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Bakgrund: Studier har visat på att lärplattan är ett komplement som blivit alltmer vanligt i 
förskolemiljön för barns lärande. Men en viss osäkerhet finns bland många pedagoger 
huruvida lärplattan kan användas på ett pedagogiskt sätt och huruvida det är skadligt för 
barnens hälsa eller inte. Kompetensutveckling i användandet av lärplattan är något som 
efterfrågas av många pedagoger i olika studier som har gjorts. Studier har visat att det finns 
fördelar med att använda sig av lärplattor i bland annat språkutveckling i och med att det finns 
appar där barnen kan utveckla förmågor som läsning, skrivning, lyssnade och talande. Då 
teknologin utgör en stor del av samhället här och nu och säkerligen kommer utvecklas 
ytterligare framöver, är det viktigt att ge barn möjligheter till att använda teknologin på ett 
pedagogiskt och utvecklande sätt.  

Syfte: Studiens syfte är att undersöka hur pedagoger, gällande barns språkutveckling 
använder sig av lärplattan. Vi kommer också undersöka pedagogernas förhållningssätt till att 
använda lärplattan som ett pedagogiskt verktyg. Våra frågeställningar är: Vad anser 
pedagoger om lärplattan som ett pedagogiskt verktyg? Och Hur använder sig pedagoger av 
lärplattan för barns språkutveckling? 

Metod: Studien är genomförd med den kvalitativa undersökningsmetoden 
fokusgruppsintervjuer. Fokusgruppsintervjuerna är genomförda på tre olika förskolor i två 
medelstora kommuner i Västra Götaland. Alla deltagarna arbetade som pedagoger på de olika 
förskolorna, förutom en person som nu arbetade som förskolechef men som tidigare arbetat 
som pedagog. Vi använde oss av tre olika artikeltitlar som stimulusmaterial för att få igång 
diskussioner mellan pedagogerna som deltog i studien. 

Resultat: Studien visade på flera olika sätt som pedagoger använder lärplattan för barns 
språkutveckling. I resultatet har det även framkommit att pedagogerna är positiva till införandet 
av lärplattan då den är en del av barnens och pedagogernas samtid. Pedagogerna såg 
lärplattan också som ett komplement till exempelvis dokumentation och inte bara som ett 
verktyg för språkutveckling. En viss rädsla har dock uttryckts bland pedagogerna gällande 
eventuell strålning som teknologin kan medföra och att användningen av lärplattan bidrar till 
mer stillasittande lek hos barnen.  

  

 



Förord 

Vi är tacksamma till alla informanterna som har bidragit med sin tid och delgivit sina tanker 
och erfarenheter gällande både lärplattan och språkutveckling.  

Stort tack till er! 
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Inledning  
Teknologin har kommit att bli en stor del av människors liv och särskilt på senare tid då dessa 
kommunikativa möjligheter har öppnat en ny värld. Barnen växer upp i ett globalt samhälle där 
kommunikation sker bland annat genom tal, bilder, text och tecken. Som benämns i läroplanen 
för förskolan (Skolverket, 2016) är ett av strävansmålen att barn ska ges möjlighet till att 
utveckla ett intresse för olika medier, bilder och texter, liksom sin förmåga att kunna samtala, 
tolka och kunna använda sig av olika uttryckssätt. Då teknologin har blivit en stor del av 
samhället har den även integrerats i skola och förskola. Något som flera forskare är överens om 
är att teknologin kan bidra till utvecklingen av exempelvis barns litteracitet (Flewitt, Messer & 
Kucirkova, 2015; Beschorno och Hutchison, 2013; Floyd, Smith Canter, Jeffs & Judge, 2008).  

Hur ställer sig då pedagogerna till användandet av digitala verktyg i förskolan som ett 
pedagogiskt verktyg. Inom den tidigare forskning som vi har tagit del av kan vi se en delad bild 
av synen på användandet av teknologi i förskolans undervisning. Flera pedagoger anser att det 
är användbart och positivt för barns utveckling medan det samtidigt finns en mer osäker 
inställning, då det anses kunna vara skadligt för barns hälsa. Även om lärplattor numera finns i 
förskolans miljö är många pedagoger osäkra på hur och om de ska använda den eller om det 
kan ge negativa följder för barnen. Förhoppningen med denna studie är att kunna bidra till mer 
kunskap inom detta forskningsområde.  

Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka hur pedagoger, gällande barns språkutveckling 
använder sig av lärplattan. Vi kommer också undersöka pedagogernas förhållningssätt till att 
använda lärplattan som ett pedagogiskt verktyg.  

Våra frågeställningar är: 

• Vad anser pedagoger om lärplattan som ett pedagogiskt verktyg?  
• Hur använder sig pedagoger av lärplattan för barns språkutveckling? 

Tidigare forskning  
I detta avsnitt kommer vi redogöra för tidigare forskning från artiklar, avhandlingar, och böcker 
som vi använt oss av i denna studie gällande språkutveckling och digitala verktyg i förskolan 
samt pedagogers förhållningssätt till lärplattan. I den tidigare forskningen har även kunskaper 
om datorer framkommit men som även berör användandet av lärplattan därför väljer vi att 
applicera även den kunskapen i vår studie. Vi har också fått syn på att lärplattan benämns vid 
flera olika namn i tidigare forskning, bland annat iPad, läsplatta, surfplatta och lärplatta. Vi har 
valt att använda oss konsekvent av begreppet lärplatta i vår studie då vi syftar på att barnen kan 
använda den som en medierande artefakt i sitt lärande, det är även detta forskarna har syftat på 
men ändå har den benämnts vid flera olika namn. Ett ord som använts i den tidigare forskningen 
för barns språkutveckling är litteracitet. Vilket vi använder oss av i tidigare forskning och som 
kommer presenteras under rubriken: Barns språkutveckling.  
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Pedagogers förhållningssätt angående digitala verktyg  
I Klerfelts (2007) avhandling om barns berättande med hjälp av datorn i samspel med andra 
barn och pedagoger är det enligt författaren pedagogernas uppgift att se till att barnen ska få 
tillgång till teknologin. Att de tillåter barnen använda teknologin trots att de själva kanske inte 
behärskar den fullt ut (ibid). I en studie undersöker Bølgan (2012) den debatt som pågår i 
samhället kring IKT (Informations- och kommunikationsteknik) i förskolemiljön. Det kan 
enligt Bølgan (ibid) ses som en utmaning att få in den nya teknologin i förskolan, framför allt 
om den anses vara farlig för barnen och för att pedagogerna själva känner att de inte vet hur de 
ska hantera den. Marklund och Dunkels (2016) belyser att en del pedagoger känner osäkerhet 
angående deras roll i användandet av lärplattan samt huruvida barn ska låtas använda lärplattan 
på samma sätt som andra traditionella material som barnen fritt får leka och lära med. I deras 
studie var syftet att undersöka svenska pedagogers diskussioner online angående hur de avser 
att använda digital lek genom lärplattor för att stödja barns litteracitet utveckling. Det uppkom 
då funderingar huruvida pedagogerna behöver vara delaktiga eller inte. En delaktig pedagog i 
samband med lärplattan kan enligt Sandvik, Smørdal och Østerud (2012) vara att pedagogen 
exempelvis är medveten om sina val av innehållet på lärplattan, att apparna1 är pedagogiska.  
 
I en litteraturstudie av Floyd, Smith Canter, Jeffs och Judge (2008) har de granskat vad andra 
forskare kommit fram till gällande teknologiska hjälpmedel i samband med tidig litteracitet för 
förskolebarn. De beskriver i sin studie att det finns mycket forskning som visar att lärare 
behöver lära sig hur tekniska hjälpmedel fungerar för att de ska kunna införa det i verksamheten. 
Flewitt, Messer och Kucirkova (2015) anser däremot att det krävs mer än att bara lära sig själva 
verktyget och att det inte räcker att endast hitta lämpliga appar till lärplattan. Pedagogerna 
behöver samtidigt utveckla en pedagogik för att teknologin ska kunna användas på lämpligaste 
sätt för exempelvis språkutveckling. De undersöker i sin studie lärplattan och dess betydelse 
för litteracitet i den nya digitala tidsåldern (ibid). Stoner, Parette, Watts, Wojcik och Fogal 
(2008) belyser i sin studie att kompetensutveckling inom tekniska kunskaper var något som 
efterfrågades av pedagoger då de var öppna för att använda sig av teknologiska verktyg i 
förskolan, men att de ville få kunskaper om dessa först. I studien undersöks pedagogers syn på 
ett införande av teknologiska hjälpmedel med program för barns utveckling av litteracitet. 
Däremot i en studie där de undersöker pedagogers kompetensutveckling inom barns lekande 
med teknologin kommer de bland annat fram till att det är viktigt att förstå vad det är som 
motiverar pedagoger att genomgå kompetensutveckling (Nuttall, Edwards, Mantilla, 
Grieshaber & Wood, 2015). 
 
Beschorno och Hutchison (2013) diskuterar att lärplattan är ett verktyg som de flesta barn vet 
hur de ska manövrera och hantera enskilt. Barnen kan också använda sig av lärplattan i grupp 
och kan då hjälpa varandra med att lösa olika problem och ge idéer samt att de får öva på 
turtagning (Beschorno & Hutchison, 2013; Bergman & Fors, 2015). Att barnen som föregående 
författare nämner kan sitta själva eller tillsammans med andra barn med lärplattan kan leda till 
möjligheter att lära sig på olika sätt, vilket även Bølgan (2012) påtalar i sin studie. Barnen kan 

1 Med appar menar vi applikationer som kan laddas ner till trådlösa teknologiska artefakter, exempelvis lärplattor 
och mobiler. 
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använda sig av lärplattan på olika platser i förskolan, exempelvis på golvet eller i en soffa. 
Fördelen med detta är att de olika platserna kan bjuda in barnen till olika gruppkonstellationer 
(Sandvik et al., 2012). Dock kan det ibland uppkomma problem som kan skapa frustration hos 
barnen exempelvis när de sitter tillsammans kan appens funktioner sluta fungera om det blir för 
många fingrar på skärmen samtidigt (Flewitt et al., 2015). Det framkom också enligt Flewitt et 
al. (ibid) att barnen kunde bli frustrerade i användningen av lärplattan när de inte klarade någon 
aktivitet och de inte fick något stöd eller hjälp från en pedagog. Men trots detta tror Bølgan 
(2012) att själva användandet av lärplattan kan stimulera barnens lärande och har ett positivt 
inflytande på dem. Bergman och Fors (2015) nämner också att lärplattan har ett positivt lärande 
på de yngre barnen genom att de lär sig bland annat själva touchtekniken, härma olika ljud och 
lägga pussel. Lärplattan har också en positiv effekt på de barn som är i behov av stöd enligt 
Bergman och Fors (ibid), de kan exempelvis bli mer koncentrerade och lugnare av den. 
Lärplattan kan också vara ett verktyg för att socialisera barnen på förskolan (Nuttall et al., 
2015). De beskriver ett tillfälle när en pojke som har autism och har svårt för det sociala 
samspelet, ofta har med sig sin lärplatta, vilket brukar leda till att det samlas fem till sex barn 
runt honom när han använder den. Även Sharkins, Newton, Albaiz och Ernest (2016) anser att 
teknologin kan användas tillsammans och att det är det bästa för delad förståelse och 
meningsskapande mellan barn.  
Marsh (2006) föreslår i sin forskning om barns multimodala2 berättande och filmskapande i 
förskolan att pedagoger behöver förhålla sig till den forskning som sker i denna värld som är 
präglad av media och teknologi för att kunna förse barnen med lämpligt stöd för barns lärande. 
Marsch (ibid) påpekar också att det är staten och politikerna som är ansvariga för utvecklingen 
av läroplanen, vilket resulterar i att det inte räcker om intresset för det digitala finns ute i 
verksamheterna. För så länge inte läroplanen och de som tar besluten reflekterar över dessa 
samtida kommunikativa praktiker, menar författaren att undervisningsutvecklingen kommer 
vara i otakt med den snabba utvecklingen inom teknologin som sker i resten av världen. Det är 
viktigt att pedagogerna inte bara ser de teknologiska verktygen som tillhörande de vuxnas värld 
i den pedagogiska praktiken, utan de bör även tillhöra barnens värld för annars skulle 
konsekvenserna av det kunna innebära att barnen utestängs från möjlighet till ett aktivt 
deltagande inom teknologin (Klerfelt, 2007).  I en rapport som Bergman och Fors (2015) gjort 
där de undersökt hur lärplattor kunde förändra förutsättningar för lärande i förskolan och då 
inom matematik och språk, framkommer det att pedagogerna såg fördelarna med lärplattan i 
och med att dokumentationen blev lättare och att de blev enklare för dem att återkoppla till 
olika händelser. I en studie som Nuttall et al. (2015) gjort framkommer det att pedagogerna 
anser att lärplattan är ett effektivt verktyg för att kunna söka upp kunskap tillsammans med 
barnen. Beschorno och Hutchison (2013) har fått fram ett liknande resultat eftersom lärplattan 
enligt dem skulle kunna bli ett lovande verktyg för pedaoger att tillgå. De nämner dock vissa 
begränsningar, exempelivs när pedagoger inte kan eller vill integrera lärplattan i praktiken. 
Vilket också Klerfelt (2007) uttrycker, att pedagoger många gånger ser teknologin som en 
svårighet, hur den kan integreras med andra verktyg och användas i praktiken. Det är också 
viktigt enligt Klerfelt (ibid) att pedagoger får tid att sitta tillsammans med barnen och undersöka 

2 Kress (1997) och Sandvik et al. (2012) menar att all form av kommunikation är multimodal, då det går att 
kommunicera på fler än ett sätt. 
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datorn/lärplattan samt att det finns teknisk support att tillgå. För det positiva som kan ske i 
användandet av teknologiska verktyg tillsammans är det interaktiva engagemanget som kan 
uppstå mellan barn och pedagog och det bör uppmuntras på samma sätt som bokläsning mellan 
barn och pedagog enligt Sharkins et al. (2016). Dock framgår det i Bergman och Fors (2015) 
rapport att pedagogerna ansåg att det fanns för lite tid att sitta tillsammans med barnen och att 
de fanns dåligt med stöd om tekniken inte fungerade. Stoner et al. (2008) kom fram till ett 
likande resultat i sin studie där pedagogerna ansåg att det tar tid att lära sig om tekniska 
hjälpmedel, införa det i undervisningen och att lära barnen använda det. Att assistera ett barn 
när han eller hon använder teknologiska hjälpmedel ansågs vara ett problem, inte för att det var 
jobbigt att hjälpa barnen utan problemet var att fanns fler barn på avdelningen som de behövde 
finnas tillgängliga för (ibid).  

I Flewitt et al. (2015) studie framkom det att deltagarna såg potentialen med att lära sig med 
hjälp av teknologin i förskolan, men trots det uttryckte flera av pedagogerna som deltog i 
studien en rädsla för den eventuella skada teknologin kan medföra för barnen. Exempelvis fanns 
det farhågor för att barnen skulle bli överstimulerade och att de inte skulle få vara ute tillräckligt 
(ibid). Wolfe och Flewitt (2010) diskuterar också farhågor i deras studie där de undersökt ett 
tvillingpars litteracitetförmåga, både med och utan teknologi. Några ur personalen i ett daghem 
som deltog i studien uttryckte en viss oro över ett ökat användande av teknologi bland barnen, 
både där på daghemmet och hemma med föräldrarna. Dels för att de trodde att det förstörde 
barnens tid med föräldrarna och dels för att deras kommunikativa förmåga kan ta skada av att 
barnen befinner sig i teknologiska världar och inte för en dialog med andra fysiska individer 
(ibid). Liknande farhågor hos pedagogerna framkom också i en studie som Nuttall et al. (2015) 
gjort där det bland annat talades om att barn inte längre använder sin fantasi då dem får allt 
serverat genom teknologin. Det gjordes jämförelser med hur barn lekte före teknologins stora 
genombrott, då barnen enligt pedagogerna var ute och lekte mer med varandra och med 
naturmaterial än vad dem gör nu. Denna syn kan bero på att pedagogerna ser på barnen ur ett 
historiskt perspektiv där barnen blir deltagare av samhället när de växer upp istället för att se 
dem som aktiva deltagare här och nu i detta digitala samhälle (Nuttall et al., 2015). Sharkins et 
al. (2016) undersökte i deras studie vilken syn pedagoger och föräldrar har på yngre barns 
användning av media, teknologi och skärmtid med hjälp av enkäter som innefattade olika 
påståenden om ämnet. Några påståenden där pedagogerna och föräldrarna inte var överens var 
om barn som använder teknologi blir osociala, otacksamma och får dålig hälsa. Medan de var 
helt överens om att barnen ansågs ligga efter om de inte är bekanta med teknologi som till 
exempel datorer om de är tre och ett halvt år och att elektroniska böcker inte är sämre än en 
vanlig bok.  

Pedagogers förhållningssätt angående barns språkutveckling 
I Björklunds (2008) avhandling undersöks hur barn erövrar och uttrycker litteracitet i förskolan, 
där hon kommer fram till att litteracitet erövras och uttrycks i förskolan genom barns berättelser, 
läsning, bokhantering, skrift, tecken, bilder/bilderbok, flerdimensionella artefakter, 
ritande/skrivande och sjungande. Litteracitet är en svensk översättning av literacy som 
Björklund (ibid) väljer att använda sig av, för att det eventuellt kan leda till att ordet hamnar i 
svenska ordlistan. Literacy är ett engelskt uttryck som kortfattat betyder läs- och skrivkunnighet 
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(Sandvik et al., 2012), men både Björklund (2008) och Lindö (2009) tolkar litteracitet som ett 
mer vidgat begrepp som även innefattar tecken, symboler och bilder. Björklund (2008) lyfter i 
sitt resultat att barnens interaktioner med varandra är intensiva i samband med litteracitet och 
hon anser att den sociala kontexten med hjälp av artefakter kan bidra och ge näring till barns 
interaktioner med varandra. Vidare påpekar Björklund (2008) att i förskolemiljön finns 
förutsättningarna för att barnen ska kunna använda och träna sin litteracitet genom den 
kommunikation och det sociala samspel som möjliggörs inom förskolans ramar. Jönsson (2009) 
beskriver i en bok tillsammans med andra författare där de skriver om barns språk i 
förskoleåldern och tidig skolålder, att barn utvecklar litteracitet genom sociala aktiviteter, både 
självständigt och gemensamt med andra barn genom att delta i olika processer tillsammans med 
andra.  

Hvit (2015) har gjort en studie om pedagogers sätt att prata om deras arbete med de yngre 
förskolebarnen gällande litteracitet. I studien framkom det att pedagogerna pratade om barns 
litteracitet som att det var något som barnen gör. Med det menas att barn gör litteracitet i olika 
aktiviteter individuellt, med andra barn, med pedagoger och med det material som 
förskolemiljön erbjuder, vilket även Björklunds (2008) resultat i föregående stycke påvisar. 
Enligt Hvit (2015) anser pedagogerna i studien att barnen ser sig själva som skribenter och 
läsare, vilket pedagogerna naturligt försöker gå in och uppmuntra i de aktiviteter som innefattar 
läsning och skrivning. Exempel på situationer där detta sker är när pedagogerna uppmuntrar 
barnen att läsa för sin docka, skriva sitt namn eller genom att sätta ord på det barnen gör (Hvit, 
2015). Pedagoger kan även enligt Fast (2008) be barn att berätta om bland annat sina leksaker 
som ett sätt för barnen att öva på sina kommunikativa förmågor. Genom att berätta om sina 
leksaker är barnen själva experter och kan delge pedagogerna ny kunskap. Norling (2014) 
undersöker i en studie pedagogers tillvägagångssätt för barns tidiga utveckling av litteracitet. 
För att främja litteracitet uttrycker några pedagoger i studien att lek och stödjande 
kommunikation är viktiga komponenter (ibid). Klenk (2001) visar på liknande resultat i sin 
studie genom att uttala att lek är något att utgå ifrån i barns tidiga litteracitet utveckling. Leken 
har stor betydelse när barn vill försöka förstå eller skapa texter eftersom lek och fantasi är nära 
sammankopplade (Fast, 2008).  Litteracitet erfarenheter är något som barnen erfar under hela 
dagen på förskolan, det är inget som bara sker under vissa specifika aktiviteter enligt 
pedagogerna i Norlings (2014) studie. Celebi Oncu och Unluers (2014) har i sin studie 
undersökt pedagogers tillvägagångssätt till barns utveckling av litteracitet. I studien har det 
visat sig att pedagogers kunskap gällande tidig litteracitet är en avgörande del, därför är det 
viktigt att pedagogerna ges möjlighet att ta del av utbildningar där de exempelvis kan lära sig 
hur de bygger upp en språkmiljö. Dels för att kunna utveckla tidig litteracitet och dels för att 
lära sig hur de kan använda teknologin i aktiviteter kopplat till tidig litteracitet. Som Klenk 
(2001) beskriver i sin studie infördes exempelvis olika skriftmaterial till dockvrån som 
anteckningsblock, post-it lappar, pennor och reklamblad från en mataffär. Syftet med det var 
att pedagogerna ville bjuda in barnen till skriftspråkmaterialet via det material som de infört i 
dockvrån. Klenk (2001) har i sin studie studerat två pedagoger som genomförde ett projekt där 
dem testade att införa litteracitet material i barnens vardagliga lek på förskolan.  
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Språkutveckling med lärplattan 
I förskolan när barn interagerar med touchteknologi3 kan det enligt Sandvik et al. (2012) kallas 
för litteracitethändelser, vilket innebär att basen i dessa händelser exempelvis kan vara filmer 
eller bilder där det skrivna ordet kan variera beroende på vilken situation de uppkommer. 
Lärplattan är enligt Flewitt et al. (2015) ett av de senaste verktygen med kraft att kunna väcka 
lusten för barn att lära sig litteracitet. Medan Beschorno och Hutchison (2013) anser att det är 
ett verktyg som kan användas för att stödja själva lärandet av tidig litteracitet i förskolan. En av 
fördelarna de upptäckte i sin studie där de undersökte lärplattan som ett instruerande verktyg 
för lärande av litteracitet var att en del appar kunde användas för att lära sig läsning, skrivning, 
lyssnade och talande i en och samma app. Marklund och Dunkels (2016) påvisar att 
pedagogerna är uppdelade i två grupper i denna fråga, då det framkom i deras studie att 
pedagogerna hade två olika förhållningssätt till detta. Den ena gruppen var övertygade om att 
fördelar som språkutveckling och stöd för barns litteracitet kunde utvinnas från användandet av 
lärplattor i förskolan. Den andra gruppen var mer reserverad kring att introducera teknologin i 
förskolan då de ansåg att deras traditionella praktik skulle bli hotad vid ett införande av 
exempelvis lärplattor. Pedagogerna hade en oro för att de kunde bli mer passiva i sin 
pedagogiska roll, att lärplattan istället skulle börja användas som en barnvakt var något som 
uppdagades i studien. De pedagoger som var positiva till ett införande av lärplattan i förskolam 
menade på att allt pedagogiskt material på förskolan är ett komplement till varandra, att barn är 
intresserade av ett varierat material. Därför tror de inte att lärplattan skulle bli en barnvakt utan 
övervakning från pedagoger, eftersom barnen likaväl använder annat pedagogiskt material utan 
uppsikt av pedagoger. En annan författare som också hittat fördelar med att använda lärplattor 
för att utveckla barns litteracitet är Flewitt et al. (2015) som beskriver att lärplattan kan 
stimulera barnens engagemang för utvecklande aktiviteter och koncentration inom litteracitet, 
både självständigt och i samspel med andra barn. Bergman och Fors (2015) belyser också att 
det finns andra fördelar med att använda lärplattan i förskolan till exempel att barn med ett 
annat modersmål ges möjlighet att lära sig exempelvis svenska genom imitation och att apparna 
kan stimulera barnen till att lära sig nya begrepp. 
 
I en studie där Sandvik et al. (2012) undersökt användandet av lärplattan i en utvecklande 
förskolemiljö använde de sig av två appar för att stödja det språkliga lärandet för femåringar. 
Utifrån den insamlade data kunde de bland annat urskilja att barnen i skapandet av sina 
berättelser som de gjorde i en av apparna tog inspiration från tidigare erfarenheter (Sandvik et 
al., 2012). I sin studie kommer Flewitt et al. (2015) fram till att det finns positiva möjligheter 
till ett tidigt litteracitetlärande hos barnen med hjälp av exempelvis lärplattor. Medan Floyd et 
al. (2008) anser att teknologiska verktyg borde utgöras till nyckelkomponenter i utformningen 
av metoder för litteracitets undervisningen eftersom teknologin fortsätter att expandera. Floyd 
et al. (ibid) kom även fram till i sin studie att andra forskare och praktiker förespråkar att 
litteracitet i tidig ålder kan minska risken för svårigheter med litteracitet senare i livet. Vidare i 
Celebi Oncu och Unluers (2014) studie har pedagogerna delat med sig av att de inte fått använda 
teknologiska verktyg till undervisning i litteracitet trots att de hade olika teknologiska verktyg 

3 Med touchteknologi menar vi digitala verktyg som styrs med hjälp av ett finger eller en speciell penna på 
skärmen, exempelvis lärplattor eller mobiler 
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att tillgå. Anledningen till detta hade varit att de fått till sig att det var omöjligt för dem att 
använda teknologin till att lära ut litteracitet och detta då antagligen för att de pedagogerna inte 
hade så mycket kunskap inom de teknologiska verktygen. Därför är det som Celebi Oncu och 
Unluers (ibid) beskriver, viktigt att pedagogerna får utveckla sina kunskaper om teknologin i 
samband med litteracitet. 

Centrala begrepp  
I vår tidigare forskning beskrivs lärplattan som ett verktyg som kan stimulera barn till 
språkutveckling genom de multimodala förmågor den innehar. Lärplattan är därmed en av 
många artefakter som kan användas som ett medierande redskap. Enligt Säljö (2014) innebär 
mediering att människor använder olika redskap eller verktyg för att förstå sin omvärld och 
kunna agera i den. I det sociokulturella perspektivet handlar lärande och utveckling om hur 
människor utvecklar olika kommunika förmågor som är viktiga för att kunna fungera i 
samhället, som exempelvis skriva, läsa, räkna, lösa problem (ibid). Säljö (ibid) menar att genom 
olika medierande redskap som är framkomna genom historien och den kulturella utvecklingen 
som skett i världen kan sådana förmågor utvecklas. Det är inom den kulturella gemenskapen de 
språkliga redskapen tar sin form, de är således inte naturliga utan de formas av olika traditioner 
samt att de hela tiden fortsätter förändras och utvecklas (ibid). Det finns språkliga och det finns 
fysiska medierande redskap enligt Säljö (ibid). De fysiska medierande redskapen kan även 
benämnas som artefakt. En artefakt är ett föremål som är tillverkad av människor med hjälp av 
människors samlade kunskaper (Bjurulf, 2013). Mediering genom fysiska redskap innebär att 
man måste behärska olika fysiska redskap och teknologier (Säljö, 2014).   Språkliga medierande 
redskap handlar om bokstäver, teckensystem, siffror, räknesystem och begrepp. De olika 
medierande system som människan har tillgång till är även kompletterande och fungerar 
tillsammans (ibid). Enligt Säljö (ibid) är detta något man behöver ha i åtanke då den digitala 
tekniken har öppnat nya revolutionerade möjligheter att använda bilder och andra 
representationer på än tidigare. Lärplattan kan anses vara både språklig och fysik då det är en 
artefakt samtidigt som den innehåller det språkliga, som tecken, bilder och ljud. Ett sådant 
redskap benämns av Säljö (ibid) som ett kulturellt redskap då det både har en språklig och en 
fysisk sida.  

Metod   
I denna del presenteras vårt empiriska material, där vi kommer redogöra för vårt urval, val av 
metod, våra etiska överväganden, genomförandet av fokusgruppsintervjuerna samt 
tillförlitligheten, giltigheten och generaliserbarheten i vår studie.  

Fokusgruppsintervju 
Kroksmark (2014) beskriver att det mest lämpliga metodvalet inom forskning i förskolan är den 
kvalitativa forskningsmetoden. Detta motiveras utifrån att kvalitativ forskning alltid hanterar 
små populationer, vilket författaren benämner att det just är få personer som finns inom 
förskolan och det är djupt förankrad kunskap som eftersträvas istället för översiktliga studier. 
Den kvalitativa datainsamlingsmetod som vi har valt att använda i vår studie är 
fokusgruppintervjuer. Enligt Justesen och Mik-Meyer (2011) är fokusgruppsintervjuer en 

7 
 



kombination av intervju och observation eftersom informanterna dels ska diskutera utifrån ett 
av forskaren förvalt ämne och dels eftersom dem blir observerade hur dem bland annat samtalar 
och reagerar på det andra säger. Även Trost (1997) beskriver fokusgruppintervjuns 
karakteristiska drag, där informanterna själva samtalar medan intervjun observeras med både 
syn och hörsel av intervjuaren samt att intervjuaren även styr in på ämnet igen om det glider 
utanför. Vi valde att använda denna datainsamlingsmetod i vår studie eftersom vi ville ta reda 
på pedagogers syn på lärplattan som ett pedagogiskt verktyg genom att lyssna på och observera 
deras diskussioner kring ämnet. Justesen och Mik-Meyer (2011) beskriver fortsättningsvis att 
en av egenskaperna i fokusgruppintervjun är att deltagarna under intervjun ges möjlighet att 
redogöra, argumentera och ibland även försvara sina ståndpunkter. Som Hylander (1998) 
påpekar är det viktigt att deltagarna är intresserade av och kan diskutera det ämne som 
intervjuaren har med för att sådana diskussioner ska uppkomma.  

En av nackdelarna med en fokusgruppintervju är att informanterna kan känna sig obekväma i 
situationen eller att dem har svårt att komma till tals. Då är det enligt Wibeck (2010) viktigt att 
intervjuaren går in och uppmuntrar personen som har svårt att göra sin röst hörd genom att 
kanske direkt när ett nytt ämne introduceras rikta sig mot personen och fråga vad han eller hon 
anser om det som ska diskuteras. Det kan även vara viktigt enligt författaren att redogöra för 
fokusgruppen att man som intervjuare inte är expert på ämnet och att syftet inte är att kontrollera 
deltagarnas kunskaper. Vilket skulle kunna medföra att informanterna känner sig mindre 
obekväma under fokusgruppsintervjun.  

Fokusgruppsintervjuer kan enligt Hylander (1998) användas som den enda insamlingsmetoden 
eller som ett komplement till andra insamlingsmetoder. Justesen och Mik-Myer (2011) 
benämner att metoden för det mesta kombineras med andra kvalitativa och/eller kvantitativa 
metoder. Vi har i vår studie valt att endast använda fokusgruppintervju som 
datainsamlingsmetod för att få svar på våra forskningsfrågor då vi har fokuserat på pedagogers 
syn kring ett visst ämne. En annan kvalitativ datainsamlingsmetod som hade kunnat varit av 
intresse för vår studie är deltagande observation vilket Franzén (2014) benämner som en metod 
där forskaren själv deltar i det som ska studeras. Dock beskriver Franzén (ibid) att detta är 
tidskrävande eftersom det förutsätter att man spenderar en längre tid i den miljön som ska 
studeras. Den tidskrävande aspekten bidrog till att vi valde bort deltagande observation, detta 
trots att vi i vårt missivbrev benämnde att vi eventuellt behövde komma tillbaka och genomföra 
observationer. 

Urval 
De tre fokusgruppsintervjuer som vi gjorde bestod av tre till fyra pedagoger på tre olika 
förskolor i två medelstora kommuner i Västra Götaland. I den första fokusgruppintervjun deltog 
även en förskolechef som tidigare arbetat som pedagog. Pedagogerna på de förskolor där vi 
genomförde fokusgruppintervjuer arbetade i barngrupper där åldrarna varierade mellan ett till 
sex år. Vi har valt att benämna de olika förskolorna för Rosen, Liljan och Näckrosen. I tabellen 
nedanför finns uppgifter om de olika deltagarna där ålder, utbildning, yrkeserfarenhet, vilken 
ålder det är på barnen de jobbar med och vilken metod som är använd och hur lång tid intervjun 
är genomförd. Förskolorna och pedagogernas namn är i denna studie fingerade. 
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Pedagog Ålder Utbildning Förskola Ålder på 
barn 

Yrkeserfarenhet 
- år 

Metod och tid 
(minuter) 

Amanda 60 Barnskötare Rosen 1-5 28 Fokusgruppintervju 
(33) 

Ulla 43 Rektorsutbildning 
Förskollärare 

Rosen 1-5 3 Förskolechef 
15 Förskollärare 

Fokusgruppintervju 
(33) 

Cecilia 50 Förskollärare Rosen 1-5 27 Fokusgruppintervju 
(33) 

Kajsa 47 Förskollärare Rosen 1-5 23 Fokusgruppintervju 
(33) 

Gun 22 Barnskötare Liljan 1-2 (tidigare 
jobbat med 
6-åringar) 

3 Fokusgruppintervju 
(45) 

Lydia 49 Förskollärare Liljan 1-2 (tidigare 
jobbat med 
6-åringar) 

15 Fokusgruppintervju 
(45) 

Katarina 42 Barnskötare Liljan 1-2 5 Fokusgruppintervju 
(45) 

Sigrid  35 Förskollärare Näckrosen 3-5 6 Fokusgruppintervju 
(23) 

Elsa 54 Förskollärare Näckrosen 3-5 32 Fokusgruppintervju 
(23) 

Maria 53 Förskollärare Näckrosen 1-3 30 Fokusgruppintervju 
(23) 

 

I två av de fokusgruppintervjuer som vi genomförde kan det beskrivas att valet av deltagarna 
gick till genom ett snöbollsurval, vilket Wibeck (2010) beskriver som ett urval där en redan 
rekryterad person uppger andra intresserade personer. Vi fick kontakt med två olika personer 
som var intresserade av att vara med i studien. De kände i sin tur några på sina arbetsplatser 
som också var intresserade av att medverka i studien. Deltagarna till den tredje 
fokusgruppintervjun rekryterades genom att vi använde existerande listor över olika 
förskolechefer i en kommun som vi tog kontakt med. Att utgå från existerande listor är enligt 
Wibeck (ibid) passande när det är förbestämt vilken sorts grupp man är intresserad av att 
intervjua. Efter kontakten med en av de förskolechefer vi talade med blev vi uppringda av en 
pedagog som visade intresse för att delta i studien ihop med sitt arbetslag. De olika metoder vi 
använt för att välja deltagare till denna studie kan även kallas bekvämlighetsurval, vilket enligt 
Trost (1997) innebär att man får använda sig av det man hittar. Då vi använde oss av de 
pedagoger vi hittade och som ville delta kan det anses vara ett bekvämlighetsurval. Det enda 
urvalskravet vi hade på de deltagare som skulle delta i studien var att de var verksamma som 
pedagoger i en förskola. Undantaget var den person som nu jobbade som förskolechef, men då 
personen tidigare arbetet som pedagog ansåg vi att det var likvärdigt. När vi använder oss av 
ordet pedagog i studien innebär det både barnskötare och förskollärare. 

Genomförande  
Innan varje fokusgruppintervjus start meddelade vi informanterna ytterligare en gång om de 
etiska forskningskraven (Vetenskapsrådet, 2002) som vi hade informerat om i vårt missivbrev, 
utifall någon hade missat det.  

Vi valde att använda oss av stimulusmaterial när vi genomförde fokusgruppintervjuerna. Det 
stimulusmaterial vi valde att använda oss av var tre olika rubriker (se bilaga 2) som hörde till 
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tre olika artiklar som handlade om lärplattan, vilket vi ville att informanterna skulle diskutera 
utifrån. De tre artiklarna vi hade valt kan upplevas provocerande, vilket vi valde för att vi ville 
åstadkomma en diskussion mellan pedagogerna med många tankar och åsikter. Den första 
artikelrubriken började vi alltid med vid varje intervjutillfälle och utifrån vad som diskuterades 
under den rubriken lade vi fram den andra eller tredje rubriken som efterföljare. En artikelrubrik 
som vi använde oss av var på engelska, vilken vi översatte varje gång vi tog fram den i 
fokusgrupperna utifall någon skulle uppleva den svårförståelig. Den första artikelrubriken 
upplevde vi var mer generell då den handlade om lärplattan som komplement, vilket vi tänkte 
kunde generera svar om pedagogernas åsikter, att de höll med eller inte samt hur den användes. 
Den andra artikelrubriken kunde upplevas som negativt laddad till användandet av trådlös 
teknik, vilket vi även kunde se under en av intervjuerna då en av deltagarna reagerade kraftigt 
på detta påstående. Vi ville med denna artikel se vad pedagogerna ansåg om detta då det ofta 
diskuteras om rädslor med teknologin i samhället med olika varningar och larm om dess 
användning. Den tredje artikelrubriken påtalade att Ipad kan vara ett verktyg för litteracitet i 
tidig ålder för barn, vilket vi hoppades skulle generera tankar hos pedagogerna huruvida de 
ansåg det eller inte och på vilket sätt. Stimulusmaterial enligt Wibeck (2010) kan bestå av 
artiklar, citat, bilder eller något annat som relaterar till det ämne som ska diskuteras.  En sådan 
fokusgruppintervju kan kallas ostrukturerad, vilket Wibeck (ibid) beskriver innebär att som 
intervjuare är man tillbakadragen och ger informanterna utrymme att samtala med varandra. 
Det behöver inte vara några fasta frågor som ska besvaras utan istället är syftet att lyssna på 
informanternas fria diskussion inom ett visst ämne.  Detta medför att intervjuaren inte går in 
och styr i diskussionen vilket då minskar risken att intervjuarens föreställningar och 
förförståelse speglar av sig på informanterna (Wibeck, ibid). En fokusgruppintervju fungerar 
bäst om informanterna får diskutera fritt och tillåts introducera nya ämnen, då det öppnar för 
möjligheterna att intervjuaren kan upptäcka något annat inom det fokuserade ämnet som inte 
kunnat förutses (ibid). Dock måste intervjuaren vara beredd att gå in och styra upp diskussionen 
om den går helt från ämnet.  

Vi gjorde först en pilotfokusgruppsintervju för att säkerställa att vi fick svar på våra 
forskningsfrågor via det stimulusmaterial som vi valt att använda oss av under 
fokusgruppsintervjuerna. Då vi ansåg att vi fick ut bra material av intervjun valde vi att använda 
oss av pilotintervjun i studien och analysera den. Vi upplevde även att det stimulusmaterial vi 
valt genererade svar till våra forskningsfrågor, vilket medförde att vi fortsatte använda de tre 
rubrikerna i kommande fokusgruppintervjuer. Under varje fokusgruppsintervju gjorde en av 
oss anteckningar medan den andre presenterade de olika rubrikerna samt var beredd att styra 
tillbaka diskussionen till ämnet om det gled utanför. Vi döpte även informanterna till 1,2,3 & 4 
för att de skulle vara anonyma i vår transkribering, men i vår resultatdel kommer vi använda 
oss av fingerade namn.  

Dataanalys 
Efter varje genomförd fokusgruppintervju transkriberade vi det inspelade materialet på en dator 
som vi därefter skrev ut i pappersform. I vår analys av texten som transkriberats från det 
insamlade materialet använde vi oss av textnära kodning. Tjora (2012) beskriver begreppet 
textnära kodning som en analysmetod där forskaren skapar koder direkt från det insamlade 
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materialet. Dessa koder kan vara ord eller uttryck som beskriver vad delar av texten handlar 
om. På detta sätt arbetar sig forskaren sedan igenom hela det transkriberade materialet och får 
då fram en lista med flera koder. Några exempel på koder som vi fick fram i vår textnära 
kodning var: sagor, appar, QR-koder4, utbildning, komplement, dokumentation, stillasittande 
och strålning. Nästa steg i analysen är enligt Tjora (2012) att genomföra kategoriseringar av 
koderna där de samlas i olika grupper som är av relevans för studiens frågeställning. De olika 
kategorier som framkommer i materialet bildar sedan utgångspunkten för de huvudteman som 
kommer användas i analysen och det som formar studiens resultatdel. Det färdiga datamaterialet 
som vi har fått fram analyserades sedan utifrån våra centrala begrepp mediering och artefakt 
under våra huvudteman som blev språkutveckling med lärplattan och pedagogers 
förhållningssätt. Vi tänker att vi applicerar mediering på studien genom att lärplattan är ett 
redskap som kan användas för att exempelvis lära sig språk.  Artefakt applicerar vi i studien 
genom att vi undersöker hur pedagogerna ser på lärplattan samt de förmågor den kan mediera 
som ett verktyg.  

Forskningsetiska överväganden 
Vi har i vår studie förhållit oss till de forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet (2002) 
gett ut vilket infattar de fyra kraven: informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Via missivbrevet (se bilaga 1) som vi skickade ut till deltagarna i studien framgår det i 
enlighet med det första kravet, informationskravet, studiens syfte och hur den ska gå tillväga. 
I missivbrevet framgår det också enligt samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet att det är valfritt för informanterna att delta och att dem kan hoppa av studien 
utan några konsekvenser för deras del, men även att deras deltagande sker anonymt och 
endast i syfte för denna studie.    

Tillförlitlighet 
Inom den kvalitativa forskningen innebär tillförlitligheten att forskaren måste kunna visa att 
insamlade data är seriösa och relevanta för den aktuella forskningsfrågan (Trost, 1997). Vår 
genomförda studies tillförlitlighet är beroende av hur vårt metodval, urval, genomförande, 
dataanalys, etiska överväganden presenteras i studien.  Vi båda två har närvarat vid alla 
fokusgruppintervjuer samt spelat in ljudet och gjort anteckningar. Vi har noga lyssnat på det 
inspelade materialet flera gånger då vi transkriberade samt undersökt våra anteckningar. Vi 
har kontrollerat transkriberingen tillsammans för att förhindra eventuella misstolkningar. 

Giltighet 
Giltigheten i en kvalitativ studie handlar om att ta reda på om det valda mätinstrument mäter 
det som avsetts mätas (Trost, 1997). För att säkerställa att metodvalet och stimulusmaterialet 
var giltiga för vår studie genomförde vi en pilotfokusgruppintervju, som vi senare valde att 
använda som en del av vårt empiriska material.  

4 QR-kod är ett svartvitt rutmönster som kan används för läsa av information eller länka vidare till exempelvis en 
hemsida. En sådan kod innehåller mer information jämfört med streckkod och de kan läsas av/scannas med 
speciella avläsare, mobiler eller lärplattor (NE, 2017).  
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Generaliserbarhet 
Då fokusgruppintervju är en kvalitativ metod är inte deltagarna utvalda enligt de kvantitativa 
metodernas urvalsprinciper. Vilket medför att det exempelvis inte går att säkra 
representativiteten eller att göra statiskt generaliserbara kopplingar till den större populationen 
(Justesen & Mik-Meyer, 2011). Som Wibeck (2010) påpekar är inte syftet med en 
fokusgruppintervju att kunna dra generella slutsatser om hela populationer. Eftersom det inte 
är möjligt att uttala sig om en hel populations åsikter och attityder bara genom att lyssna på ett 
fåtal individers röster. Författaren benämner fokusgruppintervjuer som en metod att få fram 
djupare förståelse av människors tolkningar av ett problemområde. Författaren beskriver också 
ett ord som kan anses vara mer lämpligt än just generaliserbarhet i samband med kvalitativa 
studier ”överförbarhet”, vilket beskrivs att resultatet från en fokusgruppsstudie går att överföra 
till andra sammanhang som är liknande. Överförbarhet benämns också av Ryen (2004) genom 
att göra detaljerade beskrivningar av det som studeras ges läsaren tillräckligt med information 
av studien för att kunna besluta om resultatet anses kunna överföras till andra miljöer. Vår studie 
är inte statistiskt generaliserbar för den större populationen, utan istället kan den anses vara 
överförbar till andra liknande kvalitativa studier. 

Resultat och analys 
I detta avsnitt kommer vi att presentera vårt resultat utifrån de tre fokusgruppsintervjuer vi har 
genomfört. De frågor vi kommer besvara i resultatet är:  Vad anser pedagoger om lärplattan 
som ett pedagogiskt verktyg? Hur använder sig pedagoger av lärplattan för barns 
språkutveckling?  I vårt empiriska material har vi genom vår textnära kodning funnit olika koder 
som vi slutligen delat upp i två olika teman som har kunnat svara på våra forskningsfrågor. De 
två temana är pedagogers förhållningssätt och språkutveckling med lärplattan, vilka vi kommer 
presentera under varsin rubrik. 

Pedagogers förhållningssätt 
Under denna rubrik kommer vi svara på studiens första frågeställning: Vad anser pedagoger om 
lärplattan som ett pedagogiskt verktyg? Pedagogerna som har deltagit i våra 
fokusgruppsintervjuer har haft både positiv och negativ syn på lärplattan. De ser fördelarna med 
den genom att den kan vara ett komplement i verksamheten som bland annat kan underlätta 
undervisningen eller förtydliga något för barnen. Exempelvis om pedagoger använder sig av 
sagor på lärplattan kan den förtydliga läsriktning och hur ord låter för barnen bland annat. Dock 
ser de även det negativa med den att vi inte riktigt vet hur den påverkar oss individer just med 
exempelvis strålning och då framför allt för yngre barn som inte är fullt utvecklade.  
 

Cecilia: Jo men så tänker vi väl. Att den är ett komplement tycker jag, Man kan ju söka om man 
håller på med något fokusområde. Eller djur och teknik eller någonting för då kan man ju söka med 
hjälp tillsammans med barnen med hjälp av surfplattan. Så det är ju bra. 
Intervjuaren: Mmmm 
Kajsa: Och just att den är väldigt lättanvänd som dokumentationsverktyg att man kan återkoppla 
och reflektera tillsammans med barnen om saker man har gjort.  
Intervjuaren: Precis.  
Kajsa: Och en helt ny värld öppnar ju sig egentligen med surfplattan.  
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Cecilia: Och samma information till föräldrarna, men det blir ju nu i det här [nämner plattformen 
för kommunen] då, ..., så lägger man ju ut information till föräldrarna åh, kan blogga åh... 
Amanda: Och sen så... 
Cecilia: Det är ju också ett komplement. 

(Rosen, 18 april 2017)   
 
Citatet ovan är ett exempel där pedagogerna diskuterar fördelarna med att använda sig av 
lärplattan i den pedagogiska verksamheten i form av dokumentation och via en plattform där 
de har kontakt med föräldrarna. De diskuterar också att det är lätt att kunna sitta tillsammans 
med barnen och tillsammans återkoppla och reflektera över saker de gjort. Det gör att barnen 
blir delaktiga i dokumentationsprocessen i och med att de själva kan tala om vad de gjort, barnen 
kanske kommer med andra tanker och åsikter än de som pedagogerna först tänkte på. 
Pedagogerna från de andra fokusgrupperna hade en liknande syn, att lärplattan är positiv att 
använda som ett komplement i verksamheten. Både som ett komplement till olika pedagogiska 
aktiviteter inom exempelvis språk, matematik och estetik men också som ett komplement till 
kameran. En pedagog berättade att det var väldigt enkelt att ta kort med lärplattan och för att 
sedan kunna göra en dokumentation av dem i lärplattan istället för att behöva starta upp datorn 
och göra en dokumentation via den. Negativa åsikter om lärplattan och trådlös teknik generellt 
grundade sig i rädslan om hur det eventuellt kunde påverka både barns och pedagogers hälsa. 
Det var framför allt under Rosens fokusgruppsintervju som pedagogerna visade en stor rädsla 
generellt för vad den trådlösa tekniken kan göra med människor och framförallt barn. En av 
pedagogerna uttryckte också att hon trodde att barnen var mer mottagliga eftersom de inte är 
fullt utvecklade än. De pratade också om att stillasittande kunde vara en negativ del i barns 
hälsa.  

 
Cecilia: Sen är det ju det här med stillasittande också.  
Ulla: Ja det tänker jag nog mer på. Att det kanske är kombinationen.  
Cecilia: För jag tycker, för vi har såhär på våran avdelning, att vi har ingen, dom får inte ha ipaden 
på förmiddagarna, utan på eftermiddagarna, åh ehm … tar man fram den så avstannar ofta all den 
andra leken, dom liksom, ja då blir det, då kommer dom och sätter sig bredvid och vill vara med, 
åh… och nu när vi har flera kan vi dela upp dom, och dom får sitta på olika ställen. Men då avstannar 
den andra leken. Även om det är några som håller på med, så, börjar någon spela så samlas alla 
barnen. Det tycker jag är lite, det är synd.  
Kajsa: Man får en sån…hälsa…med, det finns ju många rörelseprogram.  
Cecilia: Aa ja, det finns ju också…   

    (Rosen, 18 april 2017) 
 

I citatet ovan visar pedagogernas exempel på en stillasittande situation där all lek avstannar på 
avdelningen när lärplattan kommer fram och därför vill de att lärplattan endast kommer fram 
på eftermiddagarna så att barnen hinner leka med varandra på avdelningen. En pedagog från en 
annan fokusgrupp är inne på samma spår, att det bästa för barnen är att sitta lagom länge annars 
finns det risk att de rör sig för lite. Dock nämner några pedagoger att barnen inte bara behöver 
sitta stilla när dem håller på med lärplattan, för de finns ju olika appar att ladda ner som kan 
stimulera till rörelse. Enligt citatet nedan tog en fokusgrupp upp detta med appar som 
uppmuntrar till rörelse.  

Gun: Det finns ju appar som stimulerar till hälsa och rörelse… 
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Lydia: Då använder vi dom…vi använder… 
Katarina: Vi har laddat ner appar som uppmuntrar, till dans och så… 
Lydia: Åh rörelse…gympa… 
Katarina: Dom gillar jättemycket den där… 
Lydia: Bara man är medveten. 

(Liljan, 24 april 2017) 

Pedagogerna i fokusgruppen ovan skiljer även på stillasittande och stillasittande. De anser att 
det är farligare om barnen bara sitter och spelar ett spel där det inte finns något pedagogiskt 
syfte än om barnen spelar ett spel där dem kan lära sig något. De tar också upp att det är viktigt 
som vuxen, både pedagog och förälder att veta vad barnen gör på lärplattan, just för att veta om 
det bland annat har positiv inverkan på barnets inlärning. Pedagogerna från Näckrosen är 
medvetna om hur lätt det är att fastna framför skärmen, både som barn och vuxen och därför är 
det viktigt att som pedagogerna från både Rosen och Liljan diskuterar, veta hur apparna är 
uppbyggda och hur de fungerar. För som Rosen diskuterar i citatet nedan är det lättare att kunna 
förbereda barnen på ett byte eller avslut om de själva vet hur apparna fungerar.  

Amanda: Det var ju samma…innan när vi hade datorerna, när vi använda oss av datorerna, då var 
det ju samma diskussion där, hur länge ska dom få sitta. Och då kan jag känna det här också att, 
äggklocka ja det är ju bra…men tänkt dig själv att bli avbruten precis mitt i om du sitter…säg nu, 
tänkt att det bara är ditt jobb, du sitter och skriver, ett arbete, så ringer äggklockan, PANG (slår 
ihop händerna) och så ska du lämna…alltså det är ju hemskt…det är ju frukt… 
Cecilia: Det är ju bättre att titta lite, såhär att, när man ser ju änna när dom byter och så, dom får 
avsluta… 
Ulla: Jag tror även det, att det är att man måste hitta varianter på det och veta vad det är dom gör 
och att man har det på en sådan central plats, så att det hela tiden finns där den där närvaron som 
du pratade om, med pedagog…att man har det, den kontrollen eller vad man ska säga, så att man 
kan hjälpa som åh, för det är ju det vi ska göra, vi ska hjälpa dom att bryta mönster och hitta 
strukturer i vardagen så att det blir en jämn arbetsrytm, om man säger så, så gör man ju inte när 
dom sitter och pärlar heller. 
[Alla instämmer] 
Amanda: Jag menar det… 
Ulla: Nu lägger du klart dom här tio pärlorna, och likaväl där så kan man begränsa det, och det är 
det jag menar, där är det jätteviktigt att man vet vad spelen innehåller, så att du kan säga, att när du 
kommit hit så då avbryter vi här, för då går det eller kan man spara, ja då sparar man det. Precis 
som när man… 
Cecilia: Man förbereder… 
Ulla: Ja man förbereder och förarbetar, det är det vårt arbete går ut på mycket, och hitta bra 
övergångar  

 (Rosen, 18 april 2017) 

De flesta pedagoger som har deltagit i studien har varit överens om att barnen är kompetenta 
med lärplattan. En del barn kan hantera den redan på småbarnsavdelningen, men mycket av det 
hänger också på pedagogerna, hur mycket de låter de allra yngsta barnen undersöka lärplattan. 
I Liljans fokusgrupp diskuterade de att de allra yngsta barnen fick undersöka mycket med hjälp 
av lärplattan via exempelvis QR-koder, då det oftast fanns pedagoger till hands som stöd för 
dem. De äldre barnen fick oftare undersöka lärplattan själva och då även tillsammans med andra 
barn eller med en pedagog vid en del tillfällen. I andra fokusgrupper fick barnen också 
undersöka och spela pedagogiska spel tillsammans, vilket ledde till att barnen tillsammans 
hjälpte varandra och diskuterade kring spelen. Om ett barn exempelvis var fast på ett uppdrag 
eller aktivitet kan ett annat barn som kan den lära det barnet. Lärplattorna låg också oftast 
framme för de äldre barnen i två av förskolorna/fokusgrupperna så att de lätt kunde ta den och 
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spela och undersöka i smågrupper. Förutom i en fokusgrupp där de berättade att de endast tog 
fram lärplattorna på eftermiddagarna eftersom de ansåg att barnen skulle leka andra lekar på 
förmiddagarna eftersom de fanns risk för att de blev stillasittande för länge annars. Citatet nedan 
handlar om fördelarna med att barnen själva kan sitta tillsammans med lärplattan.  

Sigrid: Och det har ju vi också. Vi låter, vi låter ju iPaden ligga framme så att barnen kan gå dit när 
dom känner för. Men att alla får ju inte sitta där liksom, det får ju inte bli för många, två-tre stycken 
får sitta. Det ser vi liksom ett syfte med att som sitter och diskuterar med varandra och lär sig av 
varandra. Det kan bli jättebra diskussion med barnen har vi sett. Och det är också pedagogiska appar 
då som vi använder ... så att aa... 
Elsa: Åh dom hjälps åt... 
Sigrid: Ja precis. 

                         (Näckrosen, 4 maj 2017) 

Språkutveckling med lärplattan 
Under denna rubrik kommer vi svara på studiens andra fråga: Hur använder sig pedagoger av 
lärplattan för barns språkutveckling? I vår analys ser vi att pedagogerna uttrycker att det är i de 
olika apparna på lärplattan som språkmaterial finns. Pedagogerna benämner apparna de 
använder sig av som pedagogiska appar då de skiljer sig mot spelappar som är till för 
underhållning. De pedagogiska apparna innehåller passande material för att kunna arbeta med 
olika delar av läroplanen för förskolan som exempelvis språk, matematik och estetik. 
Lärplattans språkappar upplevs även kunna ge effekt för barn med annat modersmål än svenska 
samt att de blir mer inkluderade då de kan höra sitt egna språk på sagor och i sånger med hjälp 
av lärplattan. Något som påtalas i alla fokusgruppintervjuer är QR-koder som används som en 
länk för att komma åt sagor och annat material på internet. Det förekommer även olika 
aktiviteter där barnen med hjälp av lärplattan får erfara olika sätt att uttrycka sina 
kommunikativa möjligheter, green screen och iMovie är några exempel på sådana. Vi kommer 
beskriva användningen av lärplattan för barns språkutveckling under rubrikerna: sagor, sånger, 
filmskapande och bildspråkliga appar. 

Sagor 
Sagor är något som lärplattan användes till på samtliga förskolor i studien. Antingen genom att 
pedagogerna tar kort på olika sagor med lärplattan och sen visar det på projektorn för att alla 
ska kunna se samtidigt eller att barnen själva kan sitta och bläddra i en bilderbok eller lyssna 
på en ljudbok på youtube eller att en kändis läser en saga i serien Lässugen på UR 
(utbildningsradion). I en del appar där sagor läses upp för barnen står även texten skriven och 
de ord som läses upp blir markerade med en annan färg. Här får barnen möjlighet att följa med 
i läsriktningen, vilket Amanda i citatet nedan beskriver kan uppmärksammas av barnen. 

 
Amanda: […] Åh som du säger, många av de här sagorna är ju så texten står där nere, man hör texten 
och man ser alltså. Det visar ordet samtidigt som dom med en annan färg då, det som läses blir 
markerat. Åh är det då någon som är uppmärksam på det som är inne i detta, så ser dom ju detta.  
[…] 
Ulla: Jag tänker på det dom pratade om imorses på radion. Då med att...det här med att man inte ska 
ha skärmtid före man sover. Att det där tänker jag ju att..att man tänker på att sagan å att litteraturen 
ska va..inte tas bort. Det ska ju vara ett komplement till det så som du pratar om man kan ju göra 
det, ta ner på paddan, men att det är ju ett komplement… 
Cecilia: Precis det ersätter ju… 
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Ulla: Utifrån olika situationer man kan använda det. Dels kan man få upp det och se det som en mer 
gemensamhets grej, att alla får se samma. Det blir en större upplevelse på skärm eller på väggen kan 
man se det, genom sådana här, så det är ju sådana upplevelser man kan ge barnen. Där alla känner 
sig delaktiga. 
                                  (Rosen, 18 april 2017) 
 

Lärplattan föreslås enligt Ulla kunna göra barnen mer delaktiga i en upplevelse genom att det 
kan kopplas till projektorn och på så vis kan sagan visas i ett större format. Pedagogerna betonar 
att lärplattan endast är ett komplement till litteratur och att det även är viktigt att använda sig 
av böcker då lärplattan inte ersätter detta.  

Sånger 
Pedagogerna i Näckrosens fokusgrupp har under intervjun berättat att de använder lärplattan i 
samband med sångstunder för barns språkutveckling. De har också kunnat inkludera barn med 
annat modersmål i sångstunderna då de kunnat leta upp sånger på andra språk med hjälp av 
lärplattan. I citatet nedan beskriver en pedagog som arbetar på en småbarnsavdelning hur dom 
använder sig av lärplattan i samband med sång. 
  

Maria: Åh jag jobbar på en småbarnsavdelning ett till tre år och där har vi det också som ett 
komplement kan vi säga så tycker det också är jättebra faktiskt, ett bra alternativ som jag tror att 
man får vänja sig med mer och mer, vi har väldigt lite, använder inte mycket men vi har precis som 
ett komplement, och det kan gälla sånger, vi ser om vi sjunger sånger så är det inte alltid barnen 
förstår kanske innebörden av. Eller jag tycker att det är lite lättare ibland att kunna ta upp en sång 
på plattan där dom får se och sjunga med[…] 
     (Näckrosen, 4 maj 2017) 

 
Maria beskriver att hon tycker att lärplattan fungerar som ett bra komplement när det 
exempelvis gäller sångstunder med barnen.  Det kan underlätta för barnen menar Maria att de 
får se det de sjunger om på lärplattan samtidigt som de sjunger, eftersom hon upplevt att barnen 
inte alltid förstår vad de sjunger om. Med hjälp av lärplattan anser hon att barnen kan få en 
djupare förståelse av det som sången handlar om genom att samtidigt se bilder/film med 
lärplattan när dem lyssnar på och sjunger med i sången. Det kan även utläsas från citatet att 
Maria upplever att lärplattan är smidig att ta fram till barnen i samband med att de ska sjunga.  

Filmskapande 
Pedagogerna på en av de förskolor som deltog i studien visade stort intresse för olika framtids 
aspekter som lärplattan möjliggör redan nu. Just nu utforskade pedagogerna ett program som 
möjliggör green screen tillsammans med barnen. I citatet nedan beskriver pedagogerna att de 
är intresserade av att testa nytt och däribland green screen som innebär att de använder ett grönt 
tyg som barnen kan röra sig framför och då samtidigt filma barnen så att de sedan på lärplattan 
dyker upp i en annan miljö. Genom detta kan de bli sagofigurer i en sagovärld menar 
pedagogerna.  

 
Lydia: Sedan Gun du kanske vill berätta, det kanske inte hör till det med lärplattan men ni kanske 
kan använde det till den frågan, dom kunskaperna som vi prövar, det med grönt tyg, green… 
Gun: Ja, green screen som vi också använder med barnen. 
Intervjuaren: Vad spännande. Hur går det till? 
Lydia: Det är på prov just nu… 
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Gun: Vi testar lite… 
Lydia: Vi är intresserade av olika framtids… 
Gun: Det är ju en utav mina hjärtefrågor då, det här med IKT [Informations- och 
kommunikationsteknik], det tycker jag är väldigt roligt… 
Lydia: Barnen är huvudpersoner där och då är det verkligen skapande och hur man kan hamna i 
sagovärlden på egen hand…och själv bli sagofigur… 
[…] 
Gun: Så långt vi kommit nu då är att vi filmat upp i himlen och att dom flyger uppe i himlen, 
simmar i akvarium… 

(Liljan, 24 april 2017) 
 
Genom att använda sig av green screen möjliggör pedagogerna att barnen får utveckla sina 
kommunikativa färdigheter med hjälp av lärplattan. De kan berätta en saga med hela kroppen 
och kan sedan titta på den tillsammans när det spelats in på lärplattan. Ett annat program som 
används för barns egna deltagande i en saga är iMovie, vilket är en app där det går att göra egna 
filmer med både filmsekvenser och foton. I citatet nedanför beskriver en pedagog hur hon gick 
tillväga under ett temaarbete. 
 

Elsa: Men iMovie har jag inte sett någon variant på datorn än, för då kan man ju göra sin egen film 
och man kan ju göra den med filmsekvenser och man kan göra den med kort. Och när jag hade 
tema och körde bockarna bruse så fick barnen göra egna, öh eller egna…vi gjorde fyra masker 
tillsammans i alla grupperna, vi hjälptes åt att göra fyra masker sen så fick dom spela teater, så tog 
jag kort på det. Och då kunde jag ta kort så att även om det var 25 barn då så gjorde det inte 
femtioelva gånger, utan jag tog kort…vi tränade sen tog jag kort på dom i olika, så att alla var med 
på kort, sen kunde man inte se masken, sen klippte jag ihop det, så fick barnen turas om att prata in 
en liten snutt var till sagan… 
Maria: Vad käckt… 
Elsa: Åh sen kunde vi spela upp den för föräldrarna då, och just bara med kort såhär då… 
Maria: Vad käckt alltså… 
Elsa: Den blev jättebra…åh barnen tyckte det var jätteroligt […] 

                          (Näckrosen, 4 maj 2017) 
 

I detta citat påvisar Elsa att denna app på lärplattan möjliggjorde att barnen fick berätta en saga 
på ett sätt som barnen själva upplevde var roligt. Maria som inte har någon erfarenhet av att 
jobba med denna app visade intresse för vilka möjligheter den kan ha i ett temaarbete om sagor 
tillsammans med barnen. 

Bildspråkliga appar 
Något som blev framträdande i analysen av resultatet var att det fanns många appar på lärplattan 
som var utformade för att stimulera barns språkutveckling. Pedagogerna visade en positiv 
inställning till flera av de appar som de använder sig av för barns språkutveckling. Bland annat 
beskrev de appar som gick ut på att följa med bokstäver och symboler med fingret samt appar 
där barnen kan träna att ljuda bokstäverna för att på så sätt bekanta sig med alfabetet. I följande 
citat beskriver Liljan att appar är det främsta som används för språkutveckling med lärplattan.  

Gun: Vi har ju appar som är inriktade mot det här, som är språkutvecklande med ord, som en 
bilderbok… 
Lydia: Memory… 
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Gun: Bilderbok typ, som en bilderbok för småbarn fast i Ipaden eller lärplattan, om man trycker på 
så säger någon vad det är för någonting, och även appar där man ska…det är framförallt i apparna 
som dom har det här. 
Intervjuaren: Appar som är gjorda för det? 
Lydia: I språkutvecklingssyfte och så…barn är väldigt duktiga, vi ser själva att till exempel barn 
som började tidig höst förra året, har betydligt större ordförråd, och då används det som jag kan 
koppla det att man ska bada i språkmiljö, och i alla möjliga fall bara där man hör språket, så det 
vidgar väldigt mycket, åh vi ser att det ger resultat… 
Intervjuaren: Från lärplattor då? 
Lydia: Ja lärplattor precis, en del av det, hela tiden att det finns språk på olika sätt och bland annat 
det. Vad använder vi mera för att…för att? 
Gun: Om man tittar just på lärplattan, om man bara ska titta på lärplattan, så är det ju apparna, som 
är på den där hemsidan då där dom är kopplade till läroplanen, så tittar man på vilka som är 
anpassade för våra minsta.                                                                         

(Liljan, 24 april 2017) 
 

Lydia beskriver att hon sett en tydlig utveckling bland de yngre barnen som började tidig höst 
förgående år när det gäller deras ordförråd. Hon anser att en del av det beror på användningen 
av lärplattan i samband med språket. Hon beskriver även att det är viktigt att barnen får bada i 
en språkmiljö där språket finns hela tiden och på olika sätt.  Gun beskriver en app som är som 
en bilderbok där barnen kan trycka på en bild och då är det en röst som säger vad det är för 
någonting på bilden. Det Gun beskriver kan uppfattas betyda att barnen kan lyssna och se 
samtidigt för att få veta vad bilden föreställer och på så vis få ta del av kommunikation på flera 
olika sätt samtidigt. Gun beskriver även att det finns en hemsida med appar som är kopplade 
till läroplanen, vilket kan upplevas att hon tycker det är smidigt för att kunna få fram appar som 
kan användas i språkutvecklingssyfte.  
 
QR-koder kan enligt pedagogerna användas som en genväg för att barnen själva ska kunna 
komma till exempelvis ljudböcker på youtube och UR:s (utbildningsradion) serie Lässugen där 
en kändis läser en saga för ett barn. Det har även framkommit att QR-koder används som en 
länk till fakta om exempelvis djur samt sånger som barnen själva kan scanna med lärplattan. 
De används också som genvägar till sånger och sagor på andra språk än svenska för att barn 
med ett annat modersmål ska kunna ta del av sitt språk.  
 

Gun: … Jag började med att rensa hela lärplattan, laddade ner, det finns IKT sidan, tror jag den 
heter, med appar som är kopplade till läroplanen. Därifrån då, hittade appar att ladda ner som passade 
våra barn, våra sexåringar. Och sen så fick vi tips om…vad hette den?...lässugen… 
Lydia: Mmm…utbildningsradion, vi använde material från den sidan, och vi använde ett material 
från den sidan där olika kända personer som läser sagor, sagostund för barn. 
Gun: Och istället då för att vi skulle googla oss in och hitta dom här avsnitten, så satte vi liksom 
QR-koder så att barnen själva kunde ta lärplattan och scanna och sätta sig och titta på den här 
kändisen som läser då. 
[…] 
Gun: Då hade vi QR-koden ganska stor, så det var enklare för dom att scanna, men också då en bild 
på den här kändisen som var under… 
Lydia: Vilken artist eller känd person kan läsa texten eller möta… 
Gun: Det var Markoolio till exempel och Eva Rööse, då satt dom under här, och alla hade sin favorit 
när dom skulle läsa, och då visste dom, ja men jag vill ha tjejen med blont hår eller så… 

                  (Liljan, 24 april 2017)  
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Det framgår av analysen att QR-koder enligt pedagogerna är ett effektivt sätt för barnen att 
kunna ta del av sina favoritsagor på lärplattan. Detta eftersom de slipper leta reda på dem varje 
gång genom exempelvis Google och att det blir smidigt för barnen att hitta till sin favoritsaga 
själva. Att det sitter en bild på kändisen bredvid QR-koden enligt citatet ovan är för att barnen 
lättare ska kunna hitta till rätt saga. Här benämnde en pedagog att barnen känner sig 
självständiga och att det inte alltid behöver vara en fröken som kommer med sin säck och ska 
genomföra aktiviteter tillsammans med barnen. Utan de har möjlighet att själva göra val i vilka 
sagor de vill lyssna eller se på i lärplattan. I alla fokusgrupper som genomfördes under studien 
benämndes QR-koder som något som används i verksamheterna. Dock varierade det hur 
mycket barnen visade intresse för det, vilket en pedagog på Näckrosen reflekterade över om det 
berodde på pedagogerna eller materialet och hur de arbetade med att väcka intresset hos barnen. 

Sammanfattning  
I arbetet med fokusgruppsintervjuerna har vi fått fram olika resultat. I vissa frågor har de 
liknande åsikter medan i andra kan skilja en del. Alla pedagogerna som deltog i 
fokusgruppsintervjuerna var ense om att lärplattan fungerade effektivt som ett komplement i 
den dagliga pedagogiska verksamheten. Dels som ett dokumentationsverktyg men också som 
ett pedagogiskt material för barnen att tillgå där de exempelvis kan spela olika pedagogiska spel 
eller använda sig av QR-koder för att exempelvis lyssna på sagor. Något som alla pedagoger 
inte var helt överens om var eventuellt de hälsoeffekter som lärplattan och trådlös teknik överlag 
kan ge, både barn och vuxna. Några var rädda för den eventuella strålning som tekniken kan 
sprida och stillasittandet som ofta kan blir en nackdel av att sitta med lärplattan. 

Diskussion  
Syftet med den här studien har varit att få en ökad kunskap om pedagogers förhållningssätt till 
lärplattan som ett pedagogiskt verktyg. Vi ville få en uppfattning om pedagogers inställning till 
lärplattan, i synnerhet om och hur de använder lärplattan i undervisningen för barns 
språkutveckling. Vi kommer i detta avsnitt diskutera hur pedagoger arbetar med lärplattor i 
förskolan genom att återgå till vår forskningsfråga och frågeställningar som var: Vad anser 
pedagoger om lärplattan som ett pedagogiskt verktyg? Hur använder sig pedagoger av lärplattan 
för barns språkutveckling? Vi kommer dessutom diskutera vårt val av metod, vår kommande 
yrkesroll och kommer att ge förslag på vidare forskning inom detta område.  

Lärplattan som ett pedagogiskt verktyg 
Tidigare forskning visar att pedagoger både är osäkra och positiva till användandet av lärplattan, 
då de ser det som ett potentiellt verktyg även om de kan vara osäkra på hur de ska använda sig 
av den. Exempelvis kan det ses som en utmaning enligt Bølgan (2012) att få in ny teknologi i 
verksamheten om pedagogerna känner sig osäkra på den och om den eventuellt kan ses som 
skadlig för barnen. Det kan också finnas osäkerhet kring om barnen ska få använda sig av 
lärplattan som ett vanligt traditionellt material som finns i förskolan (Marklund & Dunkels, 
2016). I Rosens fokusgrupp kom det på diskussion om barnen skulle få ha fri tillgång till 
lärplattan, vad som skulle hända om barnen satt med lärplattan hela dagen som de kanske gör 
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med papper och färgpennor. Det kom också på diskussion i de flesta fokusgrupper hur de som 
pedagoger skulle använda den som ett verktyg, i och med att lärplattan är en medierande artefakt 
som kan användas för att utveckla barns språkliga kunskaper. De kände att de gärna hade haft 
mer kunskaper om lärplattan, hur de skulle använda sig av den och vad det finns för pedagogiska 
appar. Pedagoger behöver lära sig hur lärplattan fungerar för att kunna införa den i 
verksamheten som ett verktyg enligt Floyd et al. (2008). Av alla de pedagoger som deltog i 
studien var det en från Näckrosen som hade fått kompetensutbildning inom just lärplattan, dock 
i en annan kommun än den hon för nuvarande arbetar i. En pedagog från Liljan hade fått en 
utbildning om barns språkutveckling där de bland annat diskuterade lärplattan som ett verktyg 
och därmed från de diskussionerna erövrat mer kunskap om den artefakten. De kunskaper 
pedagogen från Näckrosen fått i sin kompetensutbildning använde hon mycket på sin förra 
arbetsplats, bland annat iMovie. Många pedagoger i olika studier har lyft att de känt att det finns 
för lite tid att sitta tillsammans med barnen och undersöka lärplattan och de olika apparna 
tillsammans eller att det tar tid för dem att lära sig behärska och använda sig av lärplattan i 
verksamheten (Bergman & Fors, 2015; Stoner et al., 2008). Eftersom det var så få pedagoger i 
vår studie som hade fått kompetensutbildning gällande lärplattan, försökte de använda sig av 
ett kollegialt lärande istället. I Rosens fokusgrupp diskuterade de mycket om att alla har olika 
baskunskaper och att de får hjälpa och stötta varandra med lärplattorna eftersom ingen av dem 
hade fått kompetensutbildning. Även de andra grupperna tog upp att de fick stötta och hjälpa 
varandra när det kommer till denna artefakt. Enligt Floyd et al. (2008) behöver pedagoger både 
stöd och träning för att kunna lära sig använda lärplattan pedagogiskt. Anledningen till att 
pedagogerna ville ha kompetensutbildningen var dels för att få mer kunskap om artefakten, men 
också för att kunna lära sig vilka appar som kan anses vara pedagogiska. Flera pedagoger lyfte 
under fokusgruppsintervjuerna att det var svårt att hitta passande appar, eftersom en del appar 
är kostsamma kanske pedagogerna endast får möjlighet att pröva gratisversionerna där det finns 
mycket reklam samt att alla funktioner inte brukar finnas med. För att köpa in appar måste det 
oftast gå genom chefen, eftersom flera oftast måste vilja ha appen för att den ska vara värd att 
köpa in. Detta kan vara tidskrävande menar en del av pedagogerna som deltagit i studien, vilket 
kan medföra att det glöms bort eller struntas i.  

I Liljans fokusgrupp var de väldigt intresserade av QR-koder och arbetade mycket med detta 
tillsammans med barnen, bland annat hade de kopplat ihop sagor med QR-koder så barnen 
kunde scanna en viss kod för att få den sagan de ville. I deras fokusgrupp var pedagogerna 
väldigt intresserade och drivande inom just det teknologiska. Gun som är den yngsta pedagogen 
i studien berättade att teknologi inom förskolan var en av hennes hjärtefrågor, så detta var något 
hon brann för. Att barnen skulle få tillgång till bland annat lärplattan i verksamheten och att 
den blev ett pedagogiskt verktyg i undervisningen var något som hon ansåg var viktigt. Ur 
denna aspekt kan vi fundera på pedagogernas utbildning och ålder har med resultatet att göra 
eftersom Gun som är positiv och brinner för teknologin har barnskötarutbildning och är yngst 
av informanterna, medan flera av de äldre pedagogerna är utbildade förskollärare. Att Gun var 
mer intresserad och brann mer för tekniken kan bero på hennes ålder, då hon är uppvuxen med 
den teknologi som vi har runt omkring oss. Medan några av de äldre pedagogerna som deltog i 
studien konstaterade mer att teknologin är här för att stanna och att vi därför inte bör utesluta 
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barnen ifrån den då lärplattan och all annan teknik är en del av deras uppväxt. Om fler av 
informanterna hade utbildat sig senare, hade resultatet då kunnat sett annorlunda ut.  

Trots att de flesta pedagogerna kände att de skulle vilja ha mer kunskap om lärplattan som en 
artefakt, hur de kan använda sig av den tillsammans med barnen ansåg de ändå att den var ett 
komplement i förskolan. Lärplattan är med andra ord en mångfunktionell artefakt eftersom 
pedagogerna såg den som ett komplement i många aspekter, både till dem själva och till barnen. 
De såg den delvis som ett komplement till kameran och som ett dokumentationsverktyg 
eftersom de kunde göra många olika delar i lärplattan. Att använda lärplattan som ett 
dokumentationsverktyg såg pedagogerna i Bergman och Fors (2015) rapport som fördelar då 
det underlättade för dem i och med att de kunde återkoppla till tidigare händelser. Pedagogerna 
i vår studie beskrev att de exempelvis kunde ta kort på barnen och det de gjort för att sedan 
reflektera tillsammans med dem och även dokumentera det som de gjort i lärplattan i olika 
appar. När det gäller lärplattan som ett komplement för barnen ser pedagogerna det som ett 
verktyg för barns språkutveckling, en medierande artefakt, då de bland annat kan ha sagor, 
sånger och andra språkstimulerande appar på lärplattan. Men de såg det också som ett 
komplement inom andra ämnen då det lätt går att söka reda saker på internet, exempelvis om 
barnen hittat en insekt ute i skogen som de vill ta reda på vad det är för något. Nuttall et al. 
(2015) lyfte i deras studie att pedagogerna gärna sökte reda på information tillsammans med 
barnen med hjälp av artefakten. Men trots detta att pedagoger ser det som ett komplement och 
som ett pedagogiskt verktyg visade några av dem en rädsla för den eventuella skada lärplattan 
kan ge, både för barn och pedagoger. Enligt Flewitt e al. (2015) uttryckte pedagogerna i deras 
studie liknande problem, att de såg möjligheterna med lärplattan men att de samtidigt hade en 
rädsla för den skada lärplattan eventuellt kan åstadkomma barnen. Nuttall et al. (2015) lyfte 
även andra farhågor, att barnen använde sin fantasi mindre i och med att de får allt serverat i 
lärplattan och behöver själva inte fantisera ihop något. Men detta var inget som pedagogerna 
som deltog i vår studie uttryckte, utan de var mer rädda för att barnen skulle sitta stilla för länge 
med lärplattan, det gällde framför allt pedagogerna från Rosen och Näckrosens fokusgrupp. 
Pedagoger uttryckte också rädsla angående den eventuella strålning som trådlös teknik kan 
avge, både för barnens skull och deras egen. Från Liljans fokusgrupp uttryckte pedagogerna 
ingen tydlig rädsla för att lärplattan skulle påverka barnen på något negativt sätt, så länge 
pedagogerna är medvetna om vad barnen gör på lärplattan. De argumenterade också för att om 
barnen spelar ett pedagogiskt spel gör det inte lika stor skada om de sitter lite för länge än om 
barnen spelar exempelvis ett skjutspel. Genom att pedagoger är medvetna om vilka appar som 
finns på lärplattan och dess innehåll bidrar det till att de är delaktiga och kan påverka hur den 
används (Sandvik et al., 2012).  

Barns språkutveckling med lärplattan 
När det gäller barns språkutveckling med lärplattan visar tidigare forskning att lärplattan är en 
medierande artefakt som kan väcka lust hos barnen att lära och stödja dem i deras 
språkutveckling. Enligt Beschorno och Hutchison (2013) är lärplattan ett verktyg som kan 
stödja barns litteracitet och de upptäckte att det finns appar som kan utveckla flera delar i barns 
språkutveckling i samma app; läsning, skrivning, lyssnade och talande. Rosens fokusgrupp 
talade om en liknande språkutvecklande app, en sagoapp, där barnen kunde få ta del av sagor 
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genom att lyssna på dem och lära sig hur ord låter. Men barnen kunde också i denna app ta del 
av det skriva språket och läsriktning då de ser texten och det ord som läses upp genom att det 
markeras med en färg. De andra fokusgrupperna diskuterade på andra metoder där barnen kunde 
få ta del av sagor i lärplattan. Liljan diskuterade att de använde sig mycket av QR-koder, både 
till sagor och annat språkmaterial. De hade olika QR-koder som satt på väggarna där barnen 
själva kunde gå och scanna för att välja just den ljudboken de ville lyssna på eller lyssna på just 
den kändisen som berättar en saga i Lässugen, ett program från utbildningsradion. Några 
pedagoger pratade också på barn med olika modersmål, att de kan ta del av deras språk genom 
att välja det i sagor eller sånger. En från Rosens fokusgrupp talade på att när ett barn fyller år 
kan de välja vilket språk de vill ska sjungas genom att scanna den QR-koden till det språket 
barnet väljer. Pedagogerna i studien berättade även om andra språkstimulerande appar som 
barnen kan använda sig av i den medierande artefakten. Det talades bland annat om memory 
där barnen får höra och se hur ting låter och ser ut, exempelvis hink. Språkstimulerande appar 
likt memory kan underlätta för barn med annat modersmål då de kan imitera de ord som 
kommer upp i spelet. Bergman och Fors (2015) lyfter att barn med annat modersmål kan lättare 
lära sig svenska ord och begrepp via imitation genom olika appar. Filmskapande appar kom 
också upp på diskussionen som en metod till att utveckla barns språk. När det gäller 
filmskapande och barns multimodala berättande kan pedagoger behöva förhålla sig till lämplig 
forskning för att kunna förse barnen med lämpligt stöd i skapandet och lärandet som sker 
(Marsh, 2006). En pedagog från Näckrosen berättade att hon har erfarenhet av att arbeta med 
iMovie tillsammans med barn, dock var detta på hennes förra arbetsplats. På hennes nuvarande 
har hon dock inte arbetat med iMovie, vilket framgår i rubriken ovanför. Det talades även om 
green screen, som pedagogerna i Liljans fokusgrupp börjat använda sig av tillsammans med 
barnen. De hade inte använt sig av green screen särskilt länge förstod vi, utan det var något nytt 
som de provade tillsammans med barnen och vid intervjutillfället berättade de att barnen har 
fått flyga i himlen och simma i ett akvarium på film med hjälp av green screen. Att 
kommunicera med kroppen och via film och bilder kan barnen lära sig genom att exempelvis 
använda sig av iMovie och appar som är kompatibla med green screen. Litteracitet är något 
som barnen gör, antingen tillsammans, enskilt, med pedagog eller med det material som finns 
på förskolan (Hvit, 2015; Björklund, 2008). När barnen får göra egna filmer, antingen med 
stillbilder som de sätter ihop till en film eller om de filmar små sekvenser, lär de sig att det går 
att förmedla något till andra människor genom dessa filmer vilket bidrar till deras 
språkutveckling. 

Genom att använda sig av lärplattan för att barnen eventuellt ska kunna utveckla sitt språk finns 
det flera vägar att välja. Barn är som alla andra, de är intresserade av olika saker. Några kanske 
är intresserade av att skapa och ta del av sagor i olika former, medan andra barn kanske tycker 
att olika språkstimulerande spel är roligare. De lär sig på olika sätt och är intresserade av olika 
saker. Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) nämner bland annat att barnens intressen 
och nyfikenhet ska uppmuntras och att deras vilja till att lära sig bör stimuleras. Vilket vi tror 
är en fördel med lärplattan, eftersom det eventuellt finns något som fångar varje individ i deras 
egna intresse.  
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Samhällsperspektiv 
Ur ett samhällsperspektiv undrar vi utifrån denna studie vad det kan innebära för barnen att de 
inte får erfara teknologin i samma bredd i förskolan. En del förskolor är mer inriktade mot 
teknologiska redskap än andra och en del använder det mer i ett pedagogiskt syfte medan andra 
låter barnen spela spel utan något lärsyfte. Flera pedagoger i studien upplever att barnen tycker 
att lärplattan är spännande, då det är en artefakt som kan erbjuda olika möjligheter till barnen. 
Att pedagogerna i studien har kunnat se att barnen utvecklar sitt språk med hjälp av lärplattan 
är också ett starkt argument för att använda den i förskolan, då den är av intresse för många 
barn. Lärplattan är också en aktuell del av samhället, vilket kan medföra att både pedagoger 
och barn lär sig digital kompetens, vilket också är en kunskap som efterfrågas i vårt samhälle 
idag och säkerligen i framtiden. Enligt Marsh (2006) är det politikerna som måste vägleda 
förskolorna för att dem ska kunna anpassa sig till det behov av digital kompetens som finns och 
det bör ske genom läroplanen för förskolan. I nuläget arbetar skolverket (2017) med att utveckla 
och revidera läroplanen för förskola och skola för att få in mer digital kompetens. Vilket 
eventuellt kan vara av stor vikt för att alla barn ska få tillgång till teknologin och dess 
möjligheter, att kunna utveckla exempelvis språk på ett vidare sätt med hjälp av teknologin. 
Om det kommer in i läroplanen kan det även leda till att personalen ges mer 
kompetensutbildning inom teknologin, vilket flera av informanterna i vår studie efterfrågade. 
Genom kompetensutveckling kan pedagoger känna sig bekväma i användandet av lärplattan 
som ett pedagogiskt verktyg.  

Metoddiskussion 
För att få information om tidigare forskning har vi bland annat använt oss av databaserna ERIC 
(via ProQuest), libris och bibliotekets egna databas på Högskolan Väst för att hitta artiklar, 
avhandlingar och böcker. De sökord vi bland annat har använt oss av för att hitta passande 
litteratur är: literacy, litteracitet, förskola, preschool, kindergarten, new technologies, iPad, 
tablets, och IKT. När vi sökte på dessa begrepp skrev vi dem båda självständigt och i olika 
kombinationer tillsammans. Det fanns mycket tidigare forskning kring antingen litteracitet i 
förskolan för sig eller teknologiska verktyg i förskolan för sig. Det var svårare att hitta forskning 
kring litteracitet och lärplattan i förskolan integrerat.  

Vi valde att använda oss av den kvalitativa metoden fokusgruppsintervjuer då vi ansåg att 
pedagogernas syn skulle kunna framkomma utifrån att pedagogerna tillsammans fick diskutera 
utifrån det stimulusmaterial vi tog med. Vi gjorde en pilotfokusgruppintervju för att säkerställa 
att det stimulusmaterial vi valt kunde generera svar på våra frågeställningar. Fördelar med 
denna datainsamlingsmetod kan vara att informanterna ges möjlighet att redogöra, argumentera 
och stå för sina ståndpunkter (Justesen & Mik-meyer, 2011). Då vi ville undersöka pedagogers 
syn kring lärplattan som ett pedagogiskt verktyg och hur de använder den för barns 
språkutveckling ansåg vi att detta var den mest lämpliga metoden för vår studie. En nackdel 
som vi nu i efterhand har kunnat se med vårt förvalda stimulusmaterial är att de rubriker vi 
valde var väldigt riktade och kan påverkat pedagogernas diskussioner kring ämnet, vilket även 
kan ha påverkat vårt resultat. Vi valde de tre rubrikerna för att vi ville stimulera fram intressanta 
diskussioner genom att artikeltitlarna kunde upplevas provocerande. Att vi inte valde att 
översätta den artikelrubrik som var på engelska till svenska berodde på att vi uppfattade att det 
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skulle vara originaltitlar, därför lät vi den stå kvar på engelska och översatte den när vi 
presenterade den. Men när denna artikelrubrik låg framme på bordet märkte vi att pedagogerna 
ibland blev osäkra på vad den handlade om. Vi fick då gå in och förmedla vad den handlade 
om igen under samtalet. Vilket vi nu i efterhand önskar att vi istället hade översatt till svenska 
redan på pappret för att underlätta för informanterna. Då den bland annat innehöll svåra 
engelska ord samt att det var ogenomtänkt att vi tog förgivet att alla kan engelska. 

En annan nackdel med fokusgruppsintervjuer kan, enligt Wibeck (2010) vara att en del 
informanter känner sig obekväma och kan ha svårigheter med att göra sin röst hörd i gruppen. 
Vi upplevde att de flesta informanterna fick lika stor möjlighet till diskussionsutrymme, då alla 
kom till tals under fokusgruppsintervjuerna. Att en förskolechef deltog i en av 
fokusgruppintervjuerna kan medfört att pedagogerna i den gruppen inte vågade yttra det som 
de verkligen tyckte och tänkte då deras chef medverkade. Under intervjun upplevde inte vi som 
intervjuare och observatör någon spänd stämning i gruppen som visade på detta, men vi kan 
ändå inte veta hur resultatet under den intervjun blivit om inte deras chef medverkade. Vi 
upplevde att pedagogerna som närvarade i gruppen med en förskolechef var lika frimodiga som 
i de andra grupperna. 

Under fokusgruppintervjuerna använde vi oss av både ljudinspelning och anteckningar, men nu 
i efterhand ser vi att det egentligen medförde dubbelarbete. Att vi valde att även anteckna 
berodde på att vi ville få med hur pedagogerna uttryckte sig kroppsligt under diskussionen. Men 
det var svårt upplevde vi då vi inte hade någon erfarenhet av den sortens anteckningar sedan 
tidigare.  

Avslutande reflektion för kommande yrkesroll 
Genom denna studie har vi erhållit kunskaper som kan komma att ha betydelse för vår 
kommande yrkesroll. Utifrån den tidigare forskning som vi har tagit del av och de 
fokusgruppsintervjuer vi genomfört har vi uppmärksammat att pedagogers kunskaper kring 
lärplattan och teknologin kan vara avgörande för huruvida de ser på den som ett pedagogiskt 
verktyg som passar i verksamheten eller inte. Kommunikation mellan människor i den tid vi 
lever i nu skapas och förmedlas till stor del med hjälp av teknologiska verktyg, som exempelvis 
dator, mobiltelefon och lärplatta. I förskolan kan lärplattan användas som ett av alla 
komplement som redan finns och som barnen kan tillgå i sitt lärande. Tidigare forskning 
uppmärksammar att det finns flera aspekter inom lärplattan som kan bidra till exempelvis barns 
språkutveckling, vilket vi även fick beskrivet för oss av de pedagoger som deltagit i studien. 
De kunskaper och tankar som har väckts hos oss under studien känner vi kan bidraga till att 
vara mer öppna för att introducera lärplattan som ett komplement i vår yrkesroll. Vi har fått en 
inblick i vilka möjligheter den kan bidra med i verksamheten. Något vi skulle vilja lyfta fram 
till yrkesprofessionen generellt är att det är viktigt att de som arbetar i förskolan håller sig 
uppdaterad med samhället, vilket även en pedagog i vår studie uttryckte. Lika viktigt är det att 
möjligheter till kompetensutveckling finns tillgängligt för personal i förskolan så att det som är 
aktuellt i samhället ska kunna förverkligas i praktiken. 
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Förslag till fortsatt forskning  
Något vi hade tyckt varit intressant att forska vidare om inom detta ämne är barns syn på digitala 
verktyg i förskolan. Vad barn anser om lärplattan i förskolan, hur de vill använda den och hur 
de upplever att de får använda den i verksamheten. Genom att intervjua barnen samt genomföra 
deltagande observation där man samtidigt kan prata med barnen i situationer som uppstår tror 
vi kan leda till att detta hade varit en genomförbar studie.  
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Bilaga 1 

 

Hej! 
Vi heter Madeleine Hansson och Jennifer Johansson och vi är två förskollärarstudenter på 
Högskolan Väst i Trollhättan som nu ska påbörja vårt examensarbete. Därför undrar nu vi om 
du vill delta i en studie som handlar om pedagogers syn på lärplattor som pedagogiskt verktyg 
för barns literacyutveckling? 

Syftet med vår studie är att undersöka hur pedagoger förhåller sig till lärplattor som 
pedagogiskt verktyg och om/hur de använder sig av det i samband med literacy. Med literacy 
menar vi det vidgade begreppet som innefattar skrift, läsning, bild och tecken. 

För att ta reda på pedagogers syn på lärplattor som pedagogiskt verktyg för literacy har vi 
tänkt genomföra fokusgruppsintervjuer med en pedagog från varje avdelning på förskolan. Vi 
kommer att ljudinspela fokusgruppintervjun för att vi ska kunna få med oss så mycket 
material att analysera som möjligt. Vid behov skulle vi eventuellt behöva komma och 
observera hur lärplattan används, i vilka situationer och hur frekvent den används.  

När vi genomför vår studie kommer vi att respektera vetenskapsrådets forskningsetiska 
principer. Vilket innebär att ditt deltagande i studien är frivilligt och om du skulle vilja avsluta 
ditt medverkande kan det göras när som helst under studiens gång utan några konsekvenser 
för dig som deltagare. Allt som sägs i fokusgruppsintervjun eller det som vi eventuellt ser 
under observationen kommer behandlas anonymt och kommer endast användas i vår studie. 
Det material som framkommer under studien kommer förvaras säkert och kommer inte att 
spridas till obehöriga.  

 

Om du har några frågor får du gärna kontakta oss på telefon eller mejl.  

Madeleine Hansson – tele: xxxxxxxxxx mejl: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Jennifer Johansson – tele: xxxxxxxxxx mejl: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 

Med vänlig hälsning  

Madeleine & Jennifer 

 

 

 

Bild borttagen! 
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pedagogers förhållningssätt angående digitala verktyg, pedagogers förhållningssätt angående 
barns språkutveckling, språkutveckling med lärplattan, centrala begrepp. Metod; 
fokusgruppsintervju, urval, genomförande, dataanalys, studiens tillförlitlighet giltighet och 
generaliserbarhet. Resultat och analys; språkutveckling med lärplattan: sagor, sånger, 
filmskapande, bildspråkliga appar. Diskussion; barns språkutveckling med lärplattan, 
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