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Sammanfattning 
Lärplattor används allt mer i förskolan och ändringar är på gång i och med den reviderade läroplanen 

för förskolan, vilken träder i kraft juli 2019. Avsikten med förslagen är att förbereda morgondagens 

medborgare för ett alltmer digitaliserat samhälle. Syftet med denna studie är att undersöka pedagogers 

föreställningar gällande lärplattor i förskolan och hur pedagoger menar att dessa integreras i 

verksamheten. Studien grundar sig i en digital enkätundersökning riktad till pedagoger i förskolan 

inom Stockholms län. Enkäten har besvarats av 50 pedagoger. Studien utgår ifrån det sociokulturella 

perspektivet. Utifrån vårt syfte och våra frågeställningar kommer vi fokusera på begreppen artefakt, 

mediering och stöttning. 

 

Resultatet visar att pedagogerna har en positiv inställning till lärplattan i verksamheten och att deras 

intention kring användandet av lärplattan främst är att den används som ett hjälpmedel och 

komplement för att skapa lärtillfällen. Slutsatsen vi kan dra av detta arbete är att dagens barn växer 

upp i en värld där digitaliseringen är en självklarhet, som inte går att hejda. I och med att barn har 

möjlighet att nyttja lärplattor i förskolor blir den således ett viktigt verktyg i att förstå omvärlden och 

ett viktigt redskap i barnens kunskapsutveckling. 
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Förord 
Vi är två studenter som efter att i snart fem år följt varandra genom utbildningen och gjort ett antal 

arbeten ihop, bestämt oss att under hösten 2018 även ta oss an denna C-uppsats tillsammans. Under 

skrivprocessen har vi haft täta kontakter med varandra även om vi inte alltid har haft möjlighet att 

träffas fysiskt. Vi har bollat idéer och tankar, stöttat och peppat varandra för att kunna färdigställa 

detta arbete. 

Det var inte till en början självklart vad vi skulle skriva om. Efter en del funderingar fastnade vårt 

intresse kring pedagogers olika föreställningar kring användningen av lärplattor inom den pedagogiska 

verksamheten. Vi har reflekterat över att det finns skillnader inom Stockholms län gällande hur arbetet 

ser ut, hur tillgången till digitala verktyg ser ut och att det finns kunskapsbrist bland pedagoger. Vi var 

intresserade av hur pedagoger resonerar kring revideringen av förskolans läroplan, vilken kommer 

träda i kraft juli 2019. Arbetet visade sig bli en spännande resa in i “nutidens samhälle.” 

Vi vill tacka våra familjer som har haft tålamod och peppat oss genom alla år. Vi vill även tacka 

varandra för ett gott samarbete och att vi har stöttat varandra då det har känts tungt och motigt. 

Slutligen vill vi rikta ett STORT tack till vår handledare Susanne Kjällander som har varit positiv, 

hjälpsam och stöttat oss under hela skrivandets gång och hjälpt oss vid behov under processen.  

Beskrivning av författarnas insatser i studien 

Vi har båda lagt ner mycket tid och arbete under denna process och har båda bidragit till intressanta 

diskussioner, tankar och idéer. Under varje rubrik har vi båda bidragit med text även om inte allt är 

formulerat gemensamt. Vi har sökt efter litteratur dels på varsitt håll och det gäller även då vi har 

skrivit under rubrikerna Bakgrund samt Tidigare forskning, men har redigerat texten gemensamt. Från 

rubriken Resultat och framåt har vi arbetat med gemensamt. I insamlingen av det empiriska materialet 

har vi delat upp arbetet och därefter diskuterat samt sammanställt det gemensamt. Den text som finns 

under rubrikerna analys och diskussion skrev vi tillsammans och här turades vi om att sökta efter 

information, samtidigt som den andre formulerade texten. 

 

 

 

 

Malin och Catharina  
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Inledning 
 

Inför en euforisk publik i början av 2010 visade Steve Jobs för första gången upp iPad på ett konvent i 

San Francisco, USA. Det var först efter att iPaden släpptes på marknaden som förskolorna fick upp 

ögonen och började införa, samt satsa på digitala verktyg i verksamheten. Enligt Statens Medieråd 

(2017) vilka har publicerat ”Småungar och medier” föds barn idag in i en värld där digitala verktyg är 

helt integrerat i samhället och blir till en stor del av deras liv redan i tidig ålder. Lärplattan är barnens 

favorit, det visar en rapport publicerad av Svenskarna och Internet (2018). Lärplattan är det redskap 

som yngre barn använder oftast när de använder internet. Vid två års ålder använder hela 75 procent av 

barnen internet via en lärplatta och ungefär lika många, 67 procent använder internet via en 

smartphone. Även förskolan påverkas och influeras av samhällsutvecklingen och av den anledningen, 

ser vi det som relevant att studera hur arbetet med digitala verktyg, med fokus på lärplattor ser ut inom 

förskolor i Stockholms län. Likvärdigheten utifrån tillgänglighet inom länets olika kommuner och hur 

pedagoger ser på sitt uppdrag gällande att utveckla barnens kompetens och intentioner är i fokus. Att 

studera hur pedagoger ser på sin egen kompetens gällande dessa resurser, samt hur lärplattor används i 

verksamheten, ser vi som spännande. 

Vi har valt att använda ett av respondenternas svar som huvudrubrik till denna studie, vilken är: ”Ett 

verktyg för barn i nutidens samhälle”.  

Bakgrund 
Under denna rubrik vill vi ge läsaren en bakgrund till mycket av det som sker inom ämnet 

digitalisering i svensk förskola och inom skolväsendet i sin helhet.  

Under 2015 gav regeringen Skolverket i uppdrag att föreslå nationella IT- strategier för det svenska 

skolväsendet. Den första strategin som Skolverket (2016, s.1) presenterar, omfattas av förskolan, 

förskoleklassen, fritidshemmet och grundskolan. Den andra omfattas av gymnasieskolan, 

gymnasiesärskolan samt skolväsendet för vuxna. Syftet med dessa IT-strategier är att det ska leda till 

en ökad måluppfyllelse samt likvärdighet genom hela skolväsendet genom olika insatser, där en del är 

att ge förutsättningar till en likvärdig tillgång till IT. Även förutsättningar för att stärka digital 

kompetens för både elever, lärare, rektorer och förskolechefer är en del av detta. En avgörande faktor 

enligt Skolverket (2016, s. 22), då det handlar om integrering av digital teknik inom alla skolformer, är 

personalens kompetens. Förutom förståelse kring vilken kompetens personalen behöver ha, samt 

vilken kompetensutveckling som krävs, behöver också huvudmän, rektorer och förskolechefer skapa 

de förutsättningar som krävs för genomförandet. De behöver dels avsätta resurser, men också utforma 

förutsättningar inom organisationen. För arbetet inom förskolan behövs digital kompetens kring dels 

arbetet med barngruppen, men även för arbetet med dokumentation samt administration. Under 2015 

genomförde Skolverket en så kallad IT-uppföljning, vilken visade att två tredjedelar av de som arbetar 

inom förskolan behöver kompetensutveckling inom området. Enligt Skolverket (2016, s. 23) behöver 

också lärarstudenter få den adekvata digitala kompetens, de verktyg som behövs, samt det 

förhållningssätt som är nödvändigt, inom skolväsendet under sin utbildning. Denna utbildning behöver 

också vara likvärdig, oavsett vid vilket universitet i landet de läser vid. 

I Utbildningsdepartementets övergripande mål för ”Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet” 

(2017, s. 4), kan man läsa: 
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det svenska skolväsendet ska vara ledande i att använda digitaliseringens möjligheter på bästa sätt för 

att uppnå en hög digital kompetens hos barn och elever och för att främja kunskapsutvecklingen och 

likvärdigheten. 

I denna strategi (2017, s. 10) finns Fokusområde 2 för strategin presenterad vilket har rubriken 

”Likvärdig tillgång och användning”. Utifrån denna text har vi valt att gå in djupare på vad som är 

skrivet utifrån vårt fokusområde gällande likvärdighet inom förskolan, då det handlar om tillgång till 

digitala resurser. Delmål 2.1 i denna strategi har rubriken: ”Barn, elever och personal som arbetar med 

barn och elever ska ha tillgång till digitala verktyg utifrån sina behov och förutsättningar”. Här kan 

man läsa att det inom skolväsendet ska finnas en likvärdig och samtidigt god tillgång till digitala 

resurser. Detta ska bidra till förbättringar och effektivisering av utbildningen och verksamheterna. 

Inom förskolan ska detta innebära att tillgången till dessa digitala resurser ska bidra till att de ska 

kunna användas i den pedagogiska verksamheten på ett lämpligt sätt, men det innebär inte att varje 

enskilt barn ska ha tillgång till ett digitalt verktyg. Kyrk Seger (2014, ss. 44-45), skriver att många 

barn tidigt möter så kallad- “en- till en”- satsning i sin vardag vilket innebär att varje barn har tillgång 

till en dator eller en lärplatta. Med anledning av detta är det av stor vikt att förskolan blir ett 

komplement till hemmet samt skolan, genom att istället tänka “en till många”. Med detta menar Kyrk 

Seger att flera barn istället möts runt en lärplatta där det kollektiva lärandet hamnar i fokus, genom 

samspel och kommunikation. Enligt den nationella digitaliseringsstrategin ses det som en fördel att 

flera barn använder verktygen tillsammans eller tillsammans med en pedagog. Delmål 2.3 (ss. 11-12), 

har rubriken: ”De digitala lärarresurser som används i undervisningen ska vara ändamålsenliga och 

medföra att teknikens möjligheter kan utnyttjas effektivt”. Här kan man läsa att det krävs kompetens 

då det handlar om att välja rätt verktyg för sin verksamhet och hur dessa ska användas. Om kompetens 

finns, har dessa resurser möjligheten att både utveckla undervisningen samt bidra till barn och elevers 

kunskapsinhämtning. Enligt Skolverket (2018a), ska de tre olika fokusområden som denna 

digitaliseringsstrategi består av vara uppnådda år 2022.  

Onsdagen den 27 november 2018 kunde vi läsa på Skolverkets hemsida (2018b), att det nu finns 

möjlighet att genomföra en webbaserad kurs, vilken berör ämnena identitet, jämställdhet och 

digitalisering i förskolan. Syftet är att pedagoger ska kunna öka sin kompetens inom dessa områden 

och samtidigt tillägna sig verktyg att tillämpa i- och utveckla undervisningen. På så vis möjliggörs 

implementeringen av förskolans reviderade läroplan i verksamheten. Kursen består av både teoretiska 

inslag samt praktiska och interaktiva övningar, där innehållet sägs bygga på vetenskaplig grund samt 

beprövad erfarenhet.  

Under hösten 2018 har media uppmärksammat och kritiserat digitaliseringen inom skolväsendet. 

Skoldebattören och läraren Skogstad publicerade en debattartikel i Dagens Nyheter den 8 november 

2018 med namn “Strategin för digitalisering i skolan måste stoppas”. I denna artikel menar Skogstad 

att den nya digitaliseringsstrategin måste stoppas av en ny regering med anledning av att den riskerar 

att få negativa konsekvenser för både elevers kunskapsresultat, samt deras digitala kompetens. 

Skogstad menar att digitaliseringen inom skolan drivs på av kommersiella aktörer istället för 

vetenskapliga intressen där satsningar ofta kommer ovanifrån istället för från lärarna. Skogstad 

hänvisar till SKL (Sveriges kommuner och Landsting) som nyligen har publicerat en handlingsplan. 

Denna handlingsplan ska stödja aktörer i arbetet med att den svenska förskolan ska nå målet, att bli 

bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter år 2020. Skogstad hänvisar till Skolverkets 

formulering gällande adekvat digital kompetens och menar att digital kompetens har ett “kort bäst före 

datum” och att digital kompetens inte kommer att vara densamma om några år. Om detta skriver 

Skogstad att skolan ska domineras av tidlös kunskap och bildning, inte föränderligt kunskap. Skogstad 

skriver att det finns studier som har visat på positiva effekter av satsningar på digitalisering och 

inlärning. En svensk forskare har enligt Skogstad granskat 600 vetenskapliga artiklar och ansåg att 
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hela 95 procent av dem var positiva till tekniken. Om detta menar Skogstad att forskarna utgick från 

att det fanns stora möjligheter på förhand. Han menar då att övriga fem procent av de granskade 

artiklarna var skrivna av forskare som hade en kritisk hållning till teknik och tog utgångspunkt i själva 

inlärningen.  

En annan medial händelse under hösten var när Magnusson, ledarskribent för Dagens Nyheter skrev 

en artikel den 2 november 2018, där hen ställer sig frågande till varför digital teknik blir ett 

obligatoriskt pedagogiskt verktyg i förskolan. Magnusson hänvisar till Nilsens avhandling från 2018, 

där Nilsen, ställer sig kritisk till användningen av digital teknik i förskolan. Magnusson anser att 

surfplattor ofta är ett sämre alternativ till böcker, spel och lek. Förutom att ställa sig kritisk till 

användning av applikationer diskuterar Magnusson övertron till ny teknik i förskolan. Magnusson 

menar att applikationstillverkarna och andra högt uppsatta personer inom teknologibranschen väljer 

bort digital teknik för sina egna barn och uppmanar dem att istället leka analogt. Analog lek anses 

enligt Magnusson ha blivit högstatus. 

I Skolverkets förslag till en reviderad läroplan för förskolan (Skolverket 2018, ss. 3, 5), kan man läsa 

att förskollärarutbildningen måste vara likvärdig i hela Sverige både då det handlar om verksamhetens 

utformning och resursfördelning. Samhället i sig genomgår kontinuerliga förändringar där 

informationsflödet går snabbt. Det står också att utbildningen inom förskolan: 

ska ge barnen förutsättningar att utveckla adekvat digital kompetens genom att ge dem möjlighet att 

utveckla en förståelse för den digitalisering de möter i vardagen (Skolverket 2018 s. 6). 

Enligt förskolläraren och mediepedagogen Lundgren Öhman (2014, ss. 8, 15-17), används det inom 

förskolan olika uttryck för teknikanvändning och några av dem är IKT, IT, interaktionsteknik, digitala 

verktyg, moderna verktyg och samtida verktyg. På marknaden finns det idag olika typer av digitala 

lärplattor med olika operativsystem som till exempel iPads eller Androida i form av bland annat 

märkena Samsung eller Lenovo. Vi har dock inte valt att fokusera på någon speciell typ. Istället har vi 

i vår studie valt att använda oss av begreppet digitala verktyg med fokus på digitala lärplattor, utan att 

lägga någon vikt vid vilket produktnamn eller operativsystem som används. Enligt Lundgren Öhman 

innebär det så kallade mediepedagogiska perspektivet vilket är ett förhållningssätt, att olika typer av 

medier används för att inspirera barn under deras lär- och utvecklingsprocesser. Syftet inom detta 

perspektiv innebär att barn erbjuds möjligheter att utveckla en förståelse kring den omvärld de lever i, 

på ett sätt där de får skapa, tänka och reflektera kring det som skapas med de medier de använder. 

Övriga uttryck som skrivs ut handlar mer om verktygen i sig själva, vilka innebär olika typer av 

pedagogiska hjälpmedel som används för kommunikation, interaktion, skapande, lärande, 

dokumenterande samt för reflektion. Genom att låta barn möta olika typer av verktyg att uttrycka sig 

med leder det enligt Lundgren Öhman, till att barn ges större makt att själva påverka sitt kunskapande 

där egna lärprocesser synliggörs. Genom att pedagoger använder sig av olika språk och verktyg i 

verksamheten har de möjlighet att möta barnen där de befinner sig för stunden. Detta kan samtidigt 

främja lärandet inom den närmaste utvecklingszonen, men kräver också att pedagoger är medvetna 

och samtidigt reflekterar över sitt eget förhållningssätt.  

Förskolläraren Åström (2014, ss. 69-70, 72) ställer sig frågande till varför förskolan ska använda 

digitala verktyg inom sin verksamhet och menar att det är viktigt att fundera över. Att reflektera över 

vad dessa kan tillföra i en så kallad undersökande kontext är av stor vikt, samtidigt som pedagoger 

behöver reflektera över sitt eget förhållningssätt gällande de digitala verktygen. Åström menar att 

pedagoger behöver ställa sig tre didaktiska frågor i det pedagogiska arbetet utifrån arbetet med digitala 

verktyg, och dessa är: Varför vill vi utmana? Vad är det vi vill utmana? Hur ska vi gå till väga? Dessa 

frågeställningar följer pedagoger genom hela den pedagogiska verksamheten, det vill säga varför, vad 

och hur oavsett om det handlar om problemlösning, estetik med mera. De svar pedagoger får utifrån 
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dessa frågeställningar speglar därigenom både kunskapssyn samt kunskapande, men det innebär också 

att pedagoger kan göra så kallade aktiva val. I det här fallet handlar det om pedagogers förhållningssätt 

i sitt möte med dels andra människor, men också i mötet med de digitala verktygen.  

 

Tidigare forskning 
I detta kapitel kommer vi presentera en översikt av tidigare forskning utifrån användningen av digitala 

verktyg inom förskolan. Vi har valt att fokusera på forskning som berör användningen av lärplattor i 

förskolan, men har även valt att presentera en avhandling vilken utgår från datoranvändning inom 

förskolan. Tidigare forskning omfattar såväl nationella som internationella forskningsstudier, men 

med fokus på svensk forskning eftersom vi studerar svensk förskola. Kapitlet är organiserat genom att 

vi först presenterar studier där vi upplever att forskare är mer kritiska till lärplattans framryckning 

inom förskolan, därefter presenteras studier vilka verkar se användningen av lärplattor som mer 

positivt för barns utveckling och lärande i sociala samspel med andra barn och vuxna. I de studier som 

vi presenterar använder sig forskarna av både begreppet appar samt applikationer. 

Nilsen (2018), vid Göteborgs universitet har i sin doktorsavhandling studerat barns och pedagogers 

samspel i aktiviteter med lärplattan och appar i den svenska förskolan. Till grund för sin avhandling 

har Nilsen observerat och intervjuat 44 barn och sju pedagoger vid tre olika förskoleavdelningar. 

Avhandlingen är uppdelad i fyra delstudier. Delstudie I och II handlar om barn och pedagogers 

aktiviteter med lärplattan och appar där Nilsen beskriver vilka barn och pedagoger som deltog, vilka 

appar som användes och under hur lång tid som aktiviteterna varade. Vid ytterligare en granskning av 

allt material sökte Nilsen svar på vilka aktiviteter som utvecklades och vem som initierar och avslutar 

aktiviteten. Resultatet för delstudierna I och II visar att majoriteten av fyra-femåringarnas aktiviteter 

med lärplattan var initierade, planerade och ledda av pedagogerna. Dessutom användes lärplattorna 

och applikationerna som ersättning för andra icke digitala verktyg. Nilsen konstaterar att 

applikationerna har strama strukturer som inte främjar barnen till delaktighet, meningsskapande eller 

interaktion. Alla barn hade en benägenhet att se aktiviteterna som “spelande” snarare än “lärande”. 

Barnen använder sig av begreppet ”trial and error”
1
 i sin användning av applikationer. Begreppet trial 

and error innebär att inlärningsförloppet kännetecknas av att felaktiga beteenden successivt elimineras 

då det inte leder till framgång. Med andra ord prövar sig barnen fram för att få förståelse för 

applikationernas funktioner. Delstudie III handlar om deltagarnas interaktion (både verbala och icke 

verbala) kring lärplattan. Delstudien är baserad på en observation av en aktivitet där ett barn använder 

en app samt fysiskt material i en skapande aktivitet tillsammans med en pedagog. Pedagogens syfte 

med appen var att ge inspiration till skapandet. Ur barnets perspektiv användes appen som en mall för 

att skapa en likartad och estetisk fjäril. Resultatet visar att skärmen, appen och materialet får en 

avgränsad roll i aktiviteten. Sammanfattningsvis utspelades aktiviteterna där utgångsläget är en 

traditionell förskoletradition, men där teknologin begränsar aktiviteten istället för att möjliggöra den. I 

den IV och sista delstudien har Nilsen studerat barn som spelat analogt och digitalt memory. Målet för 

denna delstudie var att hitta mönster i interaktionen mellan medverkande barn i hur de spelade spel. 

Resultatet visar att när barn spelar analogt, med faktiska brickor utmärktes att barnen var 

tävlingsinriktade, vilket visade sig då barnen räknade sina par, jämförde med varandra och samtalade 

om ställning och resultat. Då barn spelade digitalt visade resultaten på att det blir mer individuellt 

användning av appen. Interaktionen uteblir, då barns fokus ligger mer i hur appen fungerar och dess 

inställningar. Det förekom även mindre kommunikation i den digitala aktiviteten. Nilsen (2018, ss. 

                                                           
1
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112-113) tar i sin avhandling upp problematiken rörande de kommersiella företagens arbete, då det 

handlar om att sälja in nya tekniska lösningar med syfte att bidra med kreativa och nyskapande ideér. 

Nilsen menar att både utbildningssektorn samt teknikföretagen i vissa fall tar sin utgångspunkt inom 

teknologin, och därefter försöker anpassa det till den pedagogiska verksamhetens behov. Det finns en 

uppsjö av olika digitala artefakter som Nilsen beskriver, och dessa produkter marknadsförs på bland 

annat olika tech-mässor. Med anledning av detta skriver Nilsen att det blir problematiskt då förskolor 

hakar på dessa trender utan att först reflektera kring syftet och vad det kan ge tillbaka till 

verksamheten. Vad som också ses som problematiskt menar Nilsen, är då pedagoger inom förskola 

och skola erbjuds att gå på dessa mässor, där olika föreläsare talar om vad Nilsen menar är ”ogrundade 

vetenskapliga överdrifter” (s. 113). Här matas pedagoger med de senaste trenderna inom digital teknik. 

Vad som Nilsen (2018, s. 114) också diskuterar är att det finns en risk att pedagoger redan på förhand 

förutser att barn har kunskap kring digitala aktiviteter, där digital teknik används. Då Nilsen utvecklar 

detta närmare beskrivs problematiken med att pedagoger tar ett steg tillbaka i sin roll och förutsätter 

att barnen klarar sig på egen hand. 

I Nilsen (2014) licentiatavhandling anser hen att allt sedan investeringar började göras kring digitala 

verktyg som exempelvis lärplattan i förskolan, har frågor kring teknologin och värdet av verktyget 

förts på tal i olika fora. Framförallt har frågan om hur digitala verktyg kan ha positiva effekter på 

lärande diskuterats av såväl politiker, som pedagoger, föräldrar och forskare. I Nilsens (2014), tidigare 

kvalitativa studie vilken bygger på samma empiri som den senare från 2018, diskuteras frågan om hur 

lärplattan används av barn och pedagoger i en svensk förskola. Genom videoobservationer studerade 

Nilsen närmare på hur barn och pedagoger kommunicerar med varandra i aktiviteter med lärplattan. 

Utöver de filmade observationerna innefattas studien av intervjuer av pedagoger. Studien genomfördes 

på en kommunal förskola med en högre medianinkomst än genomsnittet för Sverige. Två avdelningar 

deltog med sammanlagt 34 barn mellan ett och fem år under åtta inbokade besök. Resultatet visade att 

när det gäller de yngre barnen, så handlade aktiviteterna mycket om att introducera teknologin kring 

lärplattan. Nilsen (2014, s. 129), skriver att för de yngre barnen så handlar det om att de måste 

appropriera pekskärmsteknologin för att kunna hantera lärplattan som verktyg. Nilsen skriver vidare 

att för de yngre barnen är deltagandet komplext och att flera omständigheter måste läras och behärskas 

för att aktiviteten ska bli meningsfull (Nilsen 2014, s. 130). Pedagogerna deltar i barnens aktiviteter 

med lärplattan, men aktiviteterna är dock inte planerade i förväg av pedagogerna, utan utvecklas i 

samspel mellan barnen. I samtliga observationer spelar pedagogen en viktig roll genom verbal 

stöttning. Det är deras insikter i hur barnen kan vägledas i aktiviteterna och de didaktiska 

uttrycksformerna de erbjuder, som skapar öppningar för lärande. I observationerna syntes hur barn 

frekvent bytte från en app till en annan, detta menar Nilsen kan innebära att lärande inte är ett 

självklart resultat av aktiviteten och att det avsedda innehållet i apparna kan användas för olika syften 

beroende på utövarens mål med aktiviteten. Studien visar på att barnen i stor utsträckning söker 

interaktion med både varandra och pedagoger även när de använder lärplattan var och en för sig. 

Lärplattan öppnar därmed upp för en hög grad av social interaktion, vilket skiljer sig åt från Nilsens 

avhandling från 2018.  

Forskaren Geist (2012), har i en studie vilken bygger på Piagets utvecklingspsykologiska perspektiv, 

observerat yngre barn då de får möjlighet att samspela med lärplattan. Geist framhäver att 

utformningen av lärplattan är av betydelse då den är enklare att arbeta med för unga. Lärplattor är 

visserligen en dator men med andra egenskaper än en traditionell dator med tangentbord och mus. Vid 

en jämförelse så är det lärplattans egenskaper och tekniska förutsättningar som gör att den är lättare att 

använda. (Geist, 2012 s. 26). Syftet med studien var att observera barns beteende och användning 

kring lärplattan med endast en kort introduktion. Under en observation av ett enskilt barns aktivitet 

synliggjordes det i studien (2012, s. 31) hur barnet snabbt lärde sig att navigera på enheten. Barnet 
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hade en benägenhet att lista ut hur applikationens inbyggda funktioner skulle kunna vägleda denne att 

nå sitt mål genom trial and error, i detta fall att se ett klipp på Netflix. Resultaten i Geists (2012 ss. 28, 

33) studie påvisar att då yngre barn engagerar sig med digitala verktyg i förskolan kan detta leda till ett 

komplement till andra former av lek. Detta betyder att lärplattan som digitalt verktyg kompletterar 

leken, då barnen får prova på lek i olika former. Lärplattan kan således bidra till att barns förmågor att 

arbeta självständigt utvecklas, genom barns nyfikenhet att utforska och lära. Geist (2012) ställer sig 

positiv till användningen av lärplattor i förskolan och menar, att detta verktyg kommer ha samma 

värde som böcker och rollek inom den pedagogiska verksamheten. 

Kjällander och Moinian (2014, s. 11), har studerat hur lärplattor kan utöka barns möjlighet till 

deltagande, då pedagoger väljer ut och introducerar de appar och spel som barnen använder i 

förskolan. Studien syftade till att illustrera barns meningsskapande och transformerande då appar 

används. Den artikel som Kjällander och Moinian (2014, ss. 15, 16) publicerat bygger på två olika 

projekt, det första där två förskolor deltog utgår från ett intresse kring barns interaktion med digitala 

lärplattor. Delaktiga barns vårdnadshavare samt pedagoger var intresserade av vad dessa resurser eller 

verktyg kunde erbjuda i den pedagogiska verksamheten, samt för barns lärande och lek. I det andra 

projektet deltog tre multikulturella förskolor, vilka valdes ut med anledning av de pågående projekt 

som dessa arbetade med utifrån lärplattor. Datainsamlingsmetod för studierna var videoobservationer 

där det som fångades på bild var barns och pedagogers interaktion med lärplattan utifrån tal, bilder, 

gester, aktiviteten i sig samt ljud. Det fördes även fältanteckningar. Då resultaten från de olika 

projektens insamlingsmaterial skulle analyseras, utgick Kjällander och Moinian från det 

designteoretiska perspektivet. De forskningsfrågor som låg till grund för analysen var hur barn skapar 

mening utifrån applikationens design och på vilket sätt barn transformerar det innehåll de möter via 

skärmen. Enligt Kjällander och Moinian (2014, ss. 18, 19), synliggjordes det i analysen att lärplattan 

och dess applikationer erbjuder barn utökade möjligheter till meningsskapande och lek. Vad som 

också synliggjordes var att då ljudet var avstängt på plattorna, minskade intresset för att interagera 

med denna bland barnen. Då barnen interagerade med lärplattor med ljudet påslaget resulterade det i 

att de genomgick olika transformationsprocesser, dels beroende på appens utseende, samt genom att 

barnen relaterade till sina intressen samt tidigare erfarenheter. Denna transformation menar Kjällander 

och Moinian bidrar till människors förståelse för hur barn går till väga för att förändra betydelsen eller 

meningen med appen, till att skapa egna syften och möjligheter till lek. Enligt Kjällander och Moinian 

(2014, ss. 27, 28), visar dessa två studier att barn utmanar dels app-tillverkares, men även 

pedagogernas syfte med det som används i den pedagogiska verksamheten. Resultaten kan också 

användas för att argumentera för värdet av att erkänna, respektera och också inkludera barns agens 

som villkor för meningsskapande utifrån barns lek. I användandet av lärplattor gör barnen uppror mot, 

utvecklar och utmanar apparnas didaktiska design på ett sätt som passar dem utifrån deras syften. Med 

andra ord positionerar sig barnen som producenter istället för konsumenter och använder dem på det 

sätt som känns meningsfullt. Pedagoger behöver därför fundera över syftet med de appar de vill 

använda i verksamheten och samtidigt vara tillåtande, visa uppskattning och försöka förstå barns 

användande då detta engagemang kan leda till en ökad förståelse för barns meningsskapande.  

Kervin (2016, s. 65), har genomfört en studie med syfte att studera vad digital medierad lek är, samt 

hur pedagoger och även vårdnadshavare lämpligast och mest effektivt ska kunna stötta detta fenomen 

där barn ses som litteracitets lärande individer. Studien utgår från det sociokulturella perspektivet. 

Bakgrunden till studien bottnar i den ökade tillgången samt användningen av digitala verktyg, i 

förhållande till barns lek. Genom att tillgängligheten ökar snabbt bland barn, behöver digital läsning 

och skrivning integreras i verksamheten. Som datainsamlingsmetod valde Kervin (2016, s. 66), att 

göra barnobservationer i samband med appanvändning på lärplattor, samt videoobservationer där även 

sex deltagande familjer själva dokumenterade. Det genomfördes också semistrukturerade inspelade 
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intervjuer med vårdnadshavarna. Kervin (2016) var intresserad av hur barn använder applikationerna 

på en iPad och hur barns lek med appar ger dem möjligheter till språkutveckling och 

skriftspråksinlärning. Kervin (2016, ss. 68, 70, 72), menar att barns interaktion med teknologi och 

appar har potential att spegla barns interaktion med andra typer av lekmaterial, där artefakter får 

symbolisera verkliga objekt. Digital lek i form av interaktion med olika appar har enligt Kervin en 

möjlighet att utveckla språk- och skriftspråksinlärning hos barn där de får använda sina språkliga 

resurser och utveckla dem efter vad som för dem upplevs som meningsfullt. Valet av appar samt 

kamraters och vuxnas stöd har dock betydelse för barns möjlighet till lärande och då det gäller detta 

behöver pedagoger fatta välgrundade beslut för att som Kervin menar, maximera barns lärande. En bra 

app kan inspirera, uppmuntra och utveckla barns läs- och språkutveckling, beroende på hur barnen 

använder appen.  

Klerfelts (2007) doktorsavhandling, handlar om hur pedagoger och barn tillsammans lär sig genom att 

använda en dator som resurs i den pedagogiska verksamheten. I avhandlingen (2007, ss. 13, 15) 

presenteras fyra delstudier vilka låg till grund för ett stort projekt som genomförts bland barn och 

pedagoger utifrån arbetet med datorer i förskolans verksamhet. Forskningsintresset för studierna 

handlade om hur pedagoger ska möta barns intresse för mediakultur i skapandeprocesser i 

verksamheten, med fokus på barns berättande och interaktionen mellan barn och pedagog. Klerfelt 

(2007, ss. 64, 74), har använt sig av flera olika insamlingsmetoder, där den första var videoinspelade 

samtal av barn och pedagoger, där de skapade berättelser med hjälp av datorn som resurs. Den andra 

insamlingsmetoden var deltagande observationer, vilka hade som syfte att studera de olika perspektiv 

som deltagarna hade under skapandeprocesserna och i samtalen som uppstod i mötet mellan barn och 

pedagoger. Det genomfördes också intervjuer med deltagande pedagoger och barn. Fokus under 

analysarbetet av det insamlade materialet gällde dels frågor huruvida datorer som verktyg kan 

användas i den pedagogiska verksamheten utifrån barns kulturskapande. Det handlade också om 

huruvida det är möjligt att förändra förhållningssätt, genom att implementera nya verktyg eller resurser 

i den pedagogiska verksamheten. Klerfelts studier (2007, s. 102), visar på att det finns så kallade 

interaktionsmönster utifrån den interaktion som uppstår då barn och pedagoger möts i arbetet med 

datorer i den pedagogiska praktiken. Klerfelt menar på att det synliggjordes att pedagogerna 

förändrade sitt agerande utifrån olika ställningstaganden och positioneringar. Genom att barnen som 

deltog i studierna fick möjligheten att tillföra sina kulturella erfarenheter till förskolans pedagogiska 

praktik, uppstod spännande möten där dessa positioneringar möjliggjordes. Pedagogernas förändrade 

ställningstaganden yttrade sig bland annat genom nyfikenhet för den mediekultur barnen delade med 

sig av, samt genom respekt för barns vilja och medvetenhet att lära och handla genom stöttning. I 

analysarbetet synliggjordes också både det verbala ordets och gesters betydelse i interaktionen vid 

datorn, där gester till exempel användes som stöd av pedagogerna då de förklarade och instruerade 

barnen under skapandeprocesserna.  

Sammanfattning av tidigare forskning 
Vi kan se att valda artiklar och avhandlingar bidrar till ökad förståelse hos oss och bidrar till 

diskussioner och reflektioner, kring vikten av att ha ett syfte med den aktivitet och de applikationer 

pedagoger väljer att utföra och använda med lärplattan som resurs. Vi kan också se att pedagogernas 

roll i arbetet har betydelse för barns meningsskapande och lärande. Detta med anledning av att vi kan 

utläsa mönster i de analyser som ovanstående forskare har kunnat utläsa utifrån sina studier. I de 

studier som (Kjällander och Moinian 2014; samt Klerfelt 2007) har utfört kan vi också utläsa att 

pedagoger inom förskolan behöver vara tillåtande och öppna för de erfarenheter och intressen barn tar 

med sig in i förskolan. Enligt Klerfelt kan detta bidra till ett förändrat agerande, ställningstaganden 

samt positioneringar hos pedagoger. I (Kervin 2016; Geist 2012) studier kan vi utläsa att barns lek 
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förändras i aktiviteter med en lärplatta vilket också yttrar sig i annan typ av lek då barn får möjligheten 

att uttrycka sig både analogt samt digitalt. Kjällander och Moinian (2014), kan utifrån sin studie se att 

då barn får tillåtelse att utmana applikationer utifrån sina intressen kan det också leda till att barnen 

går från att vara konsumenter till att bli producenter av kunskap. Vi kan se att den avhandling som 

Nilsen publicerat 2018 bidrar till ytterligare en aspekt till reflektion och diskussion då det handlar om 

att observera vad som händer i interaktionen då barn använder lärplattan som resurs. Detta behövs, 

oavsett om det sker då pedagoger är närvarande eller om endast barn arbetar tillsammans. I (Geist 

2012; Nilsen 2018) diskuteras begreppet trial and error, där barnen utforskar enhetens funktioner eller 

verktyget och får bekräftelse genom inbyggda belöningssystem eller för att ta del av till exempel 

önskat filmklipp. Geist ställer sig positiv till detta och anser att användningen av lärplattan kan bidra 

till att frigöra barns kreativa sidor, medan Nilsen är mer kritisk till att pedagoger låter barn arbeta 

självständigt. Vi ser det som intressant att Nilsen har gått från att i sin studie från 2014 att ha en mer 

positiv inställning till användningen av lärplattor och dess möjligheter i förskolan, till att sin 

avhandling från 2018 vara mer kritisk. I studien från 2014, menar Nilsen att barnen naturligt söker 

interaktion från andra barn och pedagoger vid självständiga aktiviteter med lärplattan som resurs. I 

avhandlingen från 2018 menar Nilsen att kommunikationen och interaktionen istället har en risk för att 

minska eller utebli. I (Nilsen 2018; Nilsen 2014) har pedagogen en viktig roll som stöttare och 

vägledare, men i avhandlingen från 2018 ser Nilsen det som en risk att pedagogerna tar ett steg 

tillbaka och låter barnen arbeta självständigt. 

 

Syfte och frågeställningar  
Syftet med vår studie är att undersöka pedagogers föreställningar kring lärplattan i den pedagogiska 

verksamheten inom förskolan.  

Med stöd i studiens syfte har vi formulerat följande forskningsfrågor: 

- Hur ser likvärdigheten ut då det handlar om tillgång till lärplattor i den pedagogiska verksamheten    

inom förskolan? 

- Hur beskriver pedagoger sina attityder till användningen av lärplattan i förskolans verksamhet? 

- Hur beskriver pedagogerna sina intentioner i arbetet med lärplattan i förskolans verksamhet? 

 

Sociokulturellt perspektiv 
I detta kapitel redovisas det teoretiska perspektiv som vi har valt att använda oss av i vår analys av det 

insamlade empiriska materialet. Vi valde att utgå från det sociokulturella perspektivet, då vi lockades 

av att undersöka vilka föreställningar pedagoger har till lärplattor inom förskolan utifrån deras 

intentioner och syfte. Vi anser att detta perspektiv bäst kan besvara våra frågeställningar, då vi med 

hjälp av de teoretiska begreppen mediering, artefakter och stöttning kan tolka pedagogers berättelser 

kring deras arbete med lärplattan som resurs. 

Säljö (2015) har tolkat Vygotskijs sociokulturella teori utifrån lärande och utveckling. Säljö (2015 ss. 

89-92) skriver att vi människor ses som en biologisk, social, kulturell och historisk varelse, där lärande 

utgår från våra biologiska förutsättningar samt de sociokulturella erfarenheter vi tillägnar oss. Genom 

det symboliska språk vi tillägnar oss kan vi också ta del av andras erfarenheter. Det är med hjälp av 

denna kommunikation och de nya tillägnade erfarenheter som vi bygger upp ett socialt minne vilket är 

grunden för lärande. Vygotskij (1978, ss. 25, 29), menar att barnets språk ligger till grund för hur 
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barnet bemästrar både sitt beteende samt nya relationer i sin omgivning. Det är först då som barnets 

intellekt produceras, vilket är grunden till människans produktiva arbete där verktyg används. För barn 

ses det enligt Vygotskij som att det både är nödvändigt och naturligt att tala, då de agerar eller handlar 

för att uppnå det tilltänkta målet. Barn talar inte bara om vad de gör, talet och dess sätt att handla ingår 

enligt Vygotskij i en och samma komplexa psykologiska funktion riktad mot problemlösning. 

Vygotskij (1978, ss. 27-30) menar att barn lär sig språk genom det sociala samspelet och mötet med 

den materiella världen. Detta tolkar vi som att barn är mer öppna för att möta nya artefakter, i detta fall 

digitala lärplattor. Det Vygotskij kallade den proximala utvecklingszonen är också ett centralt begrepp 

inom det sociokulturella perspektivet. Enligt Vygotskij utvecklas människan oavbrutet och omskapas 

genom att ta till sig kunskap (Säljö 2015, ss. 99-101). Utveckling sker när språk och handling 

sammanförs. För att detta ska stödjas behöver barnet bli stärkt genom vägledning av en vuxen i sin 

problemlösning och i sitt upptäckande (Vygotskij 1978, s. 86).  

Begrepp i fokus  
Begreppet stöttning eller scaffolding förklarar utvecklingspsykologerna Wood, Bruner och Ross 

(1976, s. 90), som att det utgörs av en process där i det här fallet ett barn assisteras i att lösa ett 

problem, att utföra en uppgift eller uppnå ett mål som denne inte klarat på egen hand. Det förklaras 

också som att det kan ses som en slags byggnadsställning som ursprungligen byggde på stöd från den 

vuxne. Detta har dock utvecklats till att också kunna innebära stöd från en mer erfaren kamrat eller till 

och med ett digitalt verktyg. I vår studie synliggörs begreppet genom pedagogens roll i arbetet med 

lärplattan tillsammans med barnen. 

Begreppet artefakt ingår i det sociokulturella perspektivet och beskrivs av Säljö (2015, ss. 92, 97-98) 

som en så kallad “konstgjord produkt vilken har formats för att ha vissa egenskaper” (s.13). Säljö 

hänvisar till Vygotskij då det handlar om likheten mellan redskap vilka vi använder genom vårt 

tänkande och de redskap vi använder då det handlar om fysisk aktivitet. Redskap och artefakter 

förenas dock genom fysiska och mentala/språkliga resurser, så kallade kulturella redskap. Säljö 

beskriver samtidigt att en viktig aspekt då det handlar om att se olika typer av tekniska resurser vilka 

utgörs av artefakter, är att dessa hjälper oss i problemlösning. Därigenom blir detta samspel av stor 

vikt då det handlar om att inhämta kunskap och information av olika slag. Ett exempel på hur mentala/ 

språkliga och fysiska resurser förenas utifrån vårt intresseområde kan vara att, vid 

kunskapsinhämtning med hjälp av tekniska resurser söka på nyckelpigor på lärplatta. Vi läser sedan 

vad som skrivs i text med hjälp av språkliga symboler, men vi gör detta med hjälp av en fysisk 

artefakt, det vill säga lärplattan. En viktig del för mänskligt lärande enligt Säljö är att lära sig behärska 

de artefakter vi möter i vår omvärld. I dagens samhälle handlar det mycket om att utveckla insikter och 

färdigheter genom de digitala redskapen, det vill säga artefakter vi möter. Dessa digitala redskap eller 

artefakter omvandlar människors sätt att lära, på samma sätt som texter, böcker, pennor med mera har 

gjort tidigare. Utifrån vårt forskningsområde ses lärplattan som en artefakt, på vilken barn och 

pedagoger möter språkliga symboler. 

Mediering är ett centralt begrepp inom detta perspektiv (Säljö 2014, s. 81). Mediering uppstår i 

interaktionen människor emellan då kommunikation sker, språklig eller icke språklig, vilket är 

situationsbundet, men det är också grunden för kunskapsbildning. Enligt Säljö (2015, ss. 81- 82), 

innebär begreppet mediering att människans tänkande och föreställningar är beroende av den kultur vi 

lever i samt av de mentala och fysiska redskap som är en del av detta. Strandberg (2017, s. 30) 

förklarar begreppet som att det finns något mellan individen och de artefakter, t.ex. lärplattan, som 

människor använder för att kunna förstå omvärlden. Människan hanterar således sin omvärld genom 

att ta hjälp av fysiska och språkliga redskap i interaktionen tillsammans med andra och vår omvärld 

blir meningsfull. Enligt Säljö (2015, ss. 93- 94) är det med hjälp av språket, detta flexibla, semiotiska 
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teckensystem som vi har möjligheten att beskriva, tolka och analysera den värld vi lever i. I denna 

studie uppstår mediering då kommunikation sker i aktiviteter med artefakten det vill säga det fysiska 

redskapet i form av lärplattan då det förenas med de mentala redskapen i form av språket. 

Metod 
I kommande kapitel redovisas studiens metodval för datainsamlingen samt genomförande, urvalsgrupp 

och analys. Avsnittet redogör även de etiska riktlinjer vilka vi har tagit hänsyn till under studiens 

gång. 

Val av metod 
Som bakgrund till denna studie kan vi se att föreställningar och tillgänglighet till digitala verktyg 

skiljer sig åt bland pedagoger, och på olika förskolor. Vi valde med anledning av detta att vår studie 

skulle bygga på digitaliseringen som forskningsfält. Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström 

(2013, s. 55) menar att då forskaren ska utse metod för studien är det viktigt att utgå från studiens syfte 

och frågeställningar. Efter att vi hade diskuterat igenom olika metoder för studien valde vi att 

genomföra en kvantitativ studie. Datainsamlingsmetoden bestod av en enkätundersökning skapad i 

form av en webbenkät i programmet Google Forms eller Google Formulär, då vi ville nå ut till ett 

större antal pedagoger. Stukát (2005, ss. 42- 43), skriver att fördelar med enkätundersökningar är att 

forskaren kan nå ut till fler människor än vad som är möjligt vid observationer eller intervjuer, och 

metoden är mer tidseffektiv. Formuläret bestod av 14 frågor av både öppen och sluten karaktär och 

riktade sig till pedagoger i förskolan. I enkäten är 3 av 14 frågor öppna varav sju frågor är 

obligatoriska att besvara. I enkätens slutna frågor är fråga 9 och 11 flervalsalternativ. Öppna frågor 

innebär att den tillfrågade ska formulera sitt svar med egna valda ord. En sluten frågeställning 

innehåller frågor med fastställda svarsalternativ, vilket ökar jämförbarheten i de svar forskaren får 

(Hjalmarsson 2014, ss. 158-162). Ett exempel på en sluten frågeställning är: Använder du lärplattor i 

er verksamhet? I den inledande frågeställningen valde vi att ta med alternativet “övrigt” då vi av 

erfarenhet vet att det arbetar pedagoger i förskolan som saknar utbildning. Frågorna är genomtänkta 

och formulerade på ett sådant sätt att de ska ge svar på studiens frågeställning. Alla 50 inkomna svar 

har analyserats för att inledningsvis få en snabb överblick. Målet var att upptäcka mönster hos 

pedagoger i deras nyttjande av lärplattan i verksamheten. För att det ska vara möjligt att använda 

samtliga svar krävs det i empirin ett tydligt formulerat svar, för att minimera risken för 

missuppfattning. 

Urval och avgränsningar 
Vi valde att utforma enkäten i Google Formulär. I enkätens förord finns det information om vilka som 

utför studien och vad enkäten innebär. När enkäten hade färdigställts gjordes en pilotstudie, vilket 

resulterade i vissa omformuleringar av frågeställningarna för att frågorna skulle vara relevanta för 

studien. Därefter planerade vi hur vårt urval av områden och förskolor skulle läggas upp. Vi 

diskuterade bland annat om vi skulle göra en jämförande studie mellan storstad och landsbygd, eller 

om vi skulle undersöka hur det ser ut i olika delar av landet med fokus på storstäder. Efter att ha 

diskuterat detta, bestämde vi oss för att fokusera på förskolor inom Stockholms län. Inom länet finns 

det 26 kommuner och 14 stadsdelar med en uppsjö av förskolor, vilket resulterade i ytterligare ett 

urval. Vi bestämde oss för att vi skulle välja en förskola antingen kommunal eller fristående, dock inte 

något föräldrakooperativ, från varje kommun, samt stadsdel inom Stockholms stad. Nästa urval 

resulterade i att vi valde en förskola vars namn börjar på bokstaven A, men vi upptäckte tidigt att inte 

det skulle fungera beroende på att det inte fanns någon inom vissa kommuner. Därför valde vi 
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förskolor vars namn börjar A alternativt B. Detta resulterade i att vi delade upp de olika kommunerna 

samt stadsdelarna mellan varandra, hälften var. Därefter fick var och en söka upp tänkbara förskolor 

att skicka ut enkäten till. Vi sökte upp förskolor genom att besöka varje kommuns hemsida och sökte 

oss fram till information gällande förskolechefens namn och dennes email adress. Detta arbete tog 

mycket längre tid än beräknat beroende på antalet förskolor inom varje kommun och stadsdel, 

samtidigt som vi ville rikta oss till både kommunala och fristående förskolor, och hitta 

kontaktuppgifter till samtliga förskolechefer. Väntan blev lång, då det handlade om att få 

återkopplingar från samtliga förskolechefer och för att avgöra när vi skulle vända oss till andra 

förskolor inom samma kommun och stadsdel. Då två veckor hade gått hade större delen av de vi vände 

oss till inte återkopplat, trots att vi önskade det i vårt informationsbrev och anledningen till det har vi 

funderat mycket kring. Kanske är det så att då informationsbrevet är skickat från våra privata adresser, 

kan dessa ha sorterats bort hos mottagaren som skräppost. En reflektion vi har gjort för att förhindra 

att detta ska ske igen, är att istället söka upp förskolechefer per telefon för att underlätta insamlingen 

av data. 

Då återkopplingen från förskolorna var låg, samt med få deltagande förskolor, valde vi att göra ett 

andra urval. Vi utökade då urvalet till förskolor inom Stockholms län där namnet började på A-D. 

Trots detta andra urval där vi riktade oss till resterande kommuner och stadsdelar igen, valde endast 

två förskolor efter återkoppling från förskolecheferna att delta. Med anledning av detta gjordes 

ytterligare ett urval, denna gång valde vi att ta hjälp av våra kurskamrater för att delge deras kollegor 

om vår enkätundersökning. 

I studien valde vi att fokusera på användningen av lärplattor, men som går att läsa i inledningen finns 

det en uppsjö av olika verktyg, eller resurser som ingår inom digital teknik och som till viss del 

används inom förskolan. Ett urval behövdes därför även här. Vi valde lärplattan.  

Undersökningsmaterial/personer 

Vår enkät riktar sig till pedagoger inom förskolan, men vi valde att skicka vårt informationsbrev till 

den förskolechef som är ansvarig på varje förskola. För att se informationsbrevet i sin helhet se bilaga 

1. Som ämne skrev vi: Vi söker pedagoger till en ny studie. Efter det att vi fick svar om medverkan, 

mailade vi över vår enkät till alla förskolechefer vilka vidarebefordrade den till sina anställda. I de fall 

kontaktad förskola återkopplade med att de inte hade möjlighet att medverka i studien fick vi söka upp 

nya. Efter drygt en och en halv vecka hade endast fyra förskolor hört av sig och ville delta och trots att 

vi då fått in 27 svar, valde vi att skicka ut påminnelser till övriga förskolor. Som vi skrivit tidigare 

gjordes det ytterligare ett urval och vi skickade ut vårt informationsbrev till alla de kommuner och 

stadsdelar som vi saknade svar och medverkan från. Detta resulterade i att ytterligare två förskolor 

valde att delta i studien, men då vi önskade fler svar, vände vi oss till våra kurskamrater för att be om 

deras hjälp att delge enkäten till sina kollegor. 

Genomförande 
Som en del i vår urvalsprocess då det handlar om att söka efter tänkbar litteratur till tidigare forskning, 

utgick vi till en början från vårt fokusområde, det vill säga pedagogers förhållningssätt till digitala 

verktyg i förskolan. Om litteratursökning samt systematiska litteraturstudier skriver Barajas, Eriksson, 

Forsberg och Wengström (2013 ss. 31-32, 74-75, 81-82), vilket vi har utgått från i vår sökprocess. Till 

en början sökte vi efter artiklar vilka rör vårt intresseområde eller problemområde i Stockholms 

universitetsbiblioteks databas. Vi har sökt på följande begrepp såsom lärplatta, Ipads, pedagogers 

intention, förhållningssätt och engelska begrepp såsom digital tools, tablets in preeschool, tablet, 

screen devices, teachers approach för att kunna hitta relevant forskning. Sökningen har avgränsats till 

så kallade peer reviewed eller kritiskt granskade artiklar. Vi upptäckte dock att resultaten var få och 
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valde därför att utöka sökningen genom att söka manuellt. Vi valde då att bland annat använda oss av 

Googles söktjänst vilket innebar att vi kunde ta del av ett stort antal artiklar samt studentuppsatser från 

bland annat Diva. Vi hade vetskap om att studentuppsatser inte fick användas som referenser, men vi 

fick hjälp genom att granska de referenslistor vilka studenterna hade formulerat. Vi hittade även andra 

artiklar samt avhandlingar som är skrivna utifrån vårt intresseområde och dessa referenser valde vi att 

söka vidare på genom att både använda författarens/författarnas namn, men också på specifika titlar. 

Med hjälp av universitetets databas kunde vi därefter söka på respektive referens, då det handlade om 

artiklar. Vi kunde då avgränsa sökningen för att få vetskap om önskad artikel var kritisk granskad. 

Efter att ha gjort ett första urval av de olika texterna, läste vi dessa för att på så vis avgöra om dessa 

var användbara. Under hösten släpptes det också en ny avhandling skriven av Nielsen, vilken rör vårt 

ämne och är samtidigt skriven utifrån det sociokulturella perspektivet. Vi fick tipset genom en sida på 

Facebook, Förskolan.se, vilken vi följer. Vi har inte avgränsat vår sökning till specifika publiceringsår 

då vi har använt oss av Universitetsbibliotekets databas, med anledning av att forskningen inom detta 

fält inte sträcker sig så långt bak i tiden.  

Då det handlar om valet av övrig litteratur till vårt arbete har vi fått mycket hjälp från den 

metodlitteratur vi läst under tidigare kurser, dels Eriksson, Barajas, Forsberg och Wengström (2013), 

men också Löfdahl, Franzen & Hjalmarsson (2014). I vår inledning har vi också valt att använda oss 

av litteratur och texter, som vi läst både på våra arbetsplatser och under vår utbildning, bland annat 

texter från Skolverket samt Statens medieråd. Vi valde också att använda oss av dagstidningar under 

denna rubrik. Under analysarbetet har vi också använt oss av Kaijser och Öhlander (2011, ss. 275- 

276). 

Som en del av god forskningssed formulerades ett Samtyckeskrav inför vår studie vilket vi namngav 

Informationsbrev. Informationsbrevet skickades per mail till förskolechefer vid totalt 84 förskolor, där 

vi informerade om vår studie. Vi formulerade texten så att det tydligt framgick till vilka vi riktade oss, 

ett urval av förskolor, att enkäten besvarades anonymt och att enkäten skulle ta ca 10 minuter att 

besvara. Då svarsfrekvensen var låg valde vi också att skicka ut både informationsbrevet samt länken 

till enkäten till våra 14 kurskamrater. Dessa personer fick inte själva besvara frågorna, utan vi bad dem 

vidarebefordra enkäten till sina kollegor. 

Den färdigställda enkäten har testats i en pilotstudie för att pröva om enkäten är realistisk och 

genomförbar. Stukát (2005, s. 66) skriver om vikten att granska materialet flera gånger innan man går 

ut med den. Enkätens länk mailades till några av våra kurskamrater. Detta gjordes för att se så att allt 

såg ut som vi önskade, att enkäten gick att besvara, samt att svaren som dessa lämnade nådde oss. 

Dessa svar togs sedan bort, innan enkäten skickades ut till deltagande förskolor. 

Enkäten bestod av både öppna och slutna frågeställningar där en del av de slutna frågorna kunde 

besvaras utifrån flera alternativ och information kring detta stod intill frågan. De inledande 

frågeställningarna i enkäten riktade sig till samtliga pedagoger som deltog i studien och var 

obligatoriska, men i de fall då lärplattor inte används i den pedagogiska verksamheten behövde dessa 

pedagoger inte besvara hela enkäten. Detta tydliggjordes i enkäten, där vi tackade för deras 

medverkan. Vartefter deltagande pedagoger besvarade enkäten kunde vi följa detta i Google Formulär 

genom att det på första sidan av dokumentet finns en länk till de svar pedagogerna har lämnat och där 

kunde vi också se hur många som besvarat enkäten. Under datainsamlingsprocessen uppstod det dock 

problem, då vi endast fick svar från fem förskolor att de ville delta i vår studie. Som vi skrev under 

föregående rubrik skickade vi därför ut påminnelser till övriga förskolor, utan resultat. I vårt 

informationsbrev formulerade vi texten som att vi önskade återkoppling från samtliga oavsett 

deltagande eller inte, då detta kunde bidra till att vi lättare kunde får överblick till vilka kommuner vi 

behövde skicka ut nya förfrågningar till. Då vi endast fick ett fåtal svar om att deltagande inte var 



 

14 

 

möjligt, fick vi återigen fundera över vårt urval. Efter att vi diskuterat detta med varandra och också 

rådfrågat vår handledare, beslutade vi oss för att utöka urvalet. I stället för att skicka förfrågningar till 

förskolor som börjar på A-B, utökade vi det till A-D. 

Då en vecka hade gått från det att vi utökat vårt urval, hade vi endast fått ett fåtal återkopplingar från 

de förskolor vi skickat till och endast en av dessa ville delta i studien. Totalt hade 36 pedagoger 

besvarat vår enkät vid den här tidpunkten. I mailet bifogade vi vårt informationsbrev vilket 

omformulerades samt länken till enkäten. Enkätstudien stängdes den 19 oktober med en svarsfrekvens 

på 50 deltagande pedagoger vid sex olika förskolor inom Stockholm län. De inkomna svaren i enkäten 

har vi sammanställt genom att vi skrev ner svaren på papper samt skrev ut svaren från frågeformuläret. 

Bortfallsanalys 

Vi fick ett internt bortfall av 32 obesvarade frågor från de 50 deltagande respondenter. Eriksson 

Barajas, Forsberg och Wengström (2013, s. 98) skriver att internt bortfall innebär att några 

respondenter av olika anledningar undviker att besvara vissa frågor. Stukát (2005, s. 43) skriver att i 

enkätundersökningar är bortfall större än vid andra metoder. Inför utdelningen av vår enkät 

diskuterade vi med vår handledare om eventuella svårigheter att få in lämpligt antal svar för att göra 

studien tillförlitlig. 

Databearbetning och analysmetod 
I detta kapitel beskriver vi hur vi gått tillväga och hur vi har bearbetat det empiriska materialet. Vi har 

valt att dela in kapitlet i två underrubriker för att göra läsningen lättare. 

Databearbetning 

Empirin har studerats utifrån olika vinklar. Inledningsvis läste vi varje enskilt diagram som utformats 

av Google Formulär som automatiskt sammanställer svaren till diagram och tabeller. Enligt Eriksson 

Barajas, Forsberg, Wengström (2013, s. 146) görs materialet mer förståligt och lätthanterligt genom att 

hitta mönster i materialet där ett mer tydligt resultat yttrar sig. 

För att sammanställa innehållet i empirin skrev vi ut svarsformuläret för att på ett enkelt sätt ta del av 

de enskilda svaren på de öppna frågorna. Syftet var att kunna gallra och göra ett urval på svar som var 

relevant för vår undersökning och som gick att koppla till vårt syfte. Syftet är att undersöka 

pedagogernas föreställningar gällande lärplattan inom förskolans pedagogiska verksamhet.  

Analysmetod 

Vi har tillsammans bearbetat och sorterat insamlat material från de öppna frågorna utifrån begreppen 

mediering, stöttning och artefakter. Svensson (2015, ss. 209-210, 212) förklarar att vald teori har som 

syfte att beskriva, förklara och förstå de fenomen som yttrar sig i resultatet och samtidigt lyfta fram det 

som studeras. I analysen sker en tolkning av det empiriska materialet då ett och samma studieobjekt 

kan analyseras på olika sätt beroende på teoretisk utgångspunkt. Analysen har som syfte att besvara 

frågeställningarna och detta innebär att materialet måste ordnas, sorteras och begripliggöras, vilket vi 

har gjort under vår analys. Enligt Hjalmarsson (2014, s.162), kan öppna frågor innebära att forskaren 

får svar eller reaktioner som denne inte hade räknat med och dessa kan också vara problematiska. 

Detta upptäckte vi då vi skulle sammanställa alla inkomna svar, där vi i vissa fall upplevde att det inte 

var tydliga nog för att hitta mönster. Rennstam och Wästerfors (2015, ss. 220-221, 227, 232), 

presenterar tre grundläggande arbetssätt att använda sig av vid analyser och dessa är: att sortera, 

reducera och argumentera. Sortering av materialet är nödvändigt för att få materialet överskådligt och i 

ordning och för att detta ska bli möjligt krävs det att teori och begrepp är i förgrunden. På detta sätt 

menar Rennstam och Wästerfors (2015, s. 227) att “ett mönster börjar ta form” Då det handlar om att 
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reducera materialet handlar det om att materialet i sin helhet är omöjligt att visa och därför blir det 

nödvändigt att sålla bort och fokusera på det som forskaren vill uppmärksamma. Genom att 

argumentera med sitt material höjer analytikern blicken, formulerar vad denne kan se med hjälp av 

valda teoretiska begrepp. Det handlar inte endast om att redovisa analysen. Under rubriken Resultat 

sorterade vi vår empiri och förklarar även att en viss del av materialet sållats bort i analysen.  

Forskningsetiska överväganden 
Under denna rubrik har vi valt att använda oss av Vetenskapsrådet (2002). Vi är medvetna om att det 

publicerades en ny ansats 2017, men valde att använda oss av den tidigare versionen, då vi anser att de 

etiska övervägandena skrivs fram tydligare i denna och att det blir mer lättförståeligt för läsaren.   
I studien har vetenskapsrådet (2002, s. 6) fyra huvudkrav följts: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Deltagarna har i ett informationsbrev. via mail blivit 

informerade om vilka vi är, vilken institution vi tillhör och vad syftet med studien är och hur det 

insamlade svaren kommer att behandlas. De förskolechefer vi skickat länken till har gett sitt samtycke 

till studien skriftligt via mail. 

Informationskravet innebär att delge information till berörda respondenter om studiens syfte, 

genomförande och eventuellt andra väsentliga delar, samt att de uppgifter som deltagaren lämnar 

endast ska användas för studiens syfte. Av den anledningen formulerade vi ett informationsbrev till 

samtliga ansvariga vid respektive förskola. 

Samtyckeskravet har inneburit att berörda förskolor själva har fått bestämma om sin medverkan i 

studien genom att besvara informationsbrevet med ett vändande mail. 

Konfidentialitetskravet innebär att uppgifterna om deltagaren är konfidentiella och ska förvaras på ett 

sätt så obehöriga inte kan ta del av dem. I studien är pedagogerna anonyma, vilket innebär att ingen 

kan spåra vem och vad som svarat i undersökningen. 

Nyttjandekravet innebär att uppgifter om deltagarna endast får användas för forskningsändamålet.  

Vi fick fundera kring vårt tillvägagångssätt då vi bad om hjälp från våra kurskamrater, då vi inte ville 

att vår relation skulle påverka deras svar. Av den anledningen bad vi dem att delge sina kollegor på 

respektive förskola att besvara enkäten. 

Studiens kvalitet 
Validitet och reliabilitet är två viktiga begrepp som ger uttryck för hur god kvalitet det är på en studie 

och översätts ofta med orden tillförlitlighet och giltighet (Repstad 2007, s. 151). Vår studie har en hög 

reliabilitet då enkäten omfattar mestadels slutna frågor, vilket innebär att enkäten kan vid upprepade 

mätningar få fram samma resultat (Barajas, Forsberg & Wengström 2013, s. 103). Validiteten på vår 

studie var låg, den kunde vara bättre med enbart slutna frågor då de öppna frågorna fick lägre 

svarsfrekvens. Sammanlagt fick vi in färre svar på vår enkät än vi hade beräknat eller önskat oss, trots 

att vi har lagt ner mycket tid på att nå ut till så många som möjligt. Hade vi istället valt att genomföra 

intervjuer vilket vi övervägde som insamlingsmetod till en början, hade vi inte haft möjlighet att samla 

så många pedagogers utsagor. Studien är tillförlitlig men resultatet kan inte användas för en 

generalisering utan gäller enbart för de förskolor som deltagit i studien. De svar vi fått in, kommer från 

olika delar av länet vilket vi ser som positivt, då vi av erfarenhet har sett att det ser olika ut då det 

handlar om i vilken utsträckning lärplattor samt annan typ av digitala verktyg används.  Vi har valt att 

presentera de svar som är relevanta för vår studie, detta då vi vill visa på studiens tillförlitlighet. I de 

öppna frågeställningarna, kan vi inte avgöra huruvida svaren är tillförlitliga utan vi kan endast tolka 

det som att respondenterna är ärliga i sina svar och inte kommer på svaren där och då. 
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Resultat och analys 
Under denna rubrik kommer vi redogöra för studiens resultat och sedan analysera detta. Studiens syfte 

var att undersöka pedagogers föreställningar kring lärplattan i förskolans pedagogiska verksamhet. Vi 

har valt att redovisa resultatet av enkäten i form av diagram och text för att enkelt visa resultaten på ett 

tydligt och strukturerat sätt. Vi visar mätbara resultat i diagram och icke mätbara resultat i text och 

därefter, när det finns argument att diskutera diagrammet närmare följer en analys av resultatet. De 

enkätfrågor och svar som var mest relevanta för studiens forskningsfrågor har valts ut. I studien 

används begreppet pedagog vilket avser både förskollärare samt barnskötare. För att se enkätens 

utformning i sin helhet, se bilaga 2. Vi har valt att skriva ut frågeställningen under varje rubrik för att 

förtydliga för läsaren. 

Pedagogers år inom förskoleverksamhet  

Fråga 2) Hur många års erfarenhet har du inom yrket? 

Antal år inom yrket var varierande. Det var intressant att läsa att många pedagoger, 76 procent hade 

arbetat i mer än åtta år inom yrket. Ingen medverkande var ny inom yrket. 

 

 

Pedagogers användning av lärplattor 

Fråga 5) Använder du lärplattor i er verksamhet? 

Empirin från enkätundersökningen visar att lärplattan används av samtliga tillfrågade pedagoger.  

 

Antal lärplattor till X antal barn i gruppen 

Fråga 7) Om ja, hur ser fördelningen ut? Hur många lärplattor finns det till X antal barn i gruppen? 

Diagrammet nedan visar antalet lärplattor till antalet barn i gruppen varierade stort. Det som kan 

utläsas av samtliga svar, är att medel antalet av lärplattor är ca två per avdelning. Det finns dock 

förskolor som har 5 och 6 lärplattor och även de som har endast har en.  
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Vem använder lärplattan i verksamheten? 

Fråga 8) Av vem/ vilka används lärplattan? 

Vilken person eller vilka personer som nyttjade lärplattan i verksamheten varierade. Lärplattan 

används till största del, 52 procent var för sig av barn och pedagoger och i 44 procent av fallen nyttjas 

lärplattan av barn och pedagoger tillsammans. En förskola svarade att det endast är pedagogerna som 

nyttjar lärplattan. I en följd fråga har pedagogen angivit att orsaken till att det endast är pedagogerna 

som använder lärplattan beror på att verksamheten har gjort ett aktivt val att välja bort verktyget. 

 

 

Pedagogers uppfattning om sin egen kompetens 

Fråga 10) I den reviderade läroplanen för förskolan står det att utbildningen ska ge barnen 

förutsättningar att utveckla adekvat digital kompetens. Hur bedömer du din egen kompetens med 

lärplattan som resurs? 

I den kommande läroplanen för förskolan, Skolverket (2018), står det att utbildningen ska ge barnen 

förutsättningar att utveckla adekvat digital kompetens. Generellt ansåg pedagogerna att deras 

kompetens med lärplattan var bra. Sex pedagoger ansåg att de har låg kompetens och en pedagog 

ansåg att hen hade mycket låg kompetens, och ansåg sig vara i behov av kompetensutveckling.  

 

Pedagogers roll i arbetet med lärplattan 

Fråga 11) Vilken roll anser du att du intar i arbetet med lärplattan tillsammans med barnen? 
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Denna fråga kunde besvaras genom flervalsalternativ. Empirin visar att pedagogerna överlag intar en 

medforskande, intresserad- och engagerad roll i arbetet med lärplattan i verksamheten. Sju pedagoger 

anser sig vara osäkra, tre anser att de är försiktiga och två pedagoger anser sig vara passiva i sin roll. 

En pedagog har valt att inte besvara frågan. 

 
Pedagogers inställning till lärplattan 

Fråga 13) Vilken inställning har du som pedagog till lärplattor i den pedagogiska verksamheten? 

Utifrån svar på frågan om pedagogers inställning till lärplattan kan vi utläsa att 13 av 23 pedagoger är 

positiva till att använda lärplattor i den pedagogiska verksamheten tillsammans med barnen. 19 

stycken är mycket positiva, fyra pedagoger anser sig vara kluvna, en anser att lagom är bäst då det är 

mycket som barn behöver utveckla i förskolan och en pedagog anser att användningen av lärplattor i 

förskolan både är bra och mindre bra. Vi kan också utläsa att ingen av de deltagande pedagogerna är 

kritiskt inställda till att använda lärplattor i verksamheten. En majoritet av de som besvarat enkäten ser 

positivt på att använda denna resurs i den pedagogiska verksamheten. Denna frågeställning anser vi 

också besvarar vår forskningsfråga då det handlar om hur pedagoger beskriver sina attityder till 

användningen av lärplattan i förskolan. Nedanstående två frågeställningar vilka är hämtade från vår 

enkät fördjupar också pedagogernas svar. 

 

Pedagogers intentioner med lärplattan 

Fråga 12) Vilka intentioner har du i arbetet med lärplattan i den pedagogiska verksamheten? 

Denna frågeställning var av öppen karaktär och skulle besvaras med fritext och totalt inkom 38 svar. 

Respondenternas svar valde vi att sammanställa i ett eget diagram, utifrån de återkommande teman vi 

kunde utläsa i materialet. Återkommande innehåll i empirin presenteras i följande 4 diagram. 
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Dessa intentioner har pedagogerna på de förskolor där barn och pedagoger arbetar med 

lärplattan tillsammans  

 
Aktiviteter där barn arbetar på egen hand 

 

Val av applikationer 
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Språk 

 
I sammanställningen av materialet har det också framkommit intressanta och unika svar då dessa 

sticker ut från mängden. Pedagoger har uttryckt att deras intentioner är att väcka ett intresse där spel 

inte är det enda man kan använda en lärplatta till. Pedagoger anser också att lärplattan ska ses som 

något mer än en “barnvakt” och istället se det som ett av flera verktyg för barn och pedagoger att 

arbeta tillsammans med. Barnen ska ses som “producenter och inte konsumenter”. “Jag vill att barnen 

ska ta del av ny teknik och låta den bli en del av lärandet samt att skapa möjligheter för barn att 

uttrycka sig på flera sätt genom ge dem ännu ett verktyg i deras utforskande och läroprocesser”. Dessa 

svar har vi valt att fördjupa oss i under rubriken Diskussion. 

Pedagogers motiv till vikten av digital kompetens hos barn 

Fråga 14) Om du är positivt inställd till lärplattor i förskolan, varför anser du att det är viktigt med 

digital kompetens bland barn? 

Denna fråga var av öppen karaktär och besvarades med fritext och totalt inkom 35 svar. Majoriteten 

ansåg att människan lever i en digitaliserad värld och pedagogerna anser att barnen måste få möjlighet 

att “hänga med den digitala utvecklingen” samt att förhålla sig källkritiskt. En stor andel av 

pedagogerna menar att digital kompetens är av vikt inför skolan och framtida yrken. Några exempel på 

svar är: ”Vi lever i en digitaliserad värld och det är ett utmärkt sätt att uttrycka sig på”, ”förskolan är 

den första utbildningsformen och här ska barnen möta digital teknik” och digitalkompetens behövs för 

att klara sig i skolan”. 

Analys av empirin 
Utifrån empirin kan vi utläsa att kompetensen gällande lärplattor inom förskolans pedagogiska 

verksamhet skiljer sig åt mellan deltagande pedagoger. Detta tolkar vi som att det kan avspegla sig 

gällande pedagogernas intentioner i verksamheten, samt vilken roll de intar i det pedagogiska arbetet. 

På fråga 11 vilken berörde den roll som deltagande pedagog anser sig inta i arbetet med lärplattan med 

barnen inkom 43 svar. Här skriver pedagoger att de ser sig själva som medforskare i undervisningen, 

31 pedagoger är engagerade och 33 är intresserade. Genom att respondenterna intar en medforskande, 

intresserad och engagerad roll, tolkar vi svaren som att pedagogerna i dessa situationer stöttar barnen. 

Då en majoritet av inkomna svar visar på att pedagogerna har som intention att söka, inhämta fakta 

och information, dokumenterar tillsammans med barnen och låter barn själva dokumentera sitt lärande 

tolkar vi det som att pedagogerna även här intar rollen som stöttare, men det gäller även barnen. 

Genom att på så sätt utforska lärplattan tillsammans med barnen krävs det således en närvarande 

pedagog för att stötta där det finns behov. Detta skildrar Säljö (2014, s. 123), som tydliggör att 
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stöttning är en lärprocess som hjälper barn på vägen för att uppnå bestämd kunskap. Då pedagogen 

interagerar och kommunicerar med barnen både verbalt, med gester, samt i form av att ge instruktioner 

på skärmen sker ett lärande och detta sker även då barn tillsammans med andra barn interagerar med 

artefakten.  

Överallt i dagens samhälle finns digital teknik som människan integrerar med dagligen och inom 

förskolan förekommer lärplattan som används av barn och pedagoger. Detta noterades i empirin av 

enkätundersökningen där samtliga pedagoger använder lärplattan i verksamheten. Säljö (2014, ss. 242-

245), menar att digitalisering är intressant ur ett sociokulturellt perspektiv eftersom den innefattar 

olika sorters komponenter och att barn därmed kan tillgodogöra sig kunskap på nya sätt. Endast en 

respondent har svarat att lärplattan endast används av pedagoger. Anledningen är att verksamheten har 

gjort ett aktivt val att välja bort lärplattan som verktyg på grund av ekonomi och tidsbrist.  

Vi kan i empirin se att deltagande förskolor arbetar med lärplattan som fysisk artefakt i sin verksamhet 

för att utveckla barns färdigheter både fysiskt, intellektuellt och socialt på olika sätt, genom att 

pedagogerna stöttar barnen i sitt lärande. Detta nämner även Säljö (2015), då en stor del av mänskligt 

lärande idag innebär att vi måste lära oss behärska, utveckla insikter och färdigheter då vi interagerar 

med digitala verktyg som resurser. Det kan bland annat handla om att vara vaksam då det handlar om 

att Googla fram bilder, där inte allt som blir synligt på skärmen är barnvänligt.  

Skolverket har, som vi tidigare presenterat olika digitaliseringsstrategier där förutsättningar till en 

likvärdig tillgång till digitalisering inom förskolan är en del. Då det handlar om att tillgången skiljer 

sig åt mellan deltagande förskolor ser vi det som problematiskt då det handlar om att se förskolan som 

en likvärdig skolform utifrån strategin. Utifrån vår empiri kan vi utläsa att respondenterna har antytt 

att då lärplattan som fysisk artefakt används i social interaktion med andra barn stimuleras och 

utvecklas barns språk samtidigt som barnen ges en möjlighet att utveckla adekvat digital kompetens. I 

de fall pedagogerna har som syfte att använda lärplattan som hjälpmedel eller verktyg för att stimulera 

barns språk genom att använda applikationer som har detta som syfte eller att använda lärplattan som 

verktyg för att dokumentera eller söka information, kan vi se att pedagogerna stöttar barnen i 

uppgiften. Detta kan även ske då barn arbetar självständigt med lärplattan och interagerar med den 

genom, att få stöd av symboler, funktioner med mera. Barn kan också stötta varandra i dessa 

situationer och här uppstår mediering där både de fysiska och språkliga redskapen förenas och 

omvärlden blir meningsfull (Säljö 2014, s. 81). Inkomna svar berör vikten av att se lärplattan som 

medierande verktyg vilket hjälper oss vid problemlösning, i utförandet av en uppgift eller aktivitet där 

lärplattan blir ett hjälpmedel. 

Utifrån vår tolkning av vår empiri kan vi se att de intentioner pedagogerna har med lärplattan är 

situationsbundna, utifrån syftet med aktiviteten. I dessa situationer stimuleras och utvecklas barns 

mentala och språkliga resurser i samspelet med lärplattan som artefakt och andra barn och vuxna. Om 

dessa situationsbundna aktiviteter skriver Nielsen (2018) om i sin studie, vilken vi presenterat under 

rubriken Tidigare forskning. 

Gällande varför pedagogerna anser att det är viktigt med digital kompetens bland barn, har 16 personer 

berört det digitaliserade samhälle vi lever i dag och att förskolan måste följa denna 

samhällsutveckling. Några respondenter tar också upp att förskolans uppdrag är att ge barn möjligheter 

att uttrycka sig på andra sätt, att barn behöver besitta denna kompetens inför framtiden, att barn 

behöver få en medvetenhet om det digitaliserade samhället och att förskolans roll är att komplettera 

hemmet. Utifrån dessa svar samt övriga 19 inkomna svar kan vi utläsa att det finns en medvetenhet 

bland deltagande pedagoger, att vårt samhälle och den kultur vi lever i ständigt genomgår 

förändringar, vilket yttrar sig även inom förskolan. Barn har många gånger erfarenheter av digital 
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teknik då de kommer till förskolan vilket yttrar sig dels genom språket men också hur tanke och 

handling sammanförs då de interagerar med lärplattan som artefakt.  

Diskussion  
I detta avsnitt diskuteras resultatet i relation till tidigare forskning utifrån studiens syfte som är att 

undersöka pedagogers föreställningar kring lärplattan inom förskolans pedagogiska verksamhet. 

Diskussionen utgår från pedagogernas svar på de frågor som har utformats i enkäten.  

Syftet med vår studie är att undersöka pedagogers föreställningar kring lärplattan i den pedagogiska 

verksamheten inom förskolan.  

Med stöd i studiens syfte har vi formulerat följande forskningsfrågor: 

- Hur ser likvärdigheten ut då det handlar om tillgång till lärplattor i den pedagogiska verksamheten 

inom förskolan? 

- Hur beskriver pedagoger sina attityder till användningen av lärplattan i förskolans verksamhet? 

- Hur beskriver pedagogerna sina intentioner i arbetet med lärplattan? 

Producent/konsument  

Kjällander och Moinian (2014, s. 28) belyser begreppen producent kontra konsument då det handlar 

om arbetet med lärplattor i förskolan. Lundgren Öhman (2014, s. 16), berör också dessa begrepp och 

menar att barns så kallade mediepedagogiska arbete leder till att barnen växer, dels som 

medieproducenter men också som mediekonsumenter. Detta är något som vi också har diskuterat 

kring då vi kan utläsa av vårt resultat att 52 procent av de svarande har valt alternativet att lärplattan 

används av barn och pedagoger var för sig, medan 44 procent har svarat att barn och pedagoger arbetar 

tillsammans. I de artiklar och avhandlingar vi har valt att presentera kan vi urskilja mönster då det 

handlar om vikten av att pedagoger är närvarande i arbetet. En pedagog svarade att lärplattan ska bli 

till något annat än en barnvakt i verksamheten. Den första tanken som slog oss då vi diskuterade denna 

fråga var att i de fall både barn och pedagoger arbetade med lärplattor i verksamheten men inte 

tillsammans, var att barnen arbetade självständigt. Genom att se det utifrån vad Kyrk Seger (2014), 

skriver och som har presenterats i inledningen kan det dock tolkas annorlunda, då de pedagoger som 

har besvarat frågan på detta sätt menar att flera barn som arbetar tillsammans, blir medskapare och 

producenter av sina läroprocesser. Vi anser att utifrån det sociokulturella perspektivet att det inte alltid 

krävs eller behövs en närvarande pedagog i aktiviteten med lärplattan då barn själva kan stötta och 

vägleda varandra vid behov.  

Närvarande pedagoger 

Utifrån vår studie samt tidigare forskning inom området kan vi se vikten av närvarande pedagoger i 

arbetet med lärplattor i den pedagogiska verksamheten. Av den anledningen är det av stor vikt att 

pedagoger i dagens digitaliserade samhälle samt i och med den reviderade läroplanen funderar över 

sitt förhållningssätt till lärplattor i verksamheten samt syfte och tillvägagångssätt med de aktiviteter de 

avser att använda artefakten till. Nilsen (2014) samt Kjällander och Moinian (2014), beskriver också 

vikten av valet av applikationer samt vilket syfte pedagogerna har med aktiviteterna där lärplattan 

används som resurs. I studiens resultat redovisas att två av 38 svarande pedagoger använder sig av 

begreppet pedagogiska spel i verksamheten, vilket vi tolkar som att pedagogerna som deltar i denna 

studie gör medvetna val av applikationer. Enligt Statens Medieråd (2017) har många förskolebarn 

redan en viss kunskap då de kommer till förskolan, genom tillgång till både lärplattor och smartphones 

i hemmet. Nilsen (2018) ser dock en fara med barnens kompetens då de lämnas ensamma med 
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lärplattan i tron att barnen klarar sig på egen hand. För att pedagoger ska ha möjlighet att möta denna 

kunskap i förskolan, behöver även pedagoger en viss förkunskap, för att på så vis ha möjligheten att 

stötta och vägleda barnen i sitt utforskande. I den nationella digitaliseringsstrategin innehåller ett av 

delmålen att tekniken ska nyttjas på ett effektivt sätt, där en del handlar om pedagogernas kompetens. 

Finns detta, bidrar det i sin tur till barns kunskapsinhämtning. Ett sätt att öka pedagogers kompetens är 

enligt Skolverkets hemsida att genomföra den webbaserade utbildning som nu finns tillgänglig. 

Utifrån de 45 redovisade svar anser endast 7 pedagoger att de besitter låg eller mycket låg kompetens 

gällande lärplattan.   

Lärplattan som verktyg 

I vårt resultat redogjorde vi för några svar vilka vi inte analyserade men skulle återkomma till under 

denna rubrik. En var, att lärplattan inte endast ska användas till att spela på, utan lärplattan ska ses som 

ett verktyg för barn att uttrycka sig med. Nilsen (2018) skriver i sin avhandling att deltagande barn i 

studien såg de vuxeninitierade aktiviteterna som ett spelande snarare än som ett lärande och då den 

användes i skapande processer begränsade artefakten aktiviteten istället för att höja den. Utifrån 

samma empiri skrev Nilsen i en artikel (2014), att lärplattan som artefakt har möjligheten att öppna 

upp för en hög grad av social interaktion då barn arbetar tillsammans, eller med stöd från pedagoger. 

Vi ställer oss frågande till anledningen till varför Nilsen i sin avhandling har ändrat sitt synsätt till att 

använda lärplattan i den pedagogiska verksamheten. Vi ser vikten av att pedagoger inom förskolan har 

ett syfte med de applikationer de väljer att använda i undervisningen. Genom att detta finns, kan vi 

inte se det som problematiskt att barnen ser aktiviteten i sig som att de spelar så länge pedagogerna vet 

varför det väljer att arbeta på ett visst sätt och hur de väljer att lägga upp arbetet. Kervin (2016) skriver 

i sin artikel att både pedagoger, andra barns stöd samt val av applikationer har betydelse för barns 

lärande utifrån användandet av lärplattan som resurs. Med andra ord är det av stor vikt att pedagogerna 

fattar välgrundande beslut då det handlar om val av applikationer, hur de ska användas och varför. 

(Geist 2012; Kjällander och Moinian 2014) skriver i sina artiklar hur de i analyserna kunde se hur 

lärplattan utökade möjligheter till meningsskapande och hur den kan komplettera barns lek till att bli 

något annat. Vi anser att det inte handlar om att lärplattan ska ersätta mer traditionell undervisning i 

förskolan, istället handlar det om att olika uttryckssätt ska kombineras och komplettera varandra. 

Nilsen (2018) menar att hon i analysen av sin empiri kunde se att då lärplattan används vid en 

skapande aktivitet, begränsade aktiviteten i stället för att ge motsatt effekt. Även här menar vi att det 

handlar dels om pedagogers kompetens kring applikationers funktioner samt vad syftet är med vald 

applikation för tilltänkt aktivitet. Utifrån denna studie kan vi utläsa att 13,3 procent eller sex 

pedagoger av 50 svarande anser sig har låg kompetens då det handlar arbetet med lärplattor i 

förskolan. Endast en pedagog anser sig ha mycket låg kompetens. Vi kan också se att det finns 

kunskap och medvetenhet kring valet av applikationer inom dessa verksamheter genom att de i 

huvudsak väljer bort spel. Av totalt 38 svarande, har 47 procent nämnt att lärplattan används vid 

dokumentation, 36 procent använder lärplattan för att söka fakta och information och 28 procent har 

svarat att de skapar filmer och berättelser samt fotar. För att pedagoger ska kunna välja rätt, krävs det 

stöd och resurser inom organisationerna, vilket tas upp i den nationella digitaliseringsstrategin (2016, 

s. 22) som presenterats i inledningen. Då det handlar om kompetensutveckling, inom organisationen 

kan pedagoger också söka stöd från andra mer kunniga pedagoger inom området. Det finns många 

olika typer av applikationer på marknaden samt redan inbyggda program och applikationer i 

lärplattorna. Det är inte enbart barn som ska få möjlighet till adekvat digital kompetens inom till 

exempel källkritik utan detta gäller även pedagogerna. I Utbildningsdepartementets övergripande mål 

för ”Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet” (2017, ss. 11-12) kan man läsa att det handlar 

om kompetens att hitta rätt verktyg som lämpar sig för verksamheten vilket dels handlar om att 
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pedagoger behöver vara källkritiska. Därför krävs det att pedagogerna gör aktiva val för att på så vis se 

lärplattan som en resurs för lärande, istället för en barnvakt eller som en digital spelform.  

Kompetensutveckling, en nödvändighet? 

Det som ses som adekvat digital kompetens utifrån arbetet med digitala verktyg idag, kommer 

förändras i takt med samhällsutvecklingen. Av den anledningen är det av stor vikt att pedagoger är 

medvetna om detta och får den kompetensutveckling inom området som krävs för att ha möjligheten 

att möta barnen där de befinner sig utifrån erfarenheter och intressen. I vår analys kan vi se att 

respondenterna för denna studie har en medvetenhet gällande digital kompetens och 

samhällsutvecklingen och för att kunna ge barn de förutsättningar som behövs för att både se 

möjligheter samt förstå risker med digital teknik. Detta belyses till exempel då respondenter skriver att 

de vill bidra till kunskap som kommer vara till nytta i skolan. Detta ser vi som att det möjliggörs då 

pedagogen är närvarande i aktiviteten med lärplattan och där stöttar och vägleder då behov finns. Vi 

ser också att respondenterna är medvetna om vad begreppet adekvat digital kompetens innebär. 

Respondenterna ansåg sig ha överlag bra kompetens i arbetet på lärplattan. I den nationella 

digitaliseringsstrategin och i och med att Skolverket nu har släppt sin webbaserade utbildning har 

pedagoger nu möjligheten att öka sin kompetens. Detta kan också bidra till att undervisningen 

utvecklas genom att nyvunnen kunskap och tillägnandet av verktyg tillämpas i verksamheten. Det 

handlar enligt den nationella digitaliseringsstrategin (2017, ss. 11-12), om vikten av kompetens 

gällande vilka digitala verktyg som är ändamålsenliga inom förskolans verksamhet och hur dessa 

sedan ska användas för att utveckla undervisningen.  

Likvärdighet 

I den nationella digitaliseringsstrategin (2017, s. 10) presenteras fokusområde 2: ”Likvärdig tillgång 

och användning”, vilken handlar om en likvärdig tillgång och användning av digitala resurser inom 

skolväsendet i Sverige. Vi kan se att tillgången till lärplattor skiljer sig åt bland deltagande förskolor i 

denna studie, men orsaken till varför det ser olika ut kan bero på många olika faktorer.  

Metoddiskussion 
Då vi har studerat resultatet från vårt insamlade material, har vi diskuterat en del kring svårigheten att 

utläsa vissa svar och vi funderar på om det har att göra med att vi har varit otydliga i våra 

formuleringar av frågeställningarna. Ett exempel på detta är den fråga gällande pedagogernas 

intentioner med lärplattan i den pedagogiska verksamheten. Här har vi bland annat fått svaren, “ett 

lärande”, “vidareutveckla, förenkla och fördjupa”.  

Vi kan se att det är tidskrävande att genomföra en studie som bygger på en kvantitativ 

insamlingsmetod, då det har inneburit mycket förarbete att nå ut till önskvärda respondenter. Vi hade 

sett framför oss att återkoppling samt insamlingen av empirin hade gått snabbare än vad det gjorde. 

Insamlingen skulle från början pågå mellan veckorna 38-41, men vi fick dra ut på det till fredag v. 42. 

Samtidigt som vi hade önskat att ett större antal pedagoger hade deltagit i studien kan vi konstatera att 

det har varit tidskrävande att gå igenom, utläsa resultat från empirin och analysera all data. Med 

anledning av detta kan vi nu i efterhand dra slutsatsen att om fler hade deltagit hade vi troligtvis haft 

ännu svårare att hitta mönster i materialet då arbetet var tidskrävande och tiden var knapp. Hade fler 

svar inkommit hade det blivit ännu mer problematiskt då vi fick granska alla individuella svar och 

materialet kan också ha blivit övermäktigt att hantera. Vi valde att ta med frågeställningar kring 

förskolans verksamhetsform, ålder på respondenten samt hur många år respondenten hade arbetat med 

lärplattan inom förskolan. Anledningen till detta var att vi var intresserade av att kunna utläsa mönster 

och samband, huruvida åldern på respondenten samt verksamhetsformen kunde ha betydelse för 
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förhållningssätt till lärplattan samt hur tillgången såg ut. Detta resonemang byggde på våra egna 

föreställningar och till viss del av erfarenhet, framförallt då det handlar om ålder, kunskap och 

inställning till lärplattan. Då det handlar om tillgång till lärplattor hade vi också en föreställning kring 

att kommunala förskolor har en större tillgång och ekonomiska medel att tillgå för inköp av digitala 

verktyg. Vi kan dock efter att ha studerat samtliga enskilda svar inte kunnat utläsa att detta hade någon 

inverkan. Dessutom var det endast två respondenter som arbetade inom en fristående förskola, trots att 

vi vände oss till fler då vi mailade ut vårt informationsbrev. Av den anledningen kan vi inte se mönster 

då det handlar om skillnader mellan fristående och kommunala verksamheter. Vi har diskuterat en hel 

del vad det låga deltagande kunde bero på samt anledningen till varför vi inte fick återkoppling från 

fler förskolechefer efter vårt utskick. En tanke har varit att då våra privata mailadresser användes vid 

utskicket kan det ha inneburit att våra mail sorterades som skräppost. Samtidigt har vi erfarenhet av att 

både förskolechefer och pedagoger får en mängd mail, som det ibland är svårt att hinna med att läsa, 

av den anledningen hade det troligtvis varit bättre om vi hade kontaktat varje förskolechef per telefon. 

Betydelse för praktiken och professionen 
Utifrån studiens empiri och våra egna tankar kring digitaliseringens framfart i samhället kan vi inte 

stoppa utvecklingen vilken förskolans verksamhet är en del av. Detta innebär att vi måste diskutera 

och reflektera inom förskolan, både inom arbetslaget och inom organisationerna i sin helhet. 

Läroplanen har precis reviderats och med anledning av de nya skrivningarna är det av största vikt att 

organisationerna utarbetar dels en plan för hur kompetensen ser ut bland pedagoger samt vilken typ av 

kompetensutveckling som behövs. Det är samtidigt av stor vikt att det utarbetas syften över hur 

lärplattan ska användas inom verksamheten för att komma bort från det så kallade “appträsket” och 

hitta nya arbetssätt för att möta barnen utifrån deras individuella förutsättningar. Vi anser att den 

nationella digitaliseringsstrategin kan fungera som ett stöd och vägledning för såväl pedagoger som, 

förskolechefer och huvudmän. Detta med anledning av att uppdraget förtydligas för samtliga parter då 

det handlar om syfte och användning inom den pedagogiska verksamheten i förskolan. Att pedagoger 

nu också erbjuds att genomföra den webbaserade utbildning vilken Skolverket har utformat möjliggör 

en likvärdighet hos pedagoger i förskolan. 

Slutsatser 
Vi kan se utifrån dessa sex deltagande förskolor att inställningen till att använda lärplattan som resurs 

är positiv och att det finns en medvetenhet kring vad adekvat digital kompetens innebär för den 

enskilde respondenten. Med andra ord finns en likvärdig medvetenhet kring vad som står formulerat i 

förskolans läroplan (Skolverket 2018), då det handlar om digitalisering. Dock finns det samtidigt 

ingen likvärdighet då det handlar om tillgång till lärplattor inom dessa förskolor. Vi upplever samtidigt 

att det i de flesta fall finns tydliga intentioner med hur pedagogerna använder och vill använda 

lärplattan i den pedagogiska verksamheten. Endast en av respondenterna i denna studie svarade att det 

endast är pedagogerna som använder lärplattan inom verksamheten, vilket innebär att det i 49 fall av 

50 är barnens verktyg. 

Vidare forskning 
I denna studie valde vi att fokusera på lärplattan som resurs och hur pedagoger förhåller sig till dessa 

inom förskolan. Vi kan även se att det finns många andra typer av digitala verktyg på marknaden idag 

och att dessa marknadsförs på olika sätt. En typ av digitala verktyg som börjar synas allt mer är 

robotar av olika slag. Hur förhåller sig pedagoger till dessa verktyg och hur uppfattar de sin egen 

kompetens till dessa resurser? Att ställa frågan vad pedagogerna har för intentioner med denna typ av 

verktyg vore också intressant att få ta del av. Detta anser vi skulle vara intressant att utforska närmare 
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och anser att våra valda frågeställningar för vår studie även skulle vara användbara till andra typer av 

digitala verktyg. I och med att de tre olika fokusområdena inom den nationella digitaliseringsstrategin 

ska uppnås 2022, anser vi att det då vore intressant att genomföra en liknande studie igen då det 

handlar om likvärdighet, intentioner, kompetens bland pedagoger och förhållningssätt. Den adekvata 

digitala kompetensen ses som föränderlig och det vore spännande att se var vi befinner oss då, både 

inom samhället i stort samt inom förskolans pedagogiska verksamhet.  

Avslutning 

Vi ser med spänning fram mot den fortsatta tekniska utvecklingen som samhället genomgår och att få 

ta del av detta. Vi anser att det är av största vikt att varje enskild förskola diskuterar och funderar kring 

ett syfte kring hur arbetet med lärplattan, samt övriga digitala verktyg ska integreras i den pedagogiska 

verksamheten. Detta innebär att förskolorna måste ta hänsyn till barngruppen som helhet och deras 

erfarenheter och intressen, samt det individuella barnets behov och förutsättningar, men det handlar 

också om pedagogers kunskap och intresse. Adekvat digital kompetens innebär att pedagoger inom 

förskolan har i uppdrag att ge barn de möjligheter som krävs för att möta digitalisering i vardagen. Av 

den anledningen ser vi det som största vikt att pedagoger är närvarande, stöttande, utmanar och skapar 

möjligheter under barnens läroprocesser. Detta kopplat till förskolans uppdrag men också enligt 

nationella mål. Avslutningsvis vill vi framföra att vi i arbetet som förskollärare inser att vi inte kan 

stoppa samhällsutvecklingen, men det innebär också att det ena inte utesluter det andra. Vi anser att ett 

arbete med digitala verktyg inom förskolan innebär att det ska kombineras med- och kompettera andra 

uttryckssätt, inte ersätta något annat. 
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Bilaga 1 Informationsbrev  

Hej Förskolechef, 

Vi är studenter på Barn- och Ungdomsvetenskapliga Institutionen, avdelningen för 

förskollärarutbildning och förskoleforskning vid Stockholms universitet. Inom ramen för vår sista och 

avslutande kurs på förskollärarutbildningen ska vi skriva ett examensarbete. Vår studie kommer 

handla om att undersöka förskollärares samt barnskötares förhållningssätt till lärplattor eller iPads i 

förskolan. I och med att förskolans läroplan har reviderats, ser vi det som intressant att studera hur 

interaktionen mellan barn och pedagog med lärplattor som resurs ser ut ser ut ute på förskolor inom 

Stockholms län. 

För att samla in material till arbetet är vi intresserade av hur förskollärare och barnskötare ser på 

lärplattan som resurs i verksamheten. Därför skulle vi vilja att så många pedagoger som möjligt inom 

Er förskola besvarar den enkät som skickas ut per mail. Datainsamlingen pågår under veckorna 39-41 

och enkäten tar ca 10 min att besvara. 

Ett självständigt arbete är reglerat av regler om tystnadsplikt, personuppgiftslagen (1998:204) samt 

Vetenskapsrådets skrift om God Forskningssed. Detta innebär exempelvis att barnets, familjens, 

personalens och förskolans identitet inte får avslöjas och att fullständig konfidentialitet gäller. Allt 

insamlat material kommer därmed att avidentifieras och inga listor/register över personuppgifter 

kommer att upprättas. Det dokumenterade materialet får endast användas för vår egen bearbetning och 

analys samt sammanställas i en uppsats. Materialet kommer att förstöras efter att uppsatsen är 

godkänd. Uppsatsen kommer att publiceras digitalt. All medverkan är frivillig och enkäten besvaras 

anonymt. 

Vi har valt att rikta oss till förskolor inom Stockholms läns samtliga kommuner, där förskolors namn 

börjar på bokstaven A alternativt B. Vi önskar därför svar från Er snarast möjligt gällande deltagande i 

studien. Om Ni väljer att avstå behöver vi vända oss till en annan förskola inom Er kommun.  

Önskar ni ytterligare information är ni välkomna att kontakta oss studenter eller vår handledare vid 

Stockholms universitet. 

Tack! 

Vänliga hälsningar Malin Nilsson och Catharina Jorius 

Handledare: Susanne Kjällander 

Stockholms Universitet, Barn och Ungdomsvetenskapliga Institutionen 

106 91 Stockholm 
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Bilaga 2 Enkätundersökning 
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