få en möjlighet att förbereda sig inför intervjun. Som 
det står under punkt 3.1 Etiskt övervägande, informerades respondenterna om 

individskyddskravet och dess fyra huvudkrav för att respondenterna skulle vara väl 
medvetna om att de själva styrde sin medverkan i intervjun. Två intervjuer 
genomfördes via Skype. Detta eftersom jag ville använda mig av respondenter från 
två olika län och rent tidsmässigt fanns det inte möjlighet att utföra intervjuerna på 
plats i det ena länet. De respondenter som intervjuades via Skype använde sig av 

datorer som fanns på respektive arbetsplats. De fick information om att de borde 
reservera ett passande rum där de kunde sitta lugnt och ostört för att genomföra 
intervjun. Intervjuerna som gjordes på plats genomfördes på respektive förskola i 
enskilda planerings rum för att intervjun inte skulle störas av exempelvis barn eller 
övrig personal. Respondenter från båda länen valdes på grund av att jag kommit i 

kontakt med förskollärare ifrån dessa län under min utbildning och genom att 
intervjua förskollärare från olika län skapas en möjlighet till att genomföra ytterligare 
en studie där verksamhets ort kan jämföras. Respondenterna informerades att 
intervjun skulle kunna ta en timme. En längre tidsram valdes medvetet för att kunna 
ge samtalet och intervjun utrymme.  

3. 4 Bearbetning av data 

Denscombe (2009) skriver att de flesta forskare använder sig av ljudupptagningar 

och kompletterande fältanteckningar i intervjuer. Denscombe skriver vidare att när 
det är fråga om utskrivande av ljudupptagningar måste forskaren vara förberedd på 
att detta kommer ta tid. Det tar timmar att transkribera varje inspelad timme. 

Intervjuerna spelades in med hjälp av ljudupptagning och ljudet kompletterades med 
hjälp av anteckningar. Endast minnesanteckningar valdes för att lägga fokus på att 
lyssna på respondenten. Genom att koncentrera på min respondent underlättas 
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följdfrågor och får intervjun att flyta på. Stödanteckningar användes för att komma 

ihåg frågor jag ville ta upp längre fram i intervjun eller när min respondent uttryckte 
något genom kroppsspråk som inte uppfattas i ljudinspelning. Enligt Eriksson-
Zetterqvist och Ahrne (2015) behövs penna och papper även när man gör en intervju 
ensam med en respondent, detta för att kunna anteckna och följa upp vissa spår i 
intervjun och för att fånga upp grimaser, gester och annat ohörbart som inte kommer 

med på bandspelaren. Intervjuerna transkriberades, skrevs ut och svaren 
bearbetades. Svaren kategoriserades sedan för att besvara forskningsfrågan.  

3. 5 Litteratursökning  
Mälardalens högskolas databaser har varit utgångspunkten för majoriteten av 
litteratursökningen. Databasen ERIC har använts där olika kombinationer och 
böjningar av begreppen förskola, preshool, ipad, tablets, lärplatta, surfplatta, barn, 
children. Utöver detta har sökningar på Google använts med samma kombinationer 

och begrepp där fler artiklar hittats. Min handledare Karin Sandberg har bidragit 
med litteraturtips i form av både utskrivna artiklar och internetbaserade artiklar. All 
litteratur har övervägts noga innan användandet dels genom reliabilitet, till exempel 
vem har skrivit och har en forskare granskat litteraturen. Dels genom validitet, det 
vill säga hur relevant är denna litteratur att ta med.  

3. 6 Reliabilitet och validitet 
Jag förstår begreppen reliabilitet och validitet som att mäta vad som är tillförlitligt 
och vad som är relevant. Det vill säga reliabilitet handlar om hur tillförlitligt 

exempelvis denna studies resultat är, medan validitet handlar om relevant 
exempelvis studien är för förskolläraryrket. Min studie är valid på grund av att 
användningen av lärplattor ökar, men det finns lite forskning om hur det påverkar 
barn och deras utveckling. Studiens resultat är reliabelt eftersom att jag frågat fyra 
stycken förskollärare om deras tankar och hur de upplever användandet av lärplattan 

i förskolan exempelvis kopplat till deras tekniska kompetens. De fyra förskollärarna 
som valts ut är intresserade av lärplattans användning i den pedagogiska 
verksamheten och det gav mig en förhoppning om att få mer ingående svar än om 
fyra förskollärare utan intresse för lärplattan deltagit i studien. Eftersom studien 
endast innefattar fyra förskollärare blir deras svar och studiens resultat bara några 
exempel och går det inte att generalisera för hela förskollärarkåren.  
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4 Resultat 
I resultatet redovisas vad respondenterna uttryckt om lärplattan i förskolans 
verksamhet. De fyra respondenterna har fått fiktiva namn för att göra det lättare att 
hålla reda på vem som svarat vad, hur länge den som svarat varit verksam 

förskollärare, vilken barngrupp respondenten haft, vilken ålder det är på 
respondenten och på vilken ort respondenten är verksam. Katrin är i 50 års- åldern 
som varit verksam förskollärare i 30 år och har en barngrupp bestående av barn 
mellan 4 och 5 år, hennes förskola är belägen i stad A. Anna är i 30- årsåldern som 
varit verksam förskollärare i åtta år, hennes barngrupp är mellan 1 och 5 år och 

hennes förskola är belägen i stad B. Tess är i 20- årsåldern som har en barngrupp 
med barn i åldrarna 2-5 år. Hon har varit verksam förskollärare i tre år på en förskola 
belägen i stad A. Linn är i 20 års- åldern som varit verksam förskollärare i ett år i en 
barngrupp med i åldrarna 1 till 3 år barn och förskolan där hon är verksam är belägen 
i stad B. 

Ett par av respondenterna har använt ”molnet” som begrepp. Med begreppet molnet 
menas Datormolnet och dess funktion är att spara dokument, appar med mera på ett 

sätt som gör att du inte måste befinna dig vid den dator, lärplatta eller liknande där 
du sparade eller laddade ner dokumentet eller appen (Johansson, 2010, 2 december). 
Respondenterna använder exempelvis molnet som en plats där de laddar ner sina 
appar så att alla med tillgång till det molnet har tillgång till de apparna.  

4. 1 Lärplattan 
Alla fyra respondenter uttrycker att en platta i den pedagogiska verksamheten är en 
lärplatta. De fyra respondenterna hävdar alla att lärplattan är ett komplement till det 

traditionella arbetet i förskolan. Tre av fyra respondenter uttrycker att deras 
uppfattning om lärplattan grundar sig i deras egna personliga åsikter och deras 
privata liv. Tess uttrycker istället att hennes uppfattning om lärplattan grundar sig i 
dagens forskning som enligt henne belyser de framgångsfaktorer som modern teknik 
har för barn. De andra tre respondenterna uttrycker att de inte läst in sig i 

forskningen utan att de har själva skapat ett intresse för lärplattan privat. Linn 
hävdar att om hon låtit sig påverkas mer av andra i verksamheten så hade hon 
troligtvis inte sett på användandet av lärplattan på ett lika positivt sätt. 

4. 1. 1 Restriktioner för användandet av lärplattan 

På de avdelningar där Anna och Linn är verksamma förvaras lärplattan inte 
tillgängligt för barnen. Detta förklaras med att yngre barnen på avdelningarna inte 
skulle klara av att hantera fri tillgång till lärplattan. Katrin har lärplattorna på ett 

bord i barnens nivå, barnen får skriva upp sig på en lista och de får oftast använda 
lärplattan när de ber om det. Tess berättar att lärplattan ibland finns tillgänglig för 
barnen i deras höjd och ibland endast tillgänglig för pedagoger. Tess säger att de har 
alltid en tanke med det de gör och hur de gör det.  

På den avdelning där Linn är verksam finns det restriktioner i det faktum att barnen 
endast får använda lärplattan tillsammans med en pedagog och eventuellt andra 
barn. Anna uttrycker att restriktionerna är individ- och situationsanpassade. En del 

barn klarar av att själva lämna ifrån sig lärplattan efter en kort stund och ibland 
behöver de tidsbegränsa användandet för att alla ska få tid. De har inga fasta regler, 
de anser sig istället vara flexibla beroende på situationen och barngruppen de har för 
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dagen. På Katrins avdelning finns det restriktioner när det gäller tid, varje barn har 

en kvart om dagen då de själva får använda lärplattan. Denna kvart kontrolleras med 
hjälp av en timer och en lista. Tess berättar att det på hennes avdelning finns tillfällen 
under en vecka då barnen erbjuds att ”äga” lärplattan under en viss tid på dagen. 
Detta bestäms enligt ett schema och under denna tid har barnet själv tillgång till att 
dokumentera eller arbeta med någon specifik app. Barnet kan även självt bjuda in en 

eller två kompisar att delta. Tess anser att så länge hon som pedagog har ett tydligt 
syfte och mål med användandet av lärplattan så känner hon sig nöjd och säker med 
lärplattans del i verksamheten på förskolan. 

4. 2 Användningsområden för lärplattan 
När respondenterna får frågan hur de anser att arbetet med lärplattan borde ske så 
väljer alla att svara att det arbetet borde gå till på det sätt som den används på deras 
avdelning. De fyra respondenterna lägger ihop frågorna om hur en lärplatta borde 

användas och hur de använder den. Katrin och Linn uttrycker att lärplattan främst är 
ett verktyg för pedagogisk dokumentation. Ett verktyg för att fotografera och 
dokumentera det barnen gör så att de enkelt kan visa för sina kompisar, föräldrar, 
andra pedagoger eller för att de själva ska kunna se sin progression och utveckling 
genom att jämföra med vad de gjort tidigare.  

”Det är ungefär så, så kan de följa med i sin egen utveckling. Sedan efter en tid så kan vi kolla på det 

där tillsammans igen då och då jämför vi hur gjorde du då och hur gör du nu. Ja titta, nu har du fem 

fingrar där på handen och förut hade du ingenting eller kanske två fingrar. De får vara med i sin egen 

utveckling och det är en process att se sitt eget lärande” (Katrin). 

Katrins och Tess förskolor använder sig av så kallade molntjänster för att förvara 
appar, det kom dock inte fram i intervjuerna om de även lagrar annan mer känslig 
information om enskilda barn. Anna och Tess trycker mer på att lärplattan är ett 
verktyg för att kunna förstärka och förtydliga det barnen gör, lär sig och utvecklar. 

Alla fyra är dock eniga om att lärplattan kan användas till mycket, exempelvis 
inspiration, pedagogisk dokumentation, ett hjälpmedel i verksamheten samt 
pedagogiska och lärorika appar som kan leda till ett mer lustfyllt lärande. 

De fyra respondenterna ställer sig positiva till att barnen kan lära sig med hjälp av 
lärplattan. Enligt respondenterna kan barnen lära sig allt från den tekniken som 
behövs för att använda lärplattan till de traditionella ämnena som exempelvis 
matematik, språk, naturvetenskap och teknik. Katrin säger att lärplattan är ett sätt att 

vidare utveckla det barnen är intresserade av. Är ett barn intresserad av exempelvis 
vulkaner så kan barnet tillsammans med en pedagog söka upp bilder, filmer och 
information om vulkaner. Detta kan leda vidare till diskussioner om värme, eld, 
drakar och så vidare. Katrin utvecklar sina tankar vidare genom att hävda att dessa 
diskussioner ofta gör andra barn intresserade och involverade och det utvecklar deras 
förmåga att uttrycka sig i grupp och argumentera för vad de tror eller tycker.  

Linn anser att någon form av teknisk hjälpmedel behövs för att barn ska kunna lära 
sig hur en lärplatta används, hur de exempelvis ska trycka på den. Alla fyra 
respondenterna är eniga om att lärplattan är ett komplement till det traditionella 
materialet i förskolan, det ena ska inte utesluta det andra. Katrin menar att en 
lärplatta kan fånga upp barns intresse här och nu och kan dessutom vidare utveckla 

detta intresse. Om barnen är intresserade av exempelvis drakar kan de snabbt få svar 
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på drakar, eld med mera och behöver inte gå till en dator, bok eller alternativt gå till 

biblioteket. På detta sätt blir användandet av lärplattan även mindre tidskrävande än 
att gå och söka fram informationen någon annanstans. Anna och Tess betonar att 
arbetet blir tydligare med hjälp av en lärplatta. De fyra respondenterna hävdar att 
lärplattan leder till ett mer lustfyllt lärande för de flesta av barnen. 

4. 2. 1 Pedagogens roll 

Linn vill att en pedagog alltid ska närvara vid användandet av lärplattan. En pedagog 
borde sitta med barnet/barnen för att förstärka det de gör, prata med dem samtidigt 

och hjälpa dem att sätta ord på vad de gör och vad de lär sig. Hon vill inte att barnen 
ska sitta med lärplattan själva. Detta förklarar hon med att spela får de troligen göra 
på lärplattor eller liknande hemma, på förskolan ska det finnas en pedagogisk tanke 
med arbetet och det kommer bäst fram i samarbete med en pedagog. Linn anser att 
pedagogen ska ha en deltagande och medforskande roll. Tess anser däremot att det är 

aktiviteten kring lärplattan som avgör om en pedagog behöver vara delaktig. Om 
exempelvis två barn sitter kring lärplattan och arbetar med en bokstavsapp så sker 
samspelet mellan barnen och då anser hon att en pedagog inte nödvändigtvis behöver 
vara delaktig. Däremot om det är en aktivitet som en pedagog håller i tillsammans 
med en grupp barn så är pedagogens roll mer betydelsefull. Katrin och Anna menar i 

enighet med Tess att det är situationen som avgör vilken roll en pedagog borde ta i 
arbetet med lärplattan. 

4. 2. 2 Samlärande 

Tess hävdar att barn lär sig bäst genom samlärande, om två eller tre stycken kan sitta 
kring lärplattan tillsammans öppnar det upp för ny kunskap mer effektivt än att sitta 
själv. Enligt de övriga respondenterna är det situation och individanpassat när det 

gäller om barnen borde arbeta tillsammans eller enskilt. Anna säger att en del barn 
lär sig jättebra tillsammans och andra behöver sitta själva, hon uttrycker att det är 
individuellt. Katrin berättar att det är ofta som barn engagerar sig i lärplattan trots 
att det inte var de själva som började utforska. Som i exempelvis ämnet vulkaner 
började allt fler barn engagera sig, diskutera och forska vidare i värme, eld, 

eldsprutande drakar och så vidare. Runt en lärplatta startar det ofta diskussioner och 
många kan delta. Alla respondenter ser det överlag som positivt när barnen kan 
arbeta tillsammans och lära varandra nya saker. De använder sina egna erfarenheter 
och redskap för att lära och ta del av sina medmänniskors uppfattningar och 
kunskaper. 

4. 3 Pedagogernas ansvar för lärplattan 

”[D]et finns en som är teknikansvarig och på min förskola är det jag. Som teknik-

ansvarig ansvarar jag för att sprida goda exempel av användandet av lärplattan och 

jag är också ansvarig för att finnas tillgänglig när kollegor söker hjälp eller tips och 

råd kring lärplattan” (Tess). 

Tess är teknikansvarig och har till uppgift att inspirera de övriga i personalgruppen 
och visa vad det finns för användningsområde för lärplattan i förskolan. I rollen som 

teknikansvarig ska hon också finnas till hands när det behövs hjälp eller råd kring 
lärplattan. Katrin berättar att det på den förskola där hon är verksam finns två 
stycken i personalen som är ansvariga för att köpa in och registrera appar, men var 
och en i personalen har en egen lärplatta som de själva ansvarar för. På de förskolor 



19 
 

där Anna och Linn är verksamma finns ingen ansvarig, det är de själva i arbetslaget 
på avdelningen som bestämmer över lärplattan och dess användning. 

Anna och Linn säger att det är arbetslaget på avdelningen som tillsammans avgör 

vilka appar som ska laddas ner till den lärplatta de har. De bestämmer detta genom 
att läsa om olika pedagogiska appar och diskutera fram i arbetslaget vilken eller vilka 
de ska ladda ner. På den förskola där Katrin är verksam finns det som tidigare nämnt 
två ansvariga för att köpa in och registrera appar. Hon berättar vidare att om en 
pedagog hittat en app som denne finner intressant kontaktar pedagogen en av de 

ansvariga för att berätta om appen. Pedagogen och den ansvariga pedagogen tittar 
sedan igenom appen tillsammans och tar ett gemensamt beslut. Alla lärplattor på 
denna förskola är sammankopplade genom att de appar som laddas ner hamnar på 
allas lärplattor. Personalen kan sedan själva välja om de vill ha appen på sin lärplatta 
eller hellre vill lägga den i molnet. Tess menar att det finns en gemensam pott med 

pengar för appar på den förskola där hon är verksam. Varje avdelning har friheten att 
ladda ner en app om de kan förespråka varför den är bra att använda tillsammans 
med barnen. Alla på förskolan har sedan tillgång till appen genom molnet. Tess 
betonar dock att det väsentliga inte är apparna i sig självt utan hur de arbetar med 
apparna. 

4. 4 Personalens introducering till lärplattan 
Tess introducerades för lärplattan genom att tre pedagoger från hennes förskola blev 

IKT-ansvariga och hon var en av dem. Dessa tre utbildades i hur arbetet med 
lärplattor bör genomföras för att lärplattan ska bli ett pedagogiskt verktyg i förskolan. 
Dessa tre pedagoger hade sedan som uppgift att sprida och implementera kunskapen 
till sina kollegor. På den förskola där Katrin är verksam introducerades personalen 
genom att de för tre år sedan fick gå på en föreläsning där några pedagoger ifrån 

Stockholm berättade hur lärplattan kunde användas i förskolan. Katrin vill vara tydlig 
med att de pedagoger som föreläste betonade begreppet lärplatta och inte I-pad, 
surfplatta eller padda. Syftet är att man ska lära sig saker genom eller med hjälp av 
lärplattan och det ska finnas ett pedagogiskt syfte. Efter detta deltog Katrin i två 
interna utbildningar och sedan berättade hon också att de lär sig mycket av varandra. 

Linn framhåller att hon är nyexaminerad och har fått en grundlig introduktion till 
lärplattor genom utbildningen och kurser i utbildningen. Hon berättar dock att de 
övriga i personalen inte fått någon vidare introduktion till lärplattan och det märks i 
arbetet. Denna brist på introduktion märks främst genom att hon själv och ett par 
andra mer insatta personer får lära sina kollegor hur lärplattan fungerar. Anna vill 

minnas att de hade någon slags utbildning för personalen, men hon är dock inte säker 
på om hon själv var med på den. Hon berättar vidare att personalen fått lära sig 
mycket själva genom diskussioner med kollegor.  

Linn ställer sig starkt kritisk till den introduktion som hennes kollegor har fått. Hon 
tror även att den övriga personalens skepticism delvis kan bero på den bristande 
introduktion de har fått. 

”Jag tror inte de har fått någon introduktion till det överhuvudtaget utan de har 

bara fått en platta och sedan ska de lära sig själva hur man gör och därför ser de 

inte vad som är bra i den egentligen” (Linn). 
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Katrin och Tess säger istället att de är väldigt nöjda med sättet som lärplattan 

introducerats på deras förskolor. Tess säger att det var ett smidigt och positivt sätt att 
introducera lärplattan i verksamheten. Hon hävdar att hennes kollegor fick ta god tid 
på sig och de kunde tillsammans lära sig hur lärplattor kan fungera i den pedagogiska 
verksamheten. Efter ett tag kom de tillsammans fram till ett förhållningssätt och 
arbetssätt kring hur de vill arbeta med lärplattan i sin verksamhet. Anna hade önskat 

en mer grundlig och genomtänkt introduktion än den som genomfördes på hennes 
förskola. 

4. 4. 1 Introduktion och kompetensutveckling 

Katrin och Tess hävdar att det sätt som deras förskolor introducerades på var 
grundlig och tydlig. De anser att detta är rätt sätt att genomföra en introduktion. 
Enligt Anna och Linn är en grundlig och tydlig introduktion viktig för att personalen 
ska känna att de vill och att de har kunskap nog att använda sig av lärplattan. De 

uttrycker båda att en introduktion där pedagoger får reda på vad det finns för appar 
och hur de kan användas är betydelsefullt i den pedagogiska verksamheten. 

Enligt Katrin behövs det ingen extra kompetens utöver den pedagogiska utbildning 
och det pedagogiska tänk som alla pedagoger borde ha i ryggraden. Hon menar att de 
som har gått en pedagogisk utbildning har ett pedagogiskt tänk och genom detta 
pedagogiska tänk borde en pedagog kunna välja ut appar ut efter de mål som 

pedagogen siktar på att uppfylla. Hon anser dock att intresset för teknik är något som 
påverkar användandet av lärplattan, både när det gäller hur den används och i vilken 
utsträckning den används. Anna, Tess och Linn hävdar att det behövs någon form av 
extra kompetens. Anna och Tess anser att det främst behövs en extra kompetens i 
vilka appar som finns och hur de fungerar. Tess berättar att pedagogerna på hennes 

förskola har haft möjlighet till fortbildningar inom IKT och modern teknik, dessa 
fortbildningar har många av hennes kollegor tagit del av. 
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5 Analys 
I detta avsnitt redovisas kopplingar mellan tidigare forskning och teorier och det 
resultat som kommit fram under mina intervjuer. Genom ställa respondenternas svar 
dels mot de andra respondenterna och dels mot tidigare forskning visar exempel på 

hur arbetet med en lärplatta sker och varför. Respondenternas tankar ställs i relation 
med tidigare forskning och de andra respondenterna. Svaren från respondenterna 
och studiens resultat har kategoriserats för att svara på den frågeställning och syfte 
som denna studie har haft för avsikt att besvara. Exempelvis har svar som tyder på 
samlärande kategoriserats för sig och svar som handlar om pedagogers egen 
kompetens och T-pack kategoriserats för sig.  

5. 1 Användningsområden för lärplattan  
Genom studien har det framkommit att de fyra förskollärarna anser att en lärplatta är 
en lärplatta då den används i pedagogiska syften. Detta är oberoende av om det är en 
i-pad eller android. Olsson (2013) hävdar i enighet med detta att om en platta 
används i pedagogiska syften så är det en lärplatta. Det är syftet med användandet 
som gör en platta till en lärplatta. 

De fyra respondenterna svarar att lärplattan borde användas på det sätt som de själva 
använder den på och detta kan bero på tre orsaker. Antingen kan det vara så att 

respondenterna inte känner något hinder, varken ekonomiskt eller 
kompetensmässigt i hur den kan användas. En annan orsak kan vara att de inte har 
tillräckligt med kompetens för att se andra användningsområden än att använda 
lärplattan på det sätt som de gör. Den tredje möjliga orsaken är att de helt enkelt 
känner sig nöjda med hur lärplattan används nu, de vet att det finns andra 

möjligheter men de känner inte att de har den ekonomiska, tidsmässiga eller 
kompetensmässiga möjligheten just nu. 

Studien visar på att en lärplatta i den pedagogiska verksamheten är ett komplement 
till det mer traditionella materialet. Förskollärarna har i enighet med Olsson (2013) 
och Mannerheim (2013) uttryckt att de inte vill ta bort pussel, böcker eller papper och 
penna. Det är istället så att en lärplatta kompletterar det redan befintliga materialet 
på förskolan, ger barnen fler möjligheter till olika sätt att lära sig och lärplattan kan 
också leda till ett mer lustfyllt lärande. 

5. 1. 1 Negativa aspekter 

Ingen av förskollärarna i studien uttrycker någon oro över att barnens fysiska eller 
psykiska hälsa ska hotas på grund av användandet av lärplattan. De problem som 
Healy (1999) ger uttryck för är inget som denna studie visar någon oro för. 
Förskollärarna säger inget om att lärplattan i förskolan kan leda till fysisk inaktivitet. 
Detta kan dock förklaras med att de fyra förskollärarna genom olika restriktioner är 

noga med att barnen inte sitter med lärplattan hela dagarna. De ökade 
kunskapsklyftor som Fleischer (2013) flaggat för är inte heller något som någon av de 
fyra respondenterna tar upp. Att använda sig av molntjänster är en risk och om 
barnens personliga uppgifter eller dokument förvaras med hjälp av molntjänster 
leder det till att personuppgiftslagen bryts eftersom att dessa uppgifter då lagras och 
skickas till okända aktörer runt om i världen. 
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5. 1. 2 Restriktioner 

Enligt Alexandersson et al. (2001) är pedagoger ofta styrande och kontrollerande när 
det gäller användandet av lärplattan i förskolan. Pedagoger kontrollerar gärna bland 
annat var, när, med vem och hur lärplattan används. Studiens resultat hänvisar dock 
i oenighet med detta att det endast finns några få restriktioner. Till exempel 
tidsbegränsning eller tillgänglighet för barnen. Att respondenterna anser att de har få 

restriktioner deras egna åsikter och inte någonting som objektivt observerats eller 
verifierats med hjälp av en tredje part.  

5. 2 Sociokulturellt lärande 
Resultatet i studien hänvisar till att lärplattan inte är en möjlighet för barn att lära 
pedagogerna något. Jämteruds (2013) tankar om att lärplattan ger barnen 
möjligheter att lära pedagoger är inte något som denna studies resultat visar på. 
Resultatet visar att lärplattan är ett verktyg för pedagog och barn att tillsammans 

utforska områden som barnen visar intresse för, detta vilket även Jämterud (2013) 
framför. Jakobsson (2012) och Säljö (2012) visar på att det uppkommer möjlighet för 
barn att lära av varandra när de samarbetar med lärplattan, studiens resultat 
stämmer överens med detta. Barn har olika kulturella och medierande redskap som 
kan utvecklas och utveckla varandra i samarbete. 

Jakobsson (2012) hävdar att barns användande av befintliga artefakter eller nya 
artefakter så som till exempel en lärplatta är viktig för barnens utveckling och att 

barn använder artefakter för att lära sig, utvecklas och förstå sin omvärld på nya sätt. 
Cause och Chen (2010) forskningsresultat visar att användandet av ny teknik kan 
hjälpa barns lärande i många områden, exempelvis när det gäller språkförståelse och 
problemlösningsförmåga. Vidare hävdar Olsson (2013) att matematik är ett område 
som gynnas av användandet av ny teknik. Föreliggande småskaliga studies resultat 

stämmer överens med det Cause och Chen (2010) samt Olsson (2013) kommit fram 
till i sin forskning. Resultatet i denna studie tyder på att lärplattan bidrar till ett 
lustfyllt lärande och det är i linje med vad Olsson (2013), Mannerheim (2013) samt 
Gällhagen och Wahlström (2011) skriver om. 

5. 2. 1 Samlärande 

Studiens resultat visar inte på att arbetet med lärplattan endast borde ske enskilt, 
men resultatet visar heller inte någon negativitet till att barnen använder lärplattan 

enskilt. En av fyra respondenter anser dock att barn lär sig bäst genom samlärande 
med exempelvis två eller tre deltagare. Respondenten betonar vikten av samlärande 
och hur samlärande kan betraktas, vilket Williams (2006) har funnit i forskning. 
Genom att dela sin verklighet med andra bildar människor mening, förståelse och 
innebörd. Williams (2006) skriver att människor lär sig något när de är tillsammans 

med andra. Jämterud (2013) har funnit att lärplattan erbjuder barn och barn, samt 
barn och pedagoger ett helt annat sätt att samarbeta. Barnen kan turas om, vända på 
lärplattan och turtagning sker spontant så att barnen kan fortsätta utforska det som 
väckt deras intresse vilket också betonas av respondenterna i denna studie.  

5. 2. 2 Pedagogens roll 

Respondenterna ger inte ett samstämmigt svar i frågan om en pedagog nödvändigtvis 
behöver vara delaktig i arbetet med lärplattan. En av de fyra respondenterna menar 

att det är situationen som avgör, exempelvis behövs ingen pedagog när två barn 
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samarbetar. En respondent anser istället att en pedagog alltid ska vara delaktig på ett 

eller annat sätt i det pedagogiska arbetet med lärplattan. Williams (2006) skriver att 
vuxna behövs även när barn lär av varandra, lärare har som uppgift att visa att det 
finns många olika tankar och idéer om samma situation. Gällhagen och Wahlström 
(2011) skriver i enighet Willams (2006) att pedagogernas roll är av största vikt för att 
lärplattan ska ses som ett pedagogiskt verktyg, studiens resultat överensstämmer 

med denna forskning. En pedagog ska alltid finnas närvarande för att vidareutveckla 
barns tankar, hjälpa barn att sätta ord på det de gör och diskutera med barnen medan 
de aktiverar sig med lärplattan (Aglassinger et al. 2012). I likhet med Aglassingers et 
al (2012) forskning betonar en respondent att hon vill vara delaktig i arbetet med 
lärplattan för att kunna skapa en djupare lärande situation och hon hade velat arbeta 

på det sättet oavsett om barngruppen bestått av äldre barn i förskolan medan övriga 
inte ser detta som nödvändigt. Att respondenterna är delade i denna fråga kan förstås 
som att vissa förskollärare vill ha kontroll över vad barn gör med lärplattan, det kan 
tyda på att de respondenter som inte anser att de behöver vara delaktiga egentligen 
menar att de vill ha en observerande roll eller att respondenten känner sig trygg i att 

de appar som finns på lärplattan skapar en bra lärande situation speciellt om två eller 
tre barn samarbetar. 

5. 2. 3 T-Pack 

Tre av fyra respondenter uttryckte vikten av en viss teknisk kompetens för att kunna 
använda lärplattan på ett pedagogiskt arbetssätt i förskolan. Den sista respondenten 
lade större vikt på den pedagogiska utbildning som alla pedagoger har i ryggraden. 
Dessa komponenter kombinerat med innehållskunskap skriver Koehler och Mishra 

(2009) om när de skriver om T-PACK. Det är en pedagogs tekniska kunskaper 
kombinerat med pedagogens innehållskunskap och pedagogiska kunskap som avgör 
hur väl en pedagog kan hjälpa ett barn att lära och utvecklas inom ett visst ämne. Tre 
av fyra i denna studie uttrycker vikten av att personalen behöver tilldelas den 
kompetensen genom utbildningar om de inte redan innehar kompetensen själva. 

Olsson (2013) hävdar att en pedagog behöver ha förståelse för lärplattan och ha 
didaktiska tankar bakom användandet av den för att det ska bli ett meningsskapande 
arbete. Studiens resultat visar på att en pedagogs förhållningssätt till lärplattor 
påverkar barns lärande till det positiva eller det negativa, detta har även Cause och 
Chen (2010) kommit fram till. Resultatet i denna studie visar sammanfattningsvis att 

en förskollärares tekniska kompetens i relation med dennes innehållskompetens och 
pedagogiska kompetens är av största vikt för att barnen ska utvecklas och lära sig. 
Även en förskollärares förhållningssätt är viktigt för att barnen ska känna att lärandet 
med en lärplatta är lustfyllt och intressant. 

Aglassinger, et al. (2012) anser i linje med två av fyra respondenter att det inte är en 
app i sig som skapar en lärandesituation eller ett lärande hos barnet utan det är hur 
arbetet sker med appen. Med detta menas att om den förskollärare som samarbetar 

med ett barn vid lärplattan har bristande kompetens så är inte appens kvalitet det 
som mest påverkar kvaliteteten i lärandesituationen. Även en relativt dålig app kan 
skapa en lärandesituation med hjälp av en god pedagog och en aktiv barngrupp. 
Studiens resultat visar på att förskollärarna oftast utgår ifrån vilka appar de läst 
positiva kommentarer om och som borde passa in på det de arbetar med när det ska 
hämtas nya appar.  
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5. 2. 4 Introduktion av lärplattan i förskolan 

Resultatet i denna studie betonar vikten av en god introduktion av lärplattan i 
förskolan. Av studiens respondenter är två förskollärare är nöjda med sin 
introduktion eftersom den varit grundlig, tydlig och noggrann. De övriga två 
respondenterna är missnöjda då de anser att introduktionen av lärplattor på deras 
förskolor varit bristfällig. Hur introduktionen av lärplattan sker i förskolan är av stor 

vikt för hur väl förberedda förskollärarna känner sig och hur väl de kan arbeta med 
den. I enighet med detta skriver O’Hara (2008) om vikten av att pedagoger får en 
ordentlig introduktion till tekniken för att de ska få en bred syn på tekniken, för att de 
ska veta hur tekniken ska användas och för att de ska få en förståelse för den. 
Resultatet i denna studie frångår de tankar Siwe (2013) har om att introduktionen av 

lärplattor i förskolan inte borde ske i samband med att lärplattan kommer till 
förskolan. Detta kan förklaras med att de fyra förskollärarna ser en vikt av att ha 
lärplattan till hands för att kunna samla kunskap kring den.  
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6 Diskussion 
Denna studies syfte var att undersöka några olika förskollärares uppfattning om 
lärplattor i förskolan. Fyra förskollärare valdes ut till att delta och studien ämnade att 
ta reda på hur dessa förskollärare upplever att lärplattan används i den pedagogiska 

praktiken, hur de upplever sin kompetens i relation till användandet av lärplattan 
som ett tekniskt hjälpmedel i den pedagogiska verksamheten samt hur användningen 
av lärplattan i förskolan förhåller sig till ett sociokulturellt perspektiv på lärande. 
Studiens resultat tyder på att lärplattan används som ett komplement till det övriga 
materialet på förskolan. Lärplattan kan användas både enskilt, i par, i grupp eller i 

samarbete med en pedagog. Studien tyder på att förskollärare känner behov av 
kompetensutveckling och grundlig introduktion för användandet av lärplattan i 
förskolan. Denna studies resultat tyder på att barn behöver möjlighet till den nutida 
artefakt som lärplattan är för att fortsätta utvecklas utifrån ett sociokulturellt 
perspektiv på lärande. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv går det även att se att 

delar av studiens resultat tyder på att barn behöver lära tillsammans och lära av 
varandra. De behöver delge andra sina erfarenheter och de behöver ta del av andras 
erfarenheter.   

 

6. 1 Resultatdiskussion 
Under början av min utbildning ställde jag mig kritisk till lärplattan i förskolan på 
grund av en rädsla för att den skulle ta över och ”knuffa ut” det mer traditionella 
materialet. Det infann sig en rädsla för att introduktion av lärplatta i förskolan skulle 
leda till stillasittande barn som inte kunde lösa motoriken av ett pussel eller skriva för 

hand utan endast kunde utföra det på en lärplatta. Genom utbildningens gång har 
denna bild förändrats och aspekten av lärplattan som ett komplement har tilltagit, 
den bilden av lärplattan som komplement har förstärkts i och med denna studie. 
Denna studie har visat på att lärplattan är ett komplement och inte en ersättare för 
traditionellt material. Att lärplattan ses som ett komplement till det mer traditionella 

materialet kan bidra till att lärandet blir mer lustfyllt, men ändå inte så stillasittande 
som om lärplattan helt ersatt exempelvis dockvrån, eller hindrat den motoriska 
utvecklingen genom att ersätta exempelvis pussel eller penna och papper. Studien 
visar på att en lärplatta måste användas i ett lärande syfte, lärplattan i förskolan är till 
för att lära och utveckla barnen, eventuellt på ett mer lustfyllt sätt. Dagens barn växer 

upp i ett mer medialt samhälle och allt fler barn använder sig av exempelvis lärplattor 
i hemmet, det är därför viktigt att förskolan kan ta del av det som intresserar barnen.  

Studien har visat på en viss form av kontrollerande från förskollärarna när det gäller 
antingen vart lärplattan finns eller olika restriktioner. Detta genom exempelvis 
tillgänglighet eller tidsbegränsning. Det kan dock diskuteras hur pass styrande och 
kontrollerande förskollärarna i studien är och det är svårt att svara på det utan 
exempelvis intervjuer med barngruppen eller observationer. Litteraturen använder 

maktutövande och det är ett för starkt begrepp att använda för de restriktioner som 
förskollärarna uttrycker. 

Studien visar på att samlärande är viktigt för barns lärande och detta hjälps genom 
användandet av lärplattan. De fyra respondenterna i studien visar i enighet med 
Jämterud (2013) att lärplattan erbjuder barn och barn samt barn och pedagoger ett 
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nytt sätt att samarbeta. Det skapas ofta diskussioner kring lärplattan om något barn 

utforskar ett ämne, barnen kan enkelt turas om genom att vända på lärplattan och 
turtagning sker spontant. Barnen kan på detta sätt fortsätta utforska det som väckt 
deras intresse och utforska nya saker som de får upp ögonen för medan de utforskar. 
När man ser barnens samarbete runt lärplattan ur ett sociokulturellt perspektiv 
reagerar barnen med hjälp av mediering och lär sig dels hur arbete med lärplattan 
kan ske och de för även en förståelse för den de samarbetar med.  

Det faktum att ingen av de fyra respondenterna uttrycker någon oro för de negativa 

fysiska aspekterna med användandet av modern teknik i förskolan är intressant. 
Respondenterna kontrollerar barnens tid med lärplattan och detta anser de troligtvis 
är nog för att barnen inte ska få psykiska eller fysiska skador av för mycket tid 
framför en bildskärm. Ökade kunskapsklyftor där barn som redan kan lär sig mer och 
barn som inte kan får sämre möjlighet att lära är något som endast en respondent tar 

upp. Studiens resultat tyder på att förskollärare inte är inlästa på de negativa 
aspekterna av modern teknik i förskolan. Genom studien har det dock framkommit 
vikten av en god introduktion och kunskap hos pedagoger. Denna kunskap och 
introduktion kan skapa kunskapsklyftor hos barnen mellan olika förskolor. De 
förskolor som är duktiga med teknik och får en god effekt med tekniken använder allt 

nyare teknik och lyckas allt bättre. De förskolor som antingen väljer att inte använda 
sig av tekniken eller alternativt inte har tillräcklig kompetens för att använda teknik i 
lärande syfte kan hamna allt längre efter (Brozin Bohman 2012). 

Studien visar i enighet med Aglassinger et al. (2012) att det inte är appen som i sig 
självt skapar en lärande situation, det är pedagogen som är viktigast. Två av fyra 
förskollärare i studien säger själva att det är pedagogen och pedagogens kunskap som 
bidrar till barnets lärande. Föreliggande studien visar att lärplattan är ett verktyg som 

gör att pedagog och barn kan utforska tillsammans. En medforskande roll hos en 
förskollärare är att föredra enligt studien. Det råder dock meningsskiljaktigheter 
bland förskollärarna i studien i när och hur mycket en pedagog behöver vara delaktig 
i lärplattan. Om förskollärare överlag har en medforskande roll kan det leda till att 
förskolläraren ständigt finns med som ett stöd om ett barn har svårigheter med ett 

ämne eller en app. Det kan dock också leda till att barnet som aktiverar sig med 
appen blir allt för beroende av förskolläraren eller om förskolläraren har bristande 
kunskap kan dennes inblandning i aktiveringen leda till försämrat lärande.  

Genom en medforskande roll får barnen en möjlighet att lära förskolläraren något. 
Under mina år i förskolans verksamhet har det blivit tydligt för mig att barns 
självförtroende stärks när de får lära och visa andra något som de andra inte kan eller 

vet. En lärplatta ger barn en ny möjlighet att visa pedagoger eller andra barn saker 
som de andra inte har kunskap om. När det gäller användandet av lärplattan så 
behövs en viss form av innehållskompetens, pedagogiskkompetens och teknisk 
kompetens. 

Studien ger exempel på att några förskollärare anser att en viss teknisk kompetens är 
nödvändig för att användandet av lärplattan ska göras på ett pedagogiskt sätt. Utan 
en teknisk kompetens är det svårt att exempelvis hitta pedagogiska appar som hjälper 

barnen i det ämne som ska utvecklas eller hjälpa barn att utvecklas genom de appar 
som används. T-PACK innehåller de tre komponenterna teknisk kompetens, 
innehållskompetens och pedagogiskkompetens och hur de förhåller sig till varandra i 



27 
 

en pedagogisk verksamhet (Koehler & Mishra 2009). Denna studie visar i linje med 

Koehler och Mishra att alla dessa tre delar är viktiga för att en förskollärare ska 
kunna använda tekniska hjälpmedel på ett pedagogiskt sätt. Studien visar på vikten 
av att förskollärare får en god introduktion till lärplattan. Att två av fyra deltagande 
respondenter uttrycker en bristande introduktion på de förskolor där de är 
verksamma kan ses som skrämmande och det går då att ifrågasätta om detta är 

personliga åsikter eller generella åsikter och om det borde ligga ett större ansvar på 
aktuella förskolors huvudmän att introduktionen sker på ett sätt som får med alla 
förskollärare. 

En del av de förväntningar som formades innan studiens start blev motbevisad av de 
respondenterna som deltog i studien. Respondenterna i denna studie har uttalat att 
de inte känner några stora svårigheter i hur arbetet med lärplattan bör eller kan 
göras. Studien bekräftade dock förväntningen om en önskad tydlig genomgång och 
introduktion av lärplattan i förskolan.  

6. 1. 1 Kritiskt perspektiv på studiens resultat 

Eftersom att de fyra respondenterna valts ut genom bekvämlighetsurval där de visat 
intresse för att delta så blir det möjligt att ifrågasätta studiens relevans till övriga 
förskollärare i Sverige. Det faktum att de fyra respondenterna i det stora hela är 
positiva till lärplattan i förskolan kan ses som missvisande. Linn och Anna har kort 

uttalat sig om kollegor som inte ser på lärplattan på ett lika positivt sätt som de själva 
gör. Ett slumpmässigt urval och/eller ett urval med flera respondenter hade kunnat 
ändra den positiva bild som respondenterna i denna studie har målat upp. Studien 
visar dock på hur viktigt pedagogens förhållningssätt till lärplattan är för att barnen 
ska kunna lära sig med den.  

6. 1. 2 Resultatets reliabilitet och validitet 

Det går att ifrågasätta reliabiliteten och validiteten till att denna studies resultat visar 

på en positiv syn av lärplattan i förskolan. Denna studies resultat behöver inte vara 
representativt för förskollärare i stort. Reliabiliteten och validiteten med denna studie 
och dess deltagare är att de deltagande i studien är förskollärare som på ett eller 
annat sätt har ett intresse för lärplattan i förskolan. I studiens resultat framkommer 
det att det finns förskollärare som inte ställer sig positivt till lärplattan i den 

pedagogiska verksamheten. Studiens resultat är reliabelt på grund av att intervjuer 
använts och det är respondenternas egna ord som utgjort resultatet. Det är dock 
viktigt att ha i åtanke att eftersom bara fyra förskollärare innefattades i studien så är 
studiens resultat baserat på dessa förskollärares åsikter och de åsikter kan inte 
generaliseras till övriga förskollärare i Sverige och inte heller till övriga förskollärare 

vid exempelvis stad A eller stad B. Eftersom studiens syfte har varit att undersöka och 
analysera vad fyra förskollärare framhåller när det gäller användandet av lärplattan i 
förskolan utifrån ett sociokulturellt perspektiv är det reliabelt att använda sig av 
intervjuer. Validiteten i studiens resultat aktuellt eftersom det är en start till att 
forska vidare om hur fler förskollärare ser på användandet av lärplattan i förskolan. 

6. 2 Metoddiskussion  
Genom att använda semistrukturerade intervjuer i enighet med Eriksson-Zetterqvist 
och Ahrne (2015) fanns möjlighet att utforska vidare respondenternas svar och forma 

följdfrågor efter dessa. En negativ aspekt med kvalitativa semistrukturerade 
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intervjuer är att det blir färre respondenter jämfört med exempelvis en kvantitativ 

strukturerad intervju eller en kvantitativ enkät. Kvantitativa enkäter skulle gett 
studien ett större urval och en möjlighet att visa vad fler respondenter anser 
(Bryman, 2011). Dock kan intervjuaren inte ställa några följdfrågor och fördjupa sig i 
vad respondenten anser om ämnet i en kvantitativ enkät. 

Att använda ett bekvämlighetsurval och genomföra fyra intervjuer var det bästa för 
denna studie med hänsyn taget till den tid som funnits tillgänglig. Att välja ut 
förskollärare jag varit i kontakt med eller fått tips om att var intresserade av att delta 

sparade en del tid jämfört med att exempelvis söka reda på nummer via olika 
förskolor i området. Valet av respondenter från två olika län var dels av 
bekvämlighetsorsak då jag varit i kontakt med förskollärare och förskolor i dessa 
områden och dels av forskningsorsak. Genom att intervjua förskollärare från två olika 
områden skapas en möjlighet till att genomföra en studie mer inriktat till att jämföra 

olika län eller storlek på ort för att undersöka exempelvis hur introduktionen av 
lärplattan påverkar användandet av den. 

Att intervjua förskollärare som varit verksamma olika länge gav studien en möjlighet 
att börja utforska om år som verksam påverkar hur förskollärare ser på lärplattan. 
Studien hänvisade dock mer till att det var pedagogens intresse för lärplattan som 
påverkade. Det kan ses som negativt att det är förskollärare jag redan varit i kontakt 

med som medverkar i studien eftersom att det exempelvis går att ifrågasätta om 
endast förskollärare som är positiva till lärplattan valts ut i studien. Enligt Lantz 
(2013) speglar urvalet av respondenterna resultatet av studien. Att intervjua fyra 
förskollärare gjorde att mer tid kunde läggas på förberedelser inför intervjuerna och 
transkriberingen av intervjuerna. Fler intervjuer hade tagit extra tid i planering, 
förberedelser, genomförande och transkribering och hade dessutom tagit tid från 

skrivandet och analyserandet. Det går att hävda att med fler intervjuer och 
respondenter hade studien haft mer tyngd och kunnat uttala sig om vad fler 
förskollärare anser om lärplattan i förskolan. Jag anser dock att i denna studie blev 
det ett korrekt val och denna studie har skrapat på ytan av ett ämne som är intressant 
att forska vidare om och ett ämne som är aktuellt. 

Att genomföra två intervjuer via Skype var negativt. Genom Skype missades en del 

kroppsspråk och fördröjning i överföringen påverkade flödet i intervjun. Eftersom 
deltagandet av respondenter från båda länen var viktigt för mig hade mer tid för 
förberedelse av intervjuer på plats i båda länen varit att föredra. Att skicka 
intervjufrågorna till respondenterna blev både positivt och negativt. Det positiva var 
att respondenterna kunde vara förberedda på vilka frågor som skulle komma och 

vara inlästa på ämnet. En negativ aspekt är att två av respondenterna hade ett 
egenskrivet manus som i vissa lägen störde intervjun då de ogärna ville frångå 
manuset. Det går att hävda att detta leder till att svaren inte blir lika djupgående, 
ärliga eller spontana trots följdfrågor. Användandet av ljudupptagningar och 
kompletterande fältanteckningar under intervjun kändes som ett naturligt och 

självklart sätt att få med det som framkom i intervjun. Anteckningar under intervjun 
hjälpte i enighet med Eriksson-Zetterqvist och Ahrne (2015) till när det gäller att följa 
upp vissa spår i intervjun och fånga olika kroppsuttryck. I planeringen av studien 
planerades en stor mängd tid in för transkriberingen av intervjuerna, detta för att 
inte stressa igenom ett sådant viktigt moment. Denscombe (2009) trycker på det 
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faktum att forskaren måste vara förberedd på att transkribering av intervjuer tar lång 
tid. 

 

6. 3 Min framtida yrkesroll 
Studien visar på att lärplattan är ett aktuellt ämne i förskolans verksamhet och även 

att det finns vissa problem med lärplattan i förskolan. Det främsta problemet som 
denna studie kommit fram till är om förskollärare inte ges den rätta tekniska 
kompetensen som behövs för att skapa ett pedagogiskt syfte med lärplattan. Detta 
kan bero på exempelvis bristande intresse eller bristande introduktion. Vikten av att 
personalen får en god introduktion till lärplattan är tydlig och det går att ställa sig 

frågan om det borde finnas någon nationell bestämmelse för hur personal borde bli 
eller borde blivit introducerade för lärplattan och dess användningsområden. Studien 
visar att en lärplatta är en lärplatta när ett pedagogiskt syfte med användandet finns, 
det är viktigt för förskollärare att ha i åtanke att bara för att begreppet lärplatta 
används så kommer inte barnen automatiskt lära sig det vi har tänkt. Som 

förskollärare är en medforskande roll att föredra i arbetet med lärplattan tillsammans 
med barnen.  

6. 4 Framtida forskning 
Denna studie har skrapat på ytan av ett ämne som är aktuellt i förskolan idag. Jag har 
sett att lärplattan blir mer och mer involverad i verksamheten och då blir det än 
viktigare att forska och ta reda på hur borde ske för att hjälpa barn i deras utveckling. 
Eftersom att lärplattan är ett relativt nytt tekniskt hjälpmedel i förskolan så finns det 
väldigt lite forskning om dess effekter på undervisningen i det långa loppet. Bristen 

på forskning gör att förskollärare är utelämnade till tekniska ”experter” och deras 
utlåtande om vad som är fördelar respektive nackdelar med exempelvis lärplattor i 
undervisning eller i pedagogiskt syfte. Förskollärare i denna studie ger uttryck för en 
bristfällig introduktion av lärplattan i förskolan och det skulle vara intressant att 
utforska vad pedagogernas introduktion har för betydelse för barnens utveckling. Det 

skulle också vara intressant att forska vidare i hur vida förskollärarnas syn på 
lärplattan kan bero på exempelvis intresse, ålder, år som verksam förskollärare eller 
deras introduktion till lärplattan.   

6. 5 Slutord 
Vissa former av restriktioner för användandet av lärplattan i förskolan behövs, det 
har dock genom denna studie blivit tydligt för att det kan finnas många olika sätt att 
förhålla sig till dessa restriktioner. Att låta en lärplatta befinna sig i ett skåp eller på 

en hög hylla ger inte barnen möjlighet att använda lärplattan utan en pedagogs 
tillstånd, men påverkar inte det barnets intresse i stunden? Att en lärplatta ligger 
framme på barns nivå hela dagen leder det till att de ständigt lockas av den? Eller 
leder det till att lärplattan blir en lika naturlig del av hyllan som pussel eller ritblock? 
Studien visar att två, alternativt tre, förskollärare tror att en lärplatta som är fullt 

tillgänglig för barnen skulle leda till att de ständigt drar i den. Jag anser själv genom 
denna studie och genom egen erfarenhet i förskolan att om en barngrupp är 
välmedveten om vad en lärplatta används till så kan lärplattan ligga framme och 
barnen kommer mer eller mindre endast använda den när det är läge för det. 
Exempelvis när de vill dokumentera eller vidare utveckla något de gjort. Även en 
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tidsrestriktion kan påverka barnens användande av lärplattan positivt och negativt. 

En tidsrestriktion kan leda till ett ökat intresse av att ha lärplattan och spela med den 
istället för att använda lärplattan till exempelvis egen dokumentation eller söka 
information själv om det som barnet är intresserat av. Vet barnet om att det endast 
har en kvart med lärplattan så kan det leda till att barnet hellre spelar spel än vidare 
utvecklar exempelvis sitt intresse för dinosaurier. Lärande appar är inte något dåligt 

att sysselsätta sig med genom spel, min åsikt är däremot att barnen troligtvis kan 
missa att använda lärplattan på andra sätt.  

Min slutats är att en grundlig och tydlig introduktion av lärplattan i förskolan är 
nödvändig för att förskollärare ska få den tekniska kompetens som behövs för att 
komplettera deras innehållskompetens och pedagogiska kompetens. För att 
förskollärare ska kunna hjälpa barn i deras utveckling och i deras lärande behövs en 
god teknisk kompetens som hjälps av en ordentlig introduktion. Det är 

förskollärarens syn på lärplattan och kompetens kring den som påverkar kvaliteten 
på en lärande situation. 
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Bilaga 
Intervjufrågor 

Ålder: 

Verksamhets ort: 

Antal år som verksam förskollärare: 

Ålder på barngrupp: 

 

A) Vad är en platta för dig? 

- Vad grundar sig din uppfattning om plattan i? 

 

B) Kan barn lära sig något genom att använda plattan? 

- Vad kan barn lära sig genom arbetet med plattan? 

- Hur lär sig barn genom arbetet med plattan? 

- Kan barn lära sig detta på något annat sätt än att använda tekniska hjälpmedel? 

 

C) Hur skulle du vilja att plattan används i förskolan? 

 

D) Hur anser du att en pedagog borde samspela med barnen som aktiverar sig med 
plattan? 

- Vilken roll borde pedagogen inta? 

 

E) Hur används plattan på din avdelning? 

- Finns det specifika restriktioner för användandet av plattan? Exempelvis tid eller 
antalet barn? 

- Känner du att det stämmer överens med hur du skulle vilja att surfplattan används? 

- Var borde en platta användas? 

- Var används plattan? 

 

F) Var på förskolan/avdelningen finns plattan? 

- I ett skåp utanför barnens tillgänglighet? Öppet för barnen? I en låda på barnens 
nivå? 

- Varför finns plattan där? 
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- Var skulle du själv vilja att plattan skulle vara? 

 

G) Finns det någon på avdelningen eller förskolan som är ansvarig för användandet 
av plattan? 

- Vad avgör vilka appar som laddas ner och används? 

- Vem avgör vilka appar som ska laddas ner och användas? 

 

H) Hur anser du att plattan borde introduceras för personalen på förskolor? 

- Hur introducerades lärplattan för dig? 

- Vad anser du om det sättet att introducera plattan? 

- Vad hade du för förkunskaper om plattan innan denna introduktion? 

 

I) Anser du att det skulle behövas för extra kompetens för användandet av plattor i 
förskolan? 

- Vilken extra kompetens skulle i så fall behövas? 

 


