
E
X
A
M
E
N
S
A
RBETE

Förskollärarutbildningen 210 hp

Innehåll och lärstrategier med lärplattan som
medierande verktyg

Sofia Davidsson och Emelie Johnsson

Examensarbete, 15 hp

Halmstad 2015-03-28



0 
 

Förord 

För att genomföra detta arbete har vi tagit del av värdefull vägledning från samtliga berörda 

lärare från Högskolan i Halmstad. Vi har utfört observationer på en förskola tack vare 

samarbete med barn, föräldrar och förskollärare. Planering för arbetets upplägg har skrivits 

gemensamt. Hela arbetet har fördelats med förutsättningar för att vi båda har fått likvärdigt 

ansvar för det färdiga resultatet. Vi har varit involverade i alla delar av arbetet samtidigt som 

vi har delat upp det i olika ansvarsområden mellan oss. Emelie har ansvarat för kontakten med 

förskolan. Båda har tagit ansvar för avsnittet med tidigare forskning. Litteraturen har delats 

upp mellan oss båda. Båda har ansvar för att den uppdelade litteraturen har sammanställs och 

följer en röd tråd i arbetet. Vi valde att dela upp filmerna som transkriberades mellan oss, och 

har därför transkriberat filmerna var för sig. Emelie har tagit ansvar för upplägg och innehåll 

av inledningen och analysen medan Sofia har ansvarat för upplägg och innehåll av 

metodavsnittet och diskussionen samt försättsblad och innehållsförteckning. 

Vi vill tacka våra handledare Claes Ericsson och Liselott Fritzdorf för ert stora engagemang. 

Det har underlättat vårt arbete att få tydliga svar och feedback snabbt.  

Vi vill rikta ett särskilt tack till våra respektive sambos samt familjer, för att ni har stöttat oss 

när vi varit uppslukade av arbete med denna studie.  

Vi vill tacka Sandra Diener, förskollärare, för att du tagit dig tid till att läsa och ge feedback 

på vårt arbete. Det har varit mycket värdefullt och givande att få synpunkter från en 

utomstående. 

Vi vill även tacka våra klasskamrater som gett oss stöd och feedback längst vägen.  
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Abstract  

Många förskolor har idag tillgång till lärplattor och det har mer eller mindre blivit omöjligt för 

förskollärare att inte ta ställning till hur de vill arbeta med dessa. Denna studie har belyst olika 

konstellationer som barn kan arbeta i med lärplattan; med en förskollärare, utan förskollärare i 

par och på egen hand. Studien undersöker om användandet av lärplattan som medierande 

verktyg för läs- och skrivutveckling blir annorlunda beroende av vilka förutsättningar 

förskollärare möjliggör för barnen i förskolans verksamhet. Studiens problemområde är 

relevant att undersöka då vi tidigare, under bland annat VFU-perioder, stött på uppfattningen 

att lärplattan ses som en börda istället för ett verktyg för potentiellt lärande. Förskollärare 

behöver vara medvetna om hur olika konstellationer synliggör innehållet när lärplattan 

används i verksamheten. Detta har undersökts med utgångspunkt i det sociokulturella 

perspektivet och med videoobservation som insamlingsmetod. Slutligen diskuteras vilka 

skillnader som synliggjordes i studien. En slutsats var att förskolläraren kan omedvetet eller 

medvetet styra en aktivitet med lärplattan till en helt annan riktning än om barnen får arbeta 

med lärplattan utan en förskollärare. Innehållet i aktiviteterna med lärplattan kan alltså se 

olika ut beroende på vilka konstellationer barnen befunnit sig i under arbetets gång. 

Ytterligare en slutsats är att det är av stor betydelse vilken applikation förskollärare väljer att 

arbeta med, då de ger olika mycket stöd till användaren.  

Nyckelord: Lärplatta, medierande verktyg, peer tutoring, samlärande, scaffolding. 
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Disposition 

Du som läsare kommer att stöta på en rad olika rubriker i kommande studie. Det börjar med 

inledning och bakgrund där läsaren presenteras för det ämne som vi undersökt i detta 

examensarbete. Här argumenteras varför det var viktigt att göra denna studie. Efter detta 

kommer problemområdet som mynnar ut i syftet och frågeställningen för studien. Därefter 

följer ett avsnitt med tidigare forskning kring ämnet, uppdelat i tre olika kategorier. Sedan 

synliggörs den teoretiska utgångspunkten. Studiens vetenskapliga metod presenteras i 

följande avsnitt, varpå resultat och analysavsnittet följer. Här har studiens viktigaste resultat 

samlats och analyserats med hjälp av våra analysverktyg som består av tre sociokulturella 

begrepp. Arbetet avslutas med diskussion och slutsats, där analys och resultat diskuteras. Sist 

men inte minst delges våra slutsatser. 

1.     Inledning och bakgrund 

I dagens samhälle har det mesta en digital återspegling (Burnett, 2010). Därför menar vi att 

det inte går att blunda för att barnens meningsskapande och erfarenhetsvärld berörs av detta 

fenomen. Vuxna kan hjälpa barnen med hur de kan hantera både ”verkliga” och digitala 

upplevelser. I början av 2014 fick vi för första gången under vår utbildning tillgång till 

lärplattor ute i förskolans verksamhet. Det är ett nytt verktyg och därför uppstår många 

funderingar kring hur förskollärare på bästa möjliga sätt kan ta vara på den här resursen. För 

att tituleras förskollärare krävs en förskollärarexamen. Studiens frågeställning kretsar kring 

användandet av lärplattor. Lärplatta är ett annat ord för surfplatta eller iPad. I studien har vi 

valt att använda oss av ordet lärplatta då syftet av användningen är att lära. Vi började 

ifrågasätta om lärplattan är ett lämpligt pedagogiskt verktyg eller inte. Vi ifrågasatte även i 

vilka situationer det är ett lämpligt verktyg och i vilka situationer det inte bör användas.   

 

Vårt intresse växte och vi utförde en kvantitativ samt en kvalitativ studie där vi tog reda på 

hur dagens förskollärare ute i olika förskolor ställer sig till att arbeta med lärplattan. Resultatet 

visar att majoriteten av förskollärarna hade en avvaktande inställning men ansåg ändå att IKT 

är ett användbart verktyg i förskolans verksamhet samt att det är viktigt att använda IKT för 

läs- och skrivutveckling. IKT är en förkortning av information och kommunikationsteknik. I 

studien används det som ett samlingsnamn för datorer och lärplattor.  Vidare utfördes ett 

utvecklingsarbete med ett pedagogperspektiv uppbyggt på fyra aktiviteter med två olika 

applikationer. I vårt utvecklingsarbete tillämpade förskolläraren scaffolding i aktiviteterna 
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genom att stötta barnen och ställa utmanande frågor till dem. Efter att ha tagit del av olika 

studier där olika arbetssätt i förhållande till lärplattan ställs emot varandra, började vi 

ifrågasätta hur betydande förskollärarens roll i arbetet är. Lynch & Redpath (2014) beskriver 

hur barnen kan använda lärplattan självständigt och hur det leder till att förskolläraren frigörs 

till mindre barngrupper som på så sätt kan få mer uppmärksamhet i guidad läsning. Flewitt & 

Wolf (2010) upplevde att aktiviteterna som utfördes framför datorn inte inbjöd till lika mycket 

samspel och interaktion som exempelvis en aktivitet som att lägga pussel bidrar till. Ivarsson 

(2008) menar att interaktion och handledning är en viktig del, för att en aktivitet kretsande 

kring ett verktyg som lärplattan eller en vanlig bok ska gagna barnets läs- och skrivutveckling.  

 

En slutsats från utvecklingsarbetet är att olika applikationer krävde olika grad av pedagogisk 

stöttning. Därför utvecklar den här studien det tidigare arbetet och undersöker om det uppstår 

några skillnader då förskolläraren inte är med och stöttar barnen. Innehållet i applikationen 

som blir centralt kan vara beroende av om barnet har en stöttande förskollärare bredvid sig 

samt om barnet arbetar med andra barn eller på egen hand. Vi menar att det inte är tekniken 

som styr användandet utan vill undersöka om teknikens innehåll förändras utifrån hur 

människan agerar samt om olika konstellationer har betydelse för användningen av ett 

medierande verktyg. 

2.     Problemområde 

Dagens samhälle blir alltmer beroende av teknik, som ständigt är under utveckling (Aarsand 

et al, 2012). Det är ett argument för att barn tidigt ska lära sig hantera tekniska verktyg. 

Barnens hemmiljö bidrar generellt till mer stöttning än förskolan, inom informations- och 

kommunikationsteknik (McPake et al, 2010). Därför är detta område viktigt i förskolan för att 

ge alla barn samma förutsättningar inför framtiden, oavsett hemmiljö. Det finns en norm idag 

om ett arbetssätt som inte involverar lärplattan i verksamheten (Lynch & Redpath, 2014). I 

tidigare forskning som vi har utfört synliggjordes att många pedagoger i förskolans 

verksamhet har bristande kunskap om hantering av lärplattor. Pedagoger var även osäkra på 

hur de skulle arbeta, hur länge och med vilka program. Vidareutbildning inom området 

bortprioriterades på grund av yttre omständigheter. Lärplattan sågs även stundtals som en 

börda istället för ett hjälpmedel. Ett av läroplanens mål är att förskolan ska sträva efter att 

varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik 
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fungerar. Multimedia och informationsteknik kan i förskolan användas såväl i skapande 

processer som i tillämpning (Skolverket, 2010).  

2.1 Syfte och frågeställning 

Den här studien undersöker hur lärplattan som medierande verktyg för läs- och 

skrivutveckling används olika beroende av vilka förutsättningar förskollärare möjliggör för 

barnen i förskolans verksamhet. Studiens utgångspunkt är att undersöka hur lärplattan 

används, när barnen sitter tillsammans i par både med och utan en förskollärare samt när 

barnen sitter på egen hand vid lärplattan. I studien undersöker vi om det uppstår skillnader 

kring lärplattans literacyinnehåll då barnen arbetar i olika konstellationer. Studiens fokus är på 

lärplattan som medierande verktyg samt på om det framgår att förutsättningar för samlärande 

och scaffolding uppstår. Syftet med studien är att synliggöra eventuella skillnader mellan 

olika arbetssätt med lärplattan, och på så vis synliggöra vad förskollärarens val av 

konstellationer innebär.  

Studiens frågeställning lyder som följer: 

Vilket innehåll samt vilken form av lärande synliggörs i användandet av lärplattan som 

medierande verktyg, beroende av förskollärarens närvaro respektive frånvaro samt om 

barnen arbetar i par eller på egen hand? 

3. Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras den tidigare forskning som ligger till grund för denna studie. 

Forskningen är uppdelad i tre delar: Lärplattan som medierande verktyg i samarbete mellan 

förskola och hem, barns samlärande och pedagogers roll i användandet av lärplattan. När den 

tidigare forskningen bearbetades synliggjordes tydliga kopplingar mellan datorns och 

lärplattans inträde i förskolans verksamhet, därför har det varit möjligt att dra paralleller 

mellan dessa. 

3.1 Lärplattan som medierande verktyg i samarbete mellan förskola 

och hem 

I kommande avsnitt presenteras forskning som introducerar vikten av att arbeta med läs- och 

skriv i förskolan. Eftersom studiens empiri samlades in med hjälp av två applikationer med 
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läs- och skrivinriktning är detta ämne relevant för att förstå syftet med lärplattans 

användningsområde i studien.  

Ivarsson (2008) kom fram till att de barn som kunde läsa redan i förskolan visade sig ligga 

något före de andra barnen under de första tre skolåren. Efter dessa år planades försprånget ut 

och skillnaderna blev mindre mellan barnen. Ivarsson menar att det krävs att lärare och 

föräldrar vet hur de ska hjälpa barnen för att de inte ska sluta läsa, annars har de inte längre 

nytta av att de lärt sig detta i tidig ålder. Ivarsson funderar över om alla barn borde få 

möjlighet att lära sig läsa i förskolan, eftersom det verkar finnas ett samband, som kan gynna 

barnens senare utveckling. Alla barn som lärde sig läsa tidigt hade äldre syskon, de flesta hade 

gått i förskola och alla hade gått i förskoleklass samt hade de bland annat blivit lästa för i tidig 

ålder. De barn som kunde känna igen något ord i förskolan, lärde sig läsa i första eller andra 

klass medan de barn som inte kunde läsa alls när de började skolan, inte lärde sig läsa förrän 

de hade påbörjat andra klass. Detta innebar att ju mer barnen kunde tidigt, desto bättre gick 

det för dem när de började skolan. Aarsand et al (2012) har skrivit en artikel där syftet var att 

utforska lärplattans roll vid barns språkinlärning. Fem barn i femårsåldern deltog i studien. I 

studien beskrevs barnen som kompetenta eftersom de hanterade lärplattan med lätthet samt att 

de kunde samarbeta med varandra. Barnen kommunicerade med varandra och hjälptes åt 

kring aktiviteterna. Barnen engagerade sig i både tal och skriftspråk. De interagerade med 

andra barn och med förskolans pedagoger och deras verbala färdigheter förbättrades. En 

positiv egenskap med lärplattor är att eftersom de går att förflytta, skapas möjligheter för 

barnen att byta miljö. De olika placeringarna kan i sin tur leda till olika barngrupperingar. 

Enligt Aarsand et al är förskollärarens roll att finnas tillhands för att stötta, uppmuntra och 

vägleda samtal och problemformuleringar mellan barnen. 

McPake et al (2010) kom fram till att familjens inkomst var av betydelse för om det fanns 

tillgång till internetuppkoppling i hemmet. 82 procent av familjerna med god inkomst hade 

tillgång till internetuppkoppling i hemmet medan endast 56 procent av de familjerna med 

lägre inkomst hade tillgång till internetuppkoppling i hemmet. Samtidigt menar McPake et al 

att internetuppkopplingen inte var avgörande i slutändan då de flesta aktiviteter för barn som 

kräver dator inte behöver internet. Därför är det mer relevant att ställa sig frågan hur stor 

tillgång barnen hade till olika former av teknik i hemmet. I studien visade det sig att barn från 

familjer med högre inkomst inte nödvändigtvis fick möjlighet att utnyttja tekniken som fanns i 
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hemmet. Då i stort sett varje familj från studien ägde mobiltelefon och endast 14 procent av 

barnen fick tillgång till att använda den skiljde sig barnens kunskaper tydligt inom detta 

område oberoende av vilket utbud av teknik som fanns i hemmet. Det skiljer sig alltså mellan 

barns tillgång till teknik i hemmet. Det innebär att förskolan kan komplettera hemmet genom 

att skapa förutsättningar för att barn ska uppnå samma kunskapsnivå i användande av 

exempelvis lärplattan. Detta kan i sin tur innebära att förskolan minskar skillnader som kan 

uppstå mellan barn (McPake et al, 2010).  

Fast (2007) förklarar att den svenska förskolan har omtalats som unik för att den håller så god 

kvalitet. Vidare menar hon att detta kan bidra till en tro om att alla förskolor ser likadana ut. 

Fast lägger märke till att förskolornas verksamhet skiljer sig tydligt från varandra grundat 

utifrån de fem förskolor som deltagit i studien. På en förskola lät till exempel förskollärarna 

barnen skriva med vilka symboler de ville och när de ville, utan krav att uppnå ett korrekt 

resultat. En annan förskola var noga med att barnen skrev sitt namn och sin adress på ett 

block. Detta fick ta den tid som behövdes tills barnet utfört uppgiften. En av förskolorna i 

studien ägde ingen dator och förskollärarna uppmuntrade istället så kallade traditionella lekar 

som att exempelvis hoppa hage. Detta innebar att förskolan valde bort ett potentiellt 

medierande verktyg. Fast (2007) kommer sålunda fram till att barns olika miljö har betydelse 

för deras utveckling. Samspelet mellan barn och familjemedlemmar är en stor del i barnens 

utveckling. Barn utför aktiviteter som kan kopplas till skrivande och läsning i tidig ålder. 

Både den sociala och kulturella omgivningen har betydelse för hur barns literacy aktiviteter 

utövas. Därför är det spännande att se barnen i olika konstellationer och hur arbetet förändras 

med lärplattan beroende på vem eller vilka de arbetar med.  

Enligt McPake et al (2010) berättade barnen oftast att deras föräldrar närvarade för att 

samspela och stötta vid användandet av teknik. Barnen berättade även om andra nära 

släktingar men däremot nämnde de aldrig sin lärare. Barnen i studien hade mer tillgång till 

teknik i hemmet än förskolorna skapade förutsättningar för, oavsett hur familjens ekonomi såg 

ut. McPake et al menar att förskolor kan samarbeta med hemmen och nyttja barnens tidigare 

teknikkunskaper och skapa förutsättning för att stödja lärandet på ett sätt som gynnar barnen i 

senare utmaningar. Författaren bekräftar vikten av att arbeta med lärplattan i förskolan och 

även hur barnens tidigare erfarenheter från hemmet har betydelse för studiens resultat. 

Användningen av lärplattan kan se annorlunda ut beroende av vad barnen har för tidigare 
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erfarenheter av både läs- och skrivning och hur barnen förstår lärplattan. Fast (2007) menar att 

populärkulturen är väl interagerad i barns läs- och skrivpraktiker, redan när barnen är mellan 

fyra och fem år. Populärkultur innebär bland annat programvaror i lärplattan. Populärkulturen 

hjälper barnen i deras berättande och läs- och skrivutveckling. Därför är lärplattan ett 

hjälpmedel som kan gynna läs- och skrivpraktiken. 

3.2 Barns samlärande 

Nu följer forskning som handlar om barns samlärande med koppling till IKT. Faktorer som 

ligger till grund för barns möjlighet att lära av varandra tas upp som till exempel olika miljöer 

eller konstellationer. Begreppen peer tutoring och collaborative learning tas upp då dessa är 

betydelsefulla för hur vi ser på samlärande. 

Björklund (2008) lyfter fram att det sker mycket samlärande mellan barnen i förskolan. 

Barnen har läsaktiviteter i grupper. När ett barn sätter sig med en bok, kommer snart fler barn 

och deltar. När barnen sitter ner med en bok, ser de på bilderna och berättar olika sagor. De 

tar del av varandras böcker och berättelser.  När de ansåg att de var klara med en bok, slog de 

ihop den och sa ”slut”, för att sedan hämta nya böcker att bläddra i. Björklund menar att 

utveckling grundas på både yttre och inre aspekter. Om boken istället byts ut till lärplattan kan 

samma händelseförlopp vad gäller samspel uppstå. Barnen kan inspirera varandra om de 

deltar i samma aktivitet.  Pramling Samuelssons et al (2000) studie om vad barn lär av 

varandra under aktiviteter i förskolan visar att genom att vara delaktiga lär de sig bland annat 

koder och rutiner. Det innebär att barn växer in i och blir en del av det sätt att handla som är 

förväntade och rimliga inom förskolans verksamhet. Barnen lär sig även koder för hur de ska 

samspela med varandra och samarbeta kring lärplattan. Pramling Samuelsson et al menar även 

att pedagogernas delaktighet i verksamheten samt det utrymme som gör det möjligt för barnen 

att upptäcka och ta del av olika uppfattningar bidrar till barns möjligheter att lära av varandra. 

Pedagogens närvaro respektive frånvaro har därför betydelse för de förutsättningar barnen ges 

att lära sig samarbete. Hur miljön utformas och vilka attityder till samarbete som ligger till 

grund för verksamheten är ytterligare faktorer som är betydande för barns möjligheter att 

samarbeta och lära av varandra. Ljung-Djärf (2004) påtalar att människors förmåga att skapa 

redskap, är en betydande förutsättning för utveckling och lärande. Pramling Samuelsson et al 

(2000) beskriver Piagets och Vygotskijs syn på hur barn lär tillsammans. Piaget menar att 

barn pratar med varandra på en nivå som de lätt förstår, deras sätt att tala är direkt och detta 
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medför att barn lär av varandra. Vygotskij lyfter fram att socialt samspel är den viktigaste 

drivkraften för barns utveckling och han utgår alltså från att lärandet styr utvecklingen.  

 

Pramling Samuelsson et al (2000) menar att när barnet samarbetar med en pedagog eller en 

mer kunnig kamrat kan detta bidra till att barn konstruerar kunskap tillsammans medan de 

samspelar med varandra. Grunden för peer tutoring kommer från Vygotskijs teorier om zonen 

för möjlig utveckling. I peer tutoring är ofta ett barn lärare istället för en vuxen. Cooperative 

learning fokuserar däremot på små grupper och litar på den motivation som de framkallar. 

Ljung-Djärf (2004) menar att det finns anledning att kritiskt granska den stundtals 

oproblematiska bild av barns samarbete som framträder i tidigare studier. Hon menar att 

bilden av datorn i olika undersökningar framställs som en plats där samarbete, 

kommunikation och interaktion inte bara erbjuds utan ständigt äger rum. Interaktionen 

beskrivs även den som enbart positiv. Å andra sidan menar Ljung-Djärf att sitta på egen hand 

vid datorn stundtals framstår som mer värdefullt än att vara flera. 

 

Studier visar även att det är vanligare att barnen kommunicerar och samarbetar med varandra 

vid datorn än i andra vardagliga aktiviteter i förskolans verksamhet. Ljung-Djärf tar upp 

Klerfelt (2007) som en av de få författarna som diskuterat barns samarbete på ett någorlunda 

kritiskt sätt. Ljung-Djärf (2004) menar att tidigare studier visar att det finns flera 

betydelsefulla faktorer för att samarbete ska utvecklas: kombinationen av barn som deltar, 

gruppens storlek och uppgiftens utformning. Utöver det så spelar också programvaran en roll 

för hur samarbetet utvecklas. Genom analysen av barns samvaro runt datorn i Ljung-Djärfs 

studie har tre positioner definierats: ägaren, deltagaren och åskådaren. Det är ägaren som i 

första hand tar en aktiv del i vad som händer på datorn. Ägarens rätt att bestämma innebär ett 

avgörande inflytande över att godkänna eller inte godkänna innehållet på skärmen samt vem 

som ska accepteras som deltagare. Deltagaren är de barn som befinner sig i anslutning till 

datorn, exempelvis på en stol bredvid ägaren. Det som är avgörande huruvida du är deltagare 

eller inte är hur förslag, hjälp och stöd utformas och tas emot av ägaren. Dessa förslag kan 

uttryckas antingen verbalt eller fysiskt. Åskådaren är de barn som befinner sig i anslutning till 

datorn vid en positionering som inte innebär aktiv delaktighet i aktiviteten. Åskådaren är 

alltså positionerad längst från möjligheten att ha inflytande. Ljung-Djärf betonar att 

definitionerna inte gjordes med syfte att placera barnen i kategorier, utan snarare för att 

synliggöra samt strukturera det spel där positioner hela tiden förändras i relation till varandra. 

Resultatet av studien pekar på att barnen inte nödvändigtvis behöver drivas till att samarbeta 
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för att de sitter flera runt datorn. Istället framstår det som viktigast att de är sams och inte stör 

den som spelar. Pramling Samuelsson et al (2000) belyser att Piaget beskriver vikten av att 

barn ska vara överens för att lärande ska ske, å andra sidan menar Vygotskij att en större 

meningsskillnad mellan barn gynnar lärandet. Upplägget för barnens samarbete vid en 

datorskärm grundas i att barnen tar olika roller: ägare, deltagare och åskådare. Författaren 

poängterade att det inte nödvändigtvis behöver uppstå ett samarbete för att flera barn delar på 

en skärm. Nedan problematiseras vilka förutsättningar för samarbete som finns vid en dator 

då barnen har en liten arbetsyta och en skärm som tar deras uppmärksamhet från varandra. 

Det finns alltså svårigheter med att arbeta vid en skärm som bör uppmärksammas för att skapa 

så bra förutsättningar för barnen som möjligt, om syftet är att låta barnen samarbeta vid 

användandet.  

 

Även Flewitt & Wolf (2010) problematiserar hur samlärande mellan barnen uppfattas vid 

datorn. Genom observationer uppmärksammades barnens fallenhet att använda sig av datorer. 

Barn i tre och fyraårsålder har stor förmåga att hantera verktyget. Genom intervjuer 

konstaterades att personalen i förskolan ansåg att fri tillgång till ny teknik kan skada barnen. 

Flewitt & Wolf jämför aktiviteter som sker vid en dator med andra aktiviteter som att lägga 

pussel. Aktiviteterna som utfördes framför datorn innefattade en mindre arbetsyta som i sin 

tur kan vara orsaken till att de involverade inte bytte blickar med varandra utan istället var 

fokuserade på skärmen. Aktiviteten som kretsade kring att lägga ett traditionellt pussel visade 

sig vara mer fysisk och innefattade fler gester samt ett större fokus på de involverade och 

omgivningen. Flewitt & Wolf påstår att ett effektivt lärande sker genom mänskliga relationer 

och menar att det viktiga vid inlärning är samspelet. I studien utvecklades barnens förståelse 

därför genom kommunikation med mamman som var involverad i aktiviteterna som utfördes. 

Olika aktiviteter som läsning eller en aktivitet vid lärplattan främjar inte barnets läs- och 

skrivutveckling i sig själv. Ivarsson (2008) betonar att för att liknande aktiviteter ska vara 

givande för barnens lärande krävs det att någon sitter med och samspelar samt ger 

handledning, genom att besvara barnens frågor och diskutera barnens upplevelser. 

3.3 Pedagogers roll i användandet av lärplattan 

I detta avsnitt belyses forskning om pedagogers inställning till samt vilket inflytande detta har 

på arbetet med lärplattan i förskolan. Pedagogernas syn på hur lärplattan ska användas ligger 

till grund för vilka konstellationer som barnen sedan ges förutsättningar att arbeta i.  
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Ljung-Djärf (2004) menar att genom åren har en rad utvecklingsprojekt genomförts. Målet för 

dessa har varit att implementera IKT i utbildningssystemets olika delar och utveckla former 

för dess användande. Enligt Ljung-Djärf har detta gjorts på grund av den rådande 

kunskapsbristen hos pedagogerna. Under vår tidigare forskning har resultat visat på stor 

kunskapsbrist vad gäller lärplattor och framför allt dessas användningsområden. Enligt Ljung-

Djärf (2004) framställer pedagogerna datoranvändandet som värdefullt redan i tidigare år, 

men inte när som helst och inte hur som helst och framför allt inte hur ofta som helst. 

Personalen som Flewitt & Wolf (2010) intervjuade ansåg att datorer kan vara skadliga för 

barn. Pedagogerna i förskolan som vi utförde studien på, hade liknande åsikter kring hur 

lärplattan ska användas, då de inte lät barnen sitta för länge eller utan ett tydligt syfte. 

Pedagogerna lämnade vanligtvis inte heller barnen ensamma med lärplattan. 

 

Forsling (2011) betonar att det blir allt viktigare för barn att behärska fler ”språk” och det blir 

allt viktigare att ta del av en nödvändig digital kompetens. Författaren menar att för att barnen 

ska ha möjlighet att erövra denna kompetens krävs det att de vuxna besitter en kompetens 

inom området. Å andra sidan menar författaren att barn redan från tidig ålder börjar utveckla 

en digital kompetens och att barn i tvåårsåldern kan beskrivas som kompetenta aktörer i en 

digital miljö. Forsling menar även att än så länge har de allra yngstas aktiviteter på bland 

annat nätet varit ett relativt outforskat område och att detta kan ha stora konsekvenser för hur 

barns digitala kompetenser utvecklar sig.  

 

Ljung Djärf (2004) menar att en pedagog ska kunna hantera och bära ansvaret för förskolan 

och nya företeelser, som lärplattan, i verksamheten. I detta sammanhang påpekar Ljung-Djärf 

också att en god datorpedagogisk kompetens hos personalen är en betydelsefull förutsättning. 

Som pedagog behöver du vara medveten om de attityder som omedvetet förmedlas om teknik 

från de vuxna till barnen. För att undvika ojämlika villkor och kunskapsklyftor måste IKT 

göras tillgängligt på ett sådant sätt att det inte skapar nya skiktningar i samhället, utifrån till 

exempel klass, kön och bostadsort. Plowman & Stephen (2005) menar i sin studie att 

övervakning av barnen som använder datorn är begränsad. Författarna beskriver även utifrån 

sina observationer en attityd som tyder på att övervakningen av datoranvändandet endast är ett 

av alla måsten som finns. Barnen frågar om hjälp ibland, men annars kommer pedagogerna 

till datorn endast när det tydligt framkommer att barnen behöver hjälp med något. Författarna 

är kritiska till placeringen av datorn på de flesta förskolor och menar att det nästan är omöjligt 
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att ha en överblick eftersom datorn ofta står i ett hörn. Å andra sidan ser författarna 

svårigheten att hitta en bra placering för datorn. Nu använder förskolor oftare lärplattor istället 

för datorer, och samma problematik med placering existerar inte längre då lärplattor är lätta 

att förflytta. Pedagogernas engagemang i barns datoranvändning har delats upp i tre 

kategorier: reaktiv övervakning, vägledande interaktion och hybridstrategi. När det kommer 

till den reaktiva övervakningen, som är det vanligaste, består den oftast av att hålla koll på 

vems tur det är att sitta vid datorn samt hur länge någon suttit vid datorn. Den vägledande 

interaktionen handlar ofta om till exempel att pedagogen förklarar hur programmet kan 

användas, hjälper till att flytta musen dit den ska eller hjälper till när det uppkommer tekniska 

problem med datorn. Hybridsstrategin är en blandning av de två förra. Klerfelt (2007) 

beskriver liksom Ljung-Djärf (2004) hur datorer blivit verktyg i barns vardag och därför 

också börjar få en självklar plats i förskolan. Resultatet av Klerfelts (2007) studier har visat 

hur pedagoger intresserat sig allt mer för den mediekultur som inriktar sig på små barn. 

Klerfelt menar att pedagogerna i förskolan ska ge barn möjlighet att bidra till skapandet och 

utvecklandet av sin egen mediekultur. Klerfelt (2007) och Ljung-Djärf (2004) är eniga om att 

det finns skillnader mellan de äldre och yngre förskollärarnas kompetens inom IKT.   

4.  Teoretisk utgångspunkt 

Studien har sin utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv på lärande eftersom vi ser till den 

proximala utvecklingszonen då förskolläraren måste behärska verktyget (lärplattan) och känna 

sig trygg med det, för att kunna se varje barns utvecklingszon. Att befinna sig i den proximala 

utvecklingszonen innebär att ämnet inte är för enkelt eller för svårt för att utveckling inom 

ämnet ska kunna ske. Förskolläraren behöver därför planera arbetet så att det skapar 

förutsättningar för att barnen ska utmanas i sin utveckling. Studien bygger sålunda på ett 

sociokulturellt perspektiv på lärande, som grundar sig i Vygotskijs teorier. Perspektivet 

handlar om hur människor kommunicerar, samspelar och lär av och tillsammans med sin 

omgivning (Forsell, 2011). Vår utgångspunkt i studien är att barn kan sitta vid lärplattan och 

lära tillsammans, vilket vi förknippar med det sociokulturella perspektivet. Ett barn som kan 

mer har möjlighet att hjälpa ett annat barn som kan mindre om ämnet i fråga, på så vis sker ett 

samlärande (Pramling Samuelsson et al, 2000). Med det menar vi att en förskollärare inte 

ständigt måste sitta med barnet vid lärplattan utan att barnen även kan sitta tillsammans utan 

förskollärare. 
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För att analysera aktiviteterna används sociokulturella begrepp som analysverktyg. Efter att 

ha gått igenom empirin synliggjordes tre områden som var återkommande och vi valde att 

fördjupa oss inom dessa områden utifrån följande begrepp, som sedan används som 

analysverktyg. Samlärande, scaffolding och medierande verktyg. Analysverktygen användes 

som ett hjälpmedel för att hålla fokus samt förstå skillnaderna mellan hur lärplattan användes 

i de olika konstellationerna. 

5. Metod 

I detta kapitel framgår studiens vetenskapliga metod. Ahrne & Svensson (2011) menar att det 

går att tänka på metod som en färdrutt som tar resenären från en punkt till en annan. 

Författaren menar vidare att metoden inte är lösningen på ett problemområde utan ska ses som 

ett hjälpmedel att finna lösningen.  

5.1  Metodval 

I metodologin ställs frågorna kring läran om metoder och exempelvis vilka tillvägagångssätt 

som kan användas (Ahrne & Svensson, 2011). Metoden vi valt att använda är passiv 

videoobservation som innebär att vi står bakom kameran för att förskollärare och barn ska ges 

utrymme att agera fritt utan vårt inflytande (Ahrne & Svensson, 2011). Vi har inte valt att 

blanda olika metoder eftersom våra tidigare erfarenheter säger att videoobservation är en 

metod som gör det möjligt att se sin empiri på ett tydligt sätt. Möjligheten att kunna gå 

tillbaka till materialet flera gånger är ännu en anledning till att vi valde denna metod. Å andra 

sidan fanns en risk att den empiri som samlats in blir omfattande och svår att se tydliga 

mönster i, då transkriberingen av en film är tidskrävande.  

 

Vi har utgått från följande analytiska begrepp i vår studie. Följande begrepp är mer 

omfattande än vad som beskrivs i studien. Definitionen av begreppen är inte fullständig och 

därav inte nödvändigtvis sanningsenlig. I relation till vår studie har vi medvetet gjort en 

förenklad förklaring med den mest väsentliga innebörden. 

Scaffolding: Substantivet scaffolding betyder byggnadsställning om det översätts från 

engelska till svenska. Begreppet scaffolding kan därför beskrivas utifrån en metafor då 

förskolläraren ses som en byggnadsställning. Förskolläraren stöttar barnen på samma sätt som 

en byggnadsställning placeras vid ett bygge. När arbetet är klart och bygget klarar sig på egen 
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hand, plockas ställningen bort. På samma sätt finns förskolläraren närvarande medan barnen 

lär sig något nytt och avlägsnar sig då barnen klarar sig själva (Fast, 2008).  

Samlärande: Socialt samspel är det främsta skälet till att barn utvecklas enligt Vygotskij. 

Samlärande, innebär ett lärande som uppstår i interaktion och kommunikation mellan två eller 

fler människor (Pramling Samuelsson et al, 2000).  

Medierande verktyg: Ett medierande verktyg kan ses som en artefakt som hjälper människan 

att förstå ny kunskap. I den här studien ses bland annat lärplattan som ett medierande verktyg 

(Säljö, 2000). Lärplattan används som ett hjälpmedel för att träna på literacy.  

 

Vid valet av metod att samla in empiri är det många faktorer som behöver beaktas. Dels 

behöver frågan om var behövlig information kan finnas tänkas över. I detta fall var det 

avgörande att välja ut en förskola som arbetar med lärplattor. Studien baseras på att det finns 

möjlighet att få vistas på förskolan ett flertal gånger eftersom samma barn var med under hela 

studien. Aktiviteterna utfördes över flera tillfällen eftersom det ger större förutsättningar för 

att barnen ska kunna hålla sig koncentrerade under alla aktiviteter. 

5.2 Urval  

Studien gjordes på en av de förskolor som tidigare utvecklingsarbete utfördes på. Barnen som 

deltog var mellan fyra och fem år gamla. Samtyckesblanketter skickades ut till alla föräldrar 

på den aktuella förskolan, med barn i åldrarna fyra till fem år. De barn vars föräldrar som 

svarade först, fick delta i studien. Det fanns alltså ingen tanke i förväg om vilka barn som 

skulle delta och inte delta. Det finns flera faktorer som kan ha betydelse för vilka barn som 

deltog i studien, till exempel sjukdom eller att föräldrarna glömmer bort att lämna in lappen. 

Vi placerade barnen i par utifrån hur långt vi upplevde att de hade kommit inom läs- och 

skrivutveckling. De parades ihop så att de låg på ungefär samma nivå. När vi skulle välja en 

förskola att göra studien på gick vi igenom sex förskolor som vi hade kontakt med. Vi ville 

veta om de hade behov av att arbeta med lärplattan. Därefter valde vi sedan den förskola som 

uttryckligen hade som mål att utveckla sitt arbete med lärplattan under året. Både 

förskollärare och barn på denna förskola hade ett stort intresse för lärplattan.  Det är viktigt att 

poängtera att även andra förskolor, hade kunnat gynna vår studie likaväl som den utvalda. Om 

ytterligare förskolor hade ingått i vår studie hade detta sannolikt tillfört mer information. 

Enligt Ahrne & Svensson (2011) är det viktigt att även om forskaren inte är delaktig ska det 
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ändå kännas som att hen är en naturlig del i sammanhanget. Enligt författaren möjliggör detta 

att aktörerna känner sig trygga i situationerna och detta gynnar till sist forskarens empiri. 

 

För att ge studien större relevans för dagens förskoleverksamhet valdes två applikationer av 

de som fanns tillgängliga sedan tidigare på förskolan. Först valdes applikationer ut som kunde 

kopplas till läs- och skrivutveckling eftersom studien undersöker lärplattan som ett 

medierande verktyg i förhållande till läs- och skrivutveckling. Slutligen valdes två 

applikationer ut baserat på hur de var utformade. Applikationen Lolas Alfabetståg valdes 

eftersom vi upplevde den som vägledande, medan applikationen ABC Magnetic valdes på 

grund av att vi upplevde att den inte var lika informativ. Vi valde olika utformningar för att 

möjligöra ett bredare resultat. Om studien endast skulle baseras på en applikation blir 

resultatet smalare då val av applikation är betydande för resultatet. 

 

ABC Magnetic består av en skärm som användaren kan byta bakgrundsfärg på genom att dra i 

en flik i kanten av skärmen. Under skärmen finns bokstäver placerade i alfabetisk ordning 

fram till bokstaven Z. Å, Ä och Ö finns inte med i applikationen. Bokstäverna kan också ändra 

färg genom att användaren klickar på dem. Det går att få fram flera olika färger. Användaren 

flyttar på bokstäverna genom att dra dem till skärmen, då kopieras bokstaven och kan placeras 

på valfri plats. Det går att dra bort bokstäverna från skärmen om användaren önskar att de ska 

försvinna. 

 

Lolas Alfabetståg är en applikation där en panda vid namn Lola åker tåg och löser olika 

uppgifter som att exempelvis skriva ord eller känna igen bokstäver. Lola guidar genom 

uppgifterna och berättar vad som förväntas av användaren. Bokstäver visas på skärmen och en 

röst läser upp hur de uttalas. Om användaren trycker på exempelvis bokstaven G när Lola har 

sagt P kommer en stor bild upp på skärmen med en ledsen Lola och passande ljudeffekt. Om 

användaren klickar på samma bokstav som Lola har bett om, kommer tåget att tuta och åka 

vidare till ljudet av en hurrande publik. Vid uppgifter som exempelvis stavning upprepar Lola 

endast uppgiften igen vid felplacering av bokstäver. Bokstäverna ligger utanför rutorna där de 

ska placeras. Dock är bokstäverna placerade i samma ordning som de ska placeras i, för att 

bilda samma ord som visas på en bild. När ordet är stavat korrekt tutar tåget glatt för att ge 

bekräftelse på att uppgiften är utförd. 
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5.3 Design  

Vi filmade totalt sex aktiviteter med olika innehåll. Två filmer bestod av en förskollärare och 

två barn som arbetar med lärplattan, i två andra filmer sitter barnen tillsammans i par utan en 

stöttande förskollärare och slutligen filmade vi två filmer där barnen sitter på egen hand. 

Filmerna var tio minuter långa. Vi filmade under tre olika dagar, två aktiviteter vid olika 

tillfällen. Vi delade in barnen i par. Två barn fick arbeta med applikationen ABC Magnetic 

medan de andra två barnen arbetade med applikationen Lolas Alfabetståg. Vi valde att inte 

låta barnen byta applikation då vi anser att det är lättare att jämföra förändringar mellan de 

olika aktiviteterna om barnen arbetar med samma applikationer. Vi menar att det annars kan 

vara svårt att veta om en förändring beror på att barnen arbetar annorlunda beroende av vilken 

applikation de har tillgång till eller om de arbetar annorlunda på grund av de tre olika 

konstellationerna som barnen placeras i.  

 

När barnen skulle arbeta i par var intentionen att låta barnen själva komma fram till hur de 

ville arbeta tillsammans. Vi förklarade för barnen att de fick ha en lärplatta tillsammans. Det 

blev därför öppet för barnen att välja om de skulle turas om, eller låta den ligga mellan 

varandra. I filmobservationen har vi valt att använda oss av icke deltagande observation 

framför deltagande observation. Bryman (2011) menar att deltagande vid en observation är 

när forskaren gör eller försöker göra samma saker som de som blir observerade. Vi har alltså 

inte valt att göra det, utan att istället vara passiva och vara tydliga samt förklara för barnen att 

nu sitter jag här men vi kan prata sedan. Observatören filmar aktiviteterna med lärplattan. 

5.4 Bearbetning 

När vi transkriberade filmobservationerna valde vi ut de mest relevanta delarna ur varje film i 

förhållande till vår studie. Bryman (2011) tar upp några fördelar med inspelning och 

transkribering. Författaren anser att det är optimalt att lyssna igenom det personen har sagt 

och gjort flera gånger, vilket gör det lättare att sedan genomföra en omsorgsfull analys. Vi är 

medvetna om att det finns nackdelar med transkribering, dels är det tidsödande och dels kan 

tekniska problem uppstå med utrustningen. 

5.5 Etiska ställningstaganden   

Stensmo (2007) menar att normativ etik är handlingar som är etiskt riktiga, alltså vad som bör 

göras. Normativ innebär skrivna och oskrivna förväntningar på sociala aktörer. Tidigare 
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erfarenheter säger oss att under en intervju kan personen som intervjuas svara på ett sådant vis 

att det passar in på accepterade normer och värden. Under en observation anser vi att det går 

att få en mer sanningsenlig bild av verksamheten. Vi är medvetna om att personen framför 

kameran kan agera utifrån en medvetenhet gentemot kameran. Vi menar dock att med hjälp av 

vår valda metod, filmobservation, blir formuleringar och beteende mer spontant. Målet var att 

få en mer sanningsenlig bild av situationerna. Detta är ännu en anledning till varför vi valde 

filmobservation som insamlingsmetod. 

 

Studien förhåller sig till individskyddskravet som delas in i följande fyra kategorier: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). Information om vårt projekt och samtyckesbrev förmedlades verbalt 

och i pappersform till barnens föräldrar. Vi var noga med att ge föräldrarna tydlig information 

om arbetet för att minska risken för missförstånd och misstycke kring bland annat hur 

lärplattan skulle användas och hur vi hanterar materialet på barnen från aktiviteterna. Både 

föräldrar och förskollärare var positiva till arbetet.  Alla namn som används i studien är 

fingerade för att skydda barnens identitet. Det var endast vi och förskollärarna på förskolan 

som hade tillgång till loggboksanteckningar och filmmaterial. När vi analyserade filmerna var 

vi noga med att endast registrera relevant material. Om ett barn skulle ha berättat något privat 

skulle det inte tagits med i arbetet. Innan varje videoobservation började informerade vi att 

aktiviteten skulle filmas, och barnen fick en chans att påtala att de inte vill delta i filmningen. 

Vi upplevde varken att barnen visade obehag eller ovilja att bli filmade. Om barnen hade visat 

tecken på detta, skulle vi ha tagit hänsyn och istället utfört en skriftlig observation. 

 

Barnen visade stort intresse för att arbeta med lärplattorna men det fanns inget krav på att 

delta eller fullfölja aktionen. Ett dilemma som uppstod då vi endast lät fyra barn delta i 

aktiviteterna, var att de andra barnen bad om att få vara med. En del barn undrade varför de 

inte fick delta. Vi förebyggde dessa situationer genom att tänka igenom var och när vi 

genomförde aktiviteterna. Vi var även noga med att förklara för barnen att vi uppskattade 

deras intresse för aktiviteten. Eftersom vi tidigare hade tagit reda på om det var möjligt för 

personalen på förskolan att fortsätta arbeta med lärplattan i vår frånvaro kunde vi även berätta 

för barnen att de också skulle få arbeta med lärplattan vid ett senare tillfälle. 
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6. Resultat och analys 

I detta avsnitt beskrivs och analyseras studiens empiri. Efter att ha transkriberat och gått 

igenom allt material utformades tre teman utifrån våra analysverktyg. Förskollärare och barn, 

Barn i par och Barn på egen hand. Under varje tema kommer läsaren få ta del av 

beskrivningar och analyser som utgår från rubrikerna: Samlärande, scaffolding och 

medierande verktyg. 

6.1 Förskollärare och barn 

I det här avsnittet synliggörs förskollärarens del i barnens arbete med lärplattan. Med vår 

studie vill vi sålunda undersöka vilket innehåll som fokuseras när en förskollärare är 

närvarande. Förskolläraren sitter ner med två barn åt gången och därför blir samlärande 

möjligt. 

 

Samlärande ABC Magnetic med förskollärare 

Beskrivning 

Förskolläraren har gått igenom applikationen ABC Magnetic för barnen. Hon har lämnat en 

lärplatta till Nellie och gått iväg för att hämta en lärplatta till Alexander. Medan Alexander 

väntar på att förskolläraren ska hämta en lärplatta till honom har Nellie börjat. Han frågar 

Nellie om han får titta på. Hon nickar samtidigt som hon drar upp ett N på skärmen. Hon 

frågar sedan Alexander om han vet var E är. Nellie ser på Alexander men hans blick är vänd 

mot lärplattan och han svarar inte, så hon återgår till att hitta det på egen hand. Förskollärare 

en kommer tillbaka med en lärplatta till Alexander som direkt börjar med att växla mellan 

olika bakgrundsfärger. Vid ett senare tillfälle frågar förskolläraren Nellie vad hon tror händer 

om hon tar samma färg på bakgrunden som hon har valt på bokstäverna. Alexander tittar på 

och börjar också byta bakgrundsfärg på sin lärplatta. Han vänder blicken från sin lärplatta, ser 

på Nellies lärplatta och ler. Sedan byter Alexander bakgrund på sin lärplatta igen. Han slutar 

byta när bakgrunden är rosa. Det är samma färg som han har skrivit sitt namn i. “Kolla, 

whooo” säger Nellie och håller upp en blå skärm med blå bokstäver. Alexander ser på och ler. 

“Det syns lite ändå, jag trodde inte det skulle synas. Häftigt.” säger förskolläraren. 

 

Analys 

Förskollärarens roll stämmer överens med Aarsands et al (2012) syn på förskollärarens roll. 

Förskolläraren finns till hands för att stötta, uppmuntra samt vägleda samtal och 
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problemformuleringar mellan barnen. Barnen kan påbörja arbetet med lärplattan direkt efter 

att de fått en första instruktion trots att de inte har arbetat med den här applikationen tidigare. 

Medan Alexander väntar på sin lärplatta bjuder Nellie in till konversation genom att nicka 

inbjudande och tilltala Alexander. Nellie söker ögonkontakt medan Alexander ger intrycket 

av att fokusera på lärplattan. Han ger inget större utbyte av kunskap, däremot tar han del av 

Nellie som pratar om vad hon gör. Det är möjligt att Alexander får större förståelse för hur 

applikationen fungerar, när han ser på Nellie. Nellie benämner även bokstaven E vilket är bra 

träning för dem båda. Nellie tränar på att säga bokstavens namn högt och Alexander tar även 

del av hur bokstaven uttalas. När förskolläraren ställer en fråga till Nellie börjar hon utforska 

direkt vad som händer. Nellie visar stort intresse och vill dela med sig av sin nya upptäckt. 

Nellie visar förskolläraren vad som händer, och förskolläraren får ny förståelse för 

applikationen. Förskolläraren synliggör det som sker för Nellie genom att sätta ord på vad hon 

ser. När Alexander lyssnar och tittar på Nellie möjliggörs ett samlärande då han troligtvis inte 

hade utforskat samma sak på egenhand. Här syns en fördel med att förskolläraren sitter med 

två barn istället för ett barn åt gången då båda barnen kan ta till sig av vad förskolläraren 

säger även om förskolläraren endast riktar sig mot ett barn för tillfället. Ett samlärande sker 

både mellan barnen och med förskolläraren. Barnen utforskar framförallt olika färgalternativ 

vid detta tillfälle.  

 

Samlärande Lolas Alfabetståg med förskollärare 

Beskrivning 

På Hugos lärplatta visas ett memory. Sex brickor med bokstäver på, det finns par med samma 

bokstav på. Hugo trycker på P och D innan brickorna vänder på sig med baksidan upp. P och  

D ligger längst till vänster staplade på varandra. När brickorna är vända trycker Hugo på  

bokstaven P igen och brickan vänds så att bokstaven syns. Sedan trycker han på brickan under  

igen och brickan vänds så att bokstaven D syns. Varje gång en bricka vänds så att bokstaven  

syns säger Lola vilken bokstav som syns. Förskolläraren säger ”… hitta två lika dant.”. Då  

trycker Hugo på P igen och sedan på en annan bricka som visar D. När de har vänt sig trycker  

Hugo på D under P som han tryckte på i början och sedan på D som han tryckte på bredvid P.  

Det plingar till och de båda brickorna försvinner. Förskolläraren säger ”Bra”. Hugo trycker 

på paret och förskolläraren säger ”Bra” igen. När de sista brickorna försvinner klappar  

förskolläraren ihop händerna en gång och säger ”Bra jobbat, var det svårt?”  Hugo tittar snett  
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upp mot förskolläraren, ler och skakar på huvudet och förskolläraren säger ”ne”.  När Lillys 

tåg åker vidare till memory klarar hon uppgiften utan att förskolläraren behöver förklara vad 

hon ska göra. 

 

Analys 

Pandan Lola i applikationen förklarar för barnen vad de ska göra. Lola bekräftar när barnen 

trycker på samma bokstav som hon har uttalat och säger ifrån när de trycker på en annan 

bokstav. Samlärande sker i interaktion mellan människor som exempelvis mellan 

förskollärare och barn. Lola ger ingen mänsklig interaktion och fungerar därför inte på samma 

sätt som en förskollärare. Däremot får barnen höra bland annat vad bokstäverna heter och hur 

de ska göra, vilket fungerar som en form av vägledning genom aktiviteten. I aktionen syntes 

inget samlärande mellan barnen då de var upptagna med varsin lärplatta. Förskolläraren var 

dock stöttande och förtydligade uppgifterna för barnen samt uppmuntrade arbetet. 

Förskollärarens stöd behöver inte nödvändigtvis betyda att ett samlärande sker. När Hugo var 

klar med sitt memory påbörjade Lilly samma uppgift. Lilly genomförde uppgiften på kortare 

tid än Hugo. Det kan bero på att hon hade lyssnat när förskolläraren hjälpte Hugo. Barnen 

arbetade med att para ihop olika bokstäver. 

 

Scaffolding ABC Magnetic med förskollärare 

Beskrivning 

När Nellie har placerat de tre första bokstäverna i sitt namn efter varandra på sin lärplatta 

kommenterar förskolläraren “Bra, du skriver Nellie, ja”. Nellie lägger handen på 

förskollärarens axel och ler när hon pekar på sin lärplatta och frågar “Står det Nellie?” Det 

gör det och förskolläraren berömmer Nellie. Senare tog Nellie bort bokstäverna från sin skärm 

och började om. Hon säger till förskolläraren att hon inte kan, varpå förskolläraren frågar 

vilken bokstav som kommer härnäst. Förskolläraren påpekar att hon redan har klarat av det en 

gång tidigare. Tillsammans kommer de fram till att nästa bokstav är L. Nellie säger att hon 

inte hittar L varpå förskolläraren pekar på en bokstav i taget, som är placerade i alfabetisk 

ordning. Samtidigt som förskolläraren pekar på bokstäverna sjunger hon “ABCDEFG” 

Förskolläraren hinner inte sjunga längre på ramsan innan Nellie har hittat bokstaven och lyfter 

upp lärplattan med ett stort leende för att visa förskolläraren vad hon har skrivit när hon är 

klar. “Det är mitt namn.” 
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Analys 

Förskolläraren säger inte till Nellie vad hon ska göra, utan uppmuntrar henne att fortsätta 

försöka. Förskolläraren visar inte var bokstaven L finns, däremot visar hon hur Nellie kan gå 

till väga för att hitta bokstaven. Med hjälp av förskollärarens stöttning hittar Nellie bokstaven 

på egenhand. Förskolläraren håller Nellies intresse vid liv genom att bekräfta och uppmuntra 

henne i det hon gör. Nellie visar gärna upp lärplattan när hon har skrivit färdigt. Vi upplever 

att Nellie inte ser mening i att skriva sitt namn om hon inte får bekräftelse för det hon gör. 

Förskollärare n sitter med både Nellie och Alexander i den här aktionen. Vi funderar över om 

Nellie söker uppmärksamhet när hon säger att hon inte kan skriva sitt namn, trots att hon gjort 

det alldeles nyss. Hon klarar av uppgiften med lätthet så länge förskolläraren stöttar henne. 

När förskolläraren inte hjälper till stannar hon upp och säger att hon inte kan men 

förskolläraren behöver inte göra något mer än att engagera sig i Nellies arbete för att hon ska 

lyckas. Här tränar barnen på att sammansätta bokstäver så att det bildar ord. Ivarsson (2008) 

menar att det krävs att någon sitter med och samspelar samt ger handledning för att besvara 

barnens frågor och diskutera barnens upplevelser. Förskolläraren besvarar Nellies fråga när 

hon frågar om det står Nellie. När förskolläraren frågar vilken bokstav som kommer härnäst 

ger förskolläraren handledning. Handledning ges även när förskolläraren pekar på en bokstav 

i taget för att kunna hitta bokstaven L. När Nellie utropar att det är hennes namn delger hon 

sin upplevelse med förskolläraren. Förskolläraren använder alltså sig av vägledande 

interaktion som sin strategi eftersom hon hjälper Nellie i hur hon ska gå tillväga för att klara 

av att skriva sitt namn. 

 

Scaffolding Lolas Alfabetståg med förskollärare 

Beskrivning 

Förskolläraren uppmanar barnen att lyssna på lärplattans instruktioner. Hugo är lite snabb och 

klickar innan han har fått veta vad han förväntas göra. Förskolläraren berömmer båda barnen i 

deras arbete. Förskolläraren ställer frågor till barnen och ber dem berätta vad de ser. “Vad 

skrev du nu?” frågar förskolläraren och Lilly svarar “Katt”. Förskolläraren ljudar 

bokstäverna. Om barnen trycker på M säger lärplattan “M” och förskolläraren ljudar 

“mmmm”. Barnen är glada och ber om förskollärarens uppmärksamhet. 
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Analys 

Eftersom Hugo trycker på lärplattan innan instruktioner har givits, blir det tydligt att han är i 

behov av förskollärarens stöd, då uppgiften får mer mening när förskolläraren förklarar vad 

som sker på skärmen. Förskolläraren förklarar uppgifterna tydligare än lärplattan gör. 

Förskolläraren kompletterar lärplattan då hon uppmanar barnen att beskriva vad de ser och 

gör. Barnen får ut mer av att höra både vad bokstäverna heter och hur de låter. Barnen tränar 

på att skriva. Lilly skriver inte bara katt utan förskolläraren uppmärksammar även det Lilly 

har gjort, så att hon reflekterar över vad hon faktiskt har skrivit. Förskolläraren stöttar barnen 

genom att ställa riktade frågor och ljuda bokstäver. Eftersom barnen ber om förskollärarens 

uppmärksamhet, ser vi att de uppskattar stödet de får. Detta resulterar i att barnen blir 

motiverade. Förskollärarens stöttning ger även aktiviteten ett mer riktat fokus på läs- och 

skrivlärande.  

 

Medierande verktyg ABC Magnetic med förskollärare 

Beskrivning  

Förskolläraren vänder sig till Alexander och frågar om han skriver sitt namn. Han har placerat 

ett A på skärmen. När han nickar hjälper hon till med att ljuda hans namn, bokstav för 

bokstav, samtidigt som hon skriver bokstäverna på ett papper. 

 

Analys  

När förskolläraren skriver på pappret ser barnen hur deras namn ser ut och i vilken ordning 

bokstäverna sitter. De kan därför träna genom att skriva av pappret på lärplattan utan att 

samma form av finmotorik krävs. Barnen tar på så sätt del av handskrift samtidigt som de 

använder lärplattan. Både penna, papper och lärplattan är medierande verktyg då de används 

för att förstå ämnet. Till exempel använder förskolläraren papper och penna för att förtydliga 

för Alexander hur han stavar sitt namn. Fördelen med lärplattan är att den inte kräver samma 

form av finmotorik samt att barnen kan se alla bokstäver i alfabetisk ordning som de har att 

välja på för att kunna skriva sitt namn. 

 

Medierande verktyg Lolas Alfabetståg med förskollärare 

Beskrivning 

Fyra rutor med små bokstäver i visas på skärmen. En bubbla med ett stort L dalar ner. Hugo 

trycker på den första rutan i raden, bokstaven x. Det kommer upp en bild på en ledsen panda. 
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”Lyssna” uppmärksammar förskolläraren och pekar på bubblan med bokstaven L. Lärplattan 

och förskolläraren upprepar ”Peka på rätt bokstav”. Förskolläraren vänder sig mot Lilly. 

Hugo trycker på en annan ruta. Den ledsna pandan visas igen och han skakar sin hand tills 

pandan försvinner. När pandan är borta trycker han på bokstaven l. Tåget tutar och åker vidare 

där en ny uppgift visar sig. 

 

Analys  

I applikationen visar Lola tydligt att L och x inte är samma bokstav genom att visa ett ledset 

uttryck när Hugo trycker på bokstaven x istället för l. På så sätt menar vi att lärplattan 

förmedlar kunskap med hjälp av applikationen. Hugo får flera chanser tills han lyckas, på så 

sätt skapas förutsättningar för att han ska lära sig vilka bokstäver som hör ihop. I början 

trycker Hugo endast på den första tillgängliga rutan. Förskolläraren uppmärksammar vad 

uppgiften går ut på. Det dröjer inte länge innan Hugo ivrigt skakar på handen. Han verkar veta 

vilken ruta han ska trycka på härnäst. Så fort han får möjlighet trycker han på samma bokstav 

som visas i bubblan. 

6.2 Barn i par 

I det här avsnittet sitter barnen tillsammans med lärplattan i par om två utan en aktiv 

förskollärare. Vår tanke bakom dessa observationer var dels att kunna ha möjlighet att urskilja 

samlärandet mellan barn, dels att kunna se om det fanns några skillnader kring vad barnen 

fokuserade på för innehåll när de arbetade med lärplattan utan en förskollärare. Vi analyserar 

utifrån två olika kategorier. Samlärande och Medierande verktyg. Vi menar att scaffolding 

sker i interaktion med människor och inte i interaktion med artefakter. 

 

Samlärande ABC Magnetic i par 

Beskrivning 

Nellie drar lärplattan framför sig och säger att hon ska skriva någonting “Nellie eller?” säger  

Alexander. “Du får gissa vad jag ska skriva” säger Nellie samtidigt som hon drar undan 

bokstäverna från skärmen. Nellie trycker på Z tills den blir grön. “Det är bara grönt”, säger  

Nellie och drar upp Z. Alexander lutar sig över skärmen Nellie drar upp bokstaven M och L.  

Hon placerar dem från höger till vänster. Nellie byter bakgrund. Alexander säger “å grön och  

rosa” när bakgrunden blir rosa. 
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Analys 

Nellie är ägaren då hon tar lärplattan framför sig och bestämmer vad som ska utföras på 

skärmen. Alexander är deltagare eftersom han hänger med i aktiviteten och kommenterar 

aktiviteten. Barnen lägger större delen av sitt fokus på att välja färger och på att byta 

bakgrund men de strävar också efter att skriva ord. Applikationen ger inga tecken, signaler 

eller instruktioner som bekräftar det användaren gör. Strukturen tillåter att barnen gör olika 

saker samtidigt på skärmen då det inte finns några regler för vad som förväntas av 

användaren. Detta ställer högre krav på användaren när det kommer till tålamod och intresse. 

Eftersom Alexander och Nellie satt tillsammans kunde de kommunicera sinsemellan om vad 

de skulle skriva. Eftersom applikationen inte är kommunicerande i sig själv söker sig barnen 

till varandra. Barnen verkade sakna en förskollärare för att kunna få bekräftelse om det som 

gjordes på lärplattan var rätt. Barnens samtalsämnen handlade om vad de gjorde på lärplattan. 

Nellies och Alexanders konversation kan upplevas oavslutad då Nellie först ber Alexander att 

gissa vad hon ska skriva och sedan byter fokus till att arbeta med färgerna på bokstäverna.  

Pramling et al (2000) tar upp att Piaget menar att barns samtal till varandra är lätt att förstå för 

barnen. Deras sätt att tala direkt medför att de lär av varandra. Detta kan betyda att barnen inte 

upplever samma ofullständighet som vi åskådare ser. Istället hänger de med lätthet med när de 

byter fokus från stavning till att färglägga bokstäver och bakgrund. 

 

Samlärande Lolas Alfabetståg i par 

Beskrivning  

Lärplattan låter: ”Klicka på rätt bokstav”. Hugo pekar på ett utav alternativen och säger “den, 

den”. Lilly klickar på samma ruta som Hugo pekar på. Loket tutar och åker vidare. Nästa 

uppgift är att skriva ordet båt genom att dra tre bokstäver till rätt plats. Hugo ser på, och Lilly 

drar ner bokstäverna till rutorna. När Lilly har skrivit färdigt båt läser lärplattan upp ordet och 

Hugo säger också “båt”. Sedan lämnar Lilly över lärplattan till Hugo som utan problem 

skriver “hund”. Lilly tar upp fötterna och sätter sig på huk på stolen, och sätter sig sedan ner 

igen. När nästa uppgift kommer upp på skärmen tittar hon på. Vilken är S säger lärplattan. 

Hugo klickar på en annan bokstav och den ledsna pandan visas på skärmen. ”Neeej” säger 

Hugo och försöker igen. Den här gången trycker han på S och när tåget går vidare säger han S 

samtidigt som han tittar upp på Lilly. 
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Analys  

Eftersom Hugo pekar vad han vill att Lilly ska utföra är han deltagande i aktiviteten. Lilly har 

tagit ägarens roll eftersom hon trycker på skärmen. Applikationen bekräftar det användaren 

gör. Hugo lever sig in i uppgifterna och blir för en kort stund besviken då det inte går som han 

vill. Å andra sidan ger applikationen utrymme för fler försök och det tar inte lång tid tills han 

blir nöjd igen. Applikationens bekräftelsestruktur ger förutsättning för att barnen ska använda 

applikationen som förväntat. Utan riktad struktur kan det fortfarande ske ett lärande. Om 

barnen får mer inflytande finns det förutsättningar för att applikationens innehåll blir ett 

annat. Samarbetet mellan barnen kräver en förskollärare för att fungera fullt ut. Ljung-Djärf 

(2004) menar att det finns anledning att kritiskt granska den oproblematiska bild av 

samlärande som framställs i många studier. I beskrivningen ovan ser vi att barnen samarbetar 

men att detta inte är en självklarhet endast för att de sitter i ett par. Interaktionen är inte enbart 

positiv. Barnen kommunicerar med plattan när de arbetar med Lolas Alfabetståg. De vill göra 

uppgifterna och det går även lätt att klara dem. Lilly sitter inte still när hon inte har lärplattan 

framför sig vilket kan tyda på att hon är rastlös och inte engagerar sig, om hon inte får 

utrymme att vara aktiv med lärplattan på egen hand. När Lilly blir rastlös tar hon en 

åskådarroll och deltar inte längre i aktiviteten på samma sätt. 

 

Beskrivning 

”Nu är det jag” säger Lilly och drar i lärplattan. Hugo tar tag i lärplattan och håller kvar den 

på bordet. “Nej jag. Jag kan göra två gånger, du med”, säger Hugo. Han ler och tittar på 

Lilly. Lilly tittar på när Hugo fortsätter trycka på bokstäverna. Först trycker han på fel bokstav 

och säger “Nej dumma” han skakar på handen. När pandan försvinner från skärmen trycker 

han på en annan bokstav och loket åker vidare “Jaa” säger han. “Nu får jag också” säger 

Lilly och tar i lärplattan. Hugo håller kvar lärplattan och säger “nej”. Lilly säger: “du sa två”. 

Lilly tittar upp från skärmen på Hugo och ler. Lilly försöker ta lärplattan igen men Hugo gör 

en till uppgift. “Men när får jag göra” säger Lilly och lutar sig bak mot ryggstödet på stolen 

med mungiporna nere. Då skjuter Hugo över lärplattan till Lilly som säger “nu” och ler. 

 

Analys  

Det kan bli fokus på vem som ska använda lärplattan och vems tur det är istället för innehållet 

i applikationen. Å ena sidan kan det bli ett störningsmoment som gör att barnet inte hinner så 

långt i sitt användande. Å andra sidan kan barnet lära sig turtagning med hjälp av lärplattan. 
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Även om tid och energi gick åt att engagera sig i vems tur det var så går det att utläsa ett 

samarbete mellan Lilly och Hugo. De strävar efter samma mål, att klara de olika uppgifterna. 

Det är också tydligt att både Lilly och Hugo tycker om att arbeta med lärplattan då de är så 

måna om att både klara uppgifterna de ställs framför samt vems tur det är. Lärplattan kan 

uppfattas som en stöttande förskollärare om det är en applikation som den i föregående 

exempel. Lolas Alfabetståg ger instruktioner och bekräftelse som barnen behöver. När det 

kommer till just denna applikation fungerar det att sitta med lärplattan utan pedagogisk 

stöttning. Lärplattan kan dock inte ersätta en förskollärare eftersom scaffolding sker i 

mänsklig interaktion. 

 

Medierande verktyg ABC Magnetic i par 

Beskrivning 

“Vi gör likadana bokstav” säger Alexander och fortsätter “kolla vi börjar här.” Så drar han  

upp Z och ljudar “Ssss” sedan drar han upp Y och säger “Då är det lika dana.” Alexander  

fortsätter och drar upp X, W, V och U. “Vi får skriva vad vi vill eller hur” säger Alexander till  

Nellie. Båda två tittar på skärmen och Nellie svarar Mmmm. Alexander fortsätter och drar upp  

T, S, R och Q medan Nellie säger vad några bokstäver heter. 

 

Analys 

Eftersom bokstäverna är placerade i alfabetisk ordning kan barnen utforska alfabetets 

ordningsföljd. Alexander placerar bokstäverna i alfabetisk ordning men han börjar från slutet. 

Även om Alexander inte vet att det är alfabetisk ordning så bekantar han sig med hur alfabetet 

ser ut och det är en start på en lärprocess.  

 

Medierande verktyg Lolas Alfabetståg i par 

Beskrivning 

Hugo har lärplattan framför sig på bordet. Lilly sitter bredvid och tittar på. Lärplattan frågar 

”Vilken är bokstaven S?” Hugo trycker på S och lärplattan låter ”Yay”. Hugo ler. Han tittar 

på Lilly som börjar klappa händerna. Hugo tittar ner på lärplattan igen och tåget åker vidare 

till en ny uppgift. Hugo fortsätter följa lärplattans instruktioner och Lilly lutar sig över 

lärplattan så att hon kan se. “Nej!” säger Hugo när den ledsna pandan visas på skärmen. När 

tåget tuffar vidare ler han och säger “jaa”. Hugo och Lilly uttrycker glada och ledsna känslor 
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i förhållande till vilken reaktion appen ger. Lilly tittar på när en ny uppgift kommer fram på 

lärplattan. “Jag vann” säger Hugo när tåget åker vidare.  

 

Analys 

Barnen visar inget behov av en förskollärare eftersom applikationen är informativ och 

vägledande. Däremot kan pedagogisk ledning behövas för att barnen ska samarbeta bättre. 

Applikationen skapar förutsättningar för lärande då applikationen till exempel berättar vad 

bokstäverna heter och hur de ser ut. Barnen uttrycker glädje och engagemang vilket gör att de 

vill sitta längre stunder. 

6.3 Barn på egen hand 

Barnen sitter ensamma i ett rum med en förskollärare jämte sig som inte ger någon stöttning 

eller hjälp. Det fanns en tanke bakom dessa videoobservationer när vi valde att ha en 

förskollärare närvarande men inte stöttande. Vi förebyggde risken för att barnet skulle känna 

sig kränkt vid användandet av lärplattan. Att sitta helt ensam med en lärplatta kan kännas 

utlämnande för vissa barn. Det som underlättade den här typen av observation var att vi hade 

träffat barnen innan och visste hur det hade fungerat vid de andra observationerna. Vi 

analyserar endast utifrån en kategori, medierande verktyg, då vi menar att både samlärande 

och scaffolding sker i interaktion med människor, inte med artefakter. 

 

Medierande verktyg ABC Magnetic på egen hand  

Beskrivning  

Alexander börjar direkt dra fram bokstäver från bokstavsfältet. Han byter färg på dem. Han 

tittar inte på den förskollärare som filmar eller den som sitter bredvid honom, och arbetar 

under tystnad. Han drar ner bokstäverna till bokstavsfältet igen och börjar sedan om. Han 

byter bakgrund. Han byter färg på bokstäverna koncentrerat. Han börjar om igen men lämnar 

en bokstav kvar. Han arbetar fortfarande under tystnad. Varje gång han drar fram en ny 

bokstav hörs ljud som kan beskrivas som ett brus. Ett barn öppnar dörren och tittar in, men 

Alexander reagerar inte utan fortsätter att flytta fram och tillbaka bokstäverna i olika färger. 

Han gör alla bokstäver gula och placerar dem efter varandra. Nu byter han endast färger på 

bokstäverna och skriver inte. 
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Analys 

När Alexander arbetade med ABC Magnetic visste han precis hur han skulle göra då han har 

arbetat med applikationen ett flertal gånger förut, dock inte ensam. Det är inga andra barn i 

rummet. Det är troligtvis därför Alexander inte säger något under observationen. Alexander 

var koncentrerad på applikationen och kommunicerade inte med förskolläraren. Vad detta 

beror på kan vi bara spekulera i. Applikationen ger ingen bekräftelse på det Alexander gör på 

lärplattan. Detta var förskollärarens uppgift i tidigare observationer. Alexander ställer inga 

frågor. Ordningen som de olika konstellationerna utfördes i kan i det här fallet ha betydelse 

för hur många funderingar Alexander har kring aktiviteten. Eventuella frågor kan redan ha 

besvarats då förskolläraren introducerade applikationen. Applikationen används framförallt 

till att byta färger på bakgrund och bokstäver. 

 

Medierande verktyg Lolas Alfabetståg på egen hand 

Beskrivning  

Lilly använder båda händer när hon gör uppgifterna på plattan. Hon klappar i händerna och 

gör segergester när figuren i applikationen åker vidare med tåget, som betyder att uppgiften är 

avklarad. Hon ler och fortsätter att gissa vilken bokstav som kommer fram. Lilly drar alla 

bokstäver på sin rätta plats utan betänketid när hon ska skriva ett ord. Lilly håller sina händer 

på kinderna och tittar koncentrerat och glatt på plattan. När hon gissar på fel bokstav gör hon 

en grimas. När hon sedan klarar uppgiften skiner hon upp. Lilly trycker snabbt och ivrigt på 

plattan. Lilly drar bokstäverna med båda händerna. Hon sätter händerna för ansiktet. Lilly 

söker inte ögonkontakt med någon vuxen och säger inte heller något till förskolläraren. 

 

Analys 

Eftersom att Lilly gör grimaser när hon inte har klarat en uppgift och klappar i händerna när 

det går bra ser det ut som att hon förstår när hon gör rätt och fel. Det ges möjlighet att ändra 

och göra rätt eftersom applikationen ger feedback. Applikationen skapar på så sätt möjligheter 

för lärande. Däremot kan det också bli ett stort fokus på att klara uppgiften och lärandet kan 

komma i andra hand om Lilly har för bråttom att komma vidare. Det finns en risk att Lilly 

fokuserar mer på att klara av uppgiften än det som gjorde att uppgiften avklarades. Hon 

upplevs koncentrerad och intresserad då hon inte pratar med oss och eftersom hennes blick 

hela tiden är fäst vid applikationen. Det går att gissa sig fram till rätt svar, vilket innebär att 

Lilly kan gå vidare till nya uppgifter utan att ha förstått frågan. När Lilly skriver ord är 
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bokstäverna placerade i rätt ordning utanför rutorna som de ska placeras i. Eftersom Lilly inte 

behöver betänketid när hon skriver orden antar vi att hon utgår mer från var rutorna är 

placerade istället för vilka bokstäver som befinner sig i rutorna. Det behöver inte 

nödvändigtvis vara negativt då Lilly fortfarande bekantar sig med bokstäver och hur olika 

bokstavskombinationer kan bilda ord.  

7. Diskussion och slutsats 

I detta avsnitt synliggörs och jämförs de olika observationerna som har genomförts samt hur 

tidigare forskning kan förstås i detta sammanhang. Syftet med det här avsnittet är att besvara 

studiens frågeställning: Vilket innehåll samt vilken form av lärande synliggörs i användandet 

av lärplattan som medierande verktyg, beroende av förskollärarens närvaro respektive 

frånvaro samt om barnen arbetar i par eller på egen hand? 

7.1 Lärplattans innehåll i olika konstellationer  
Innehållet i användandet av ABC Magnetic skilde sig när barnen satt med en förskollärare och 

utan en förskollärare. När barnen satt med en förskollärare fick de stöd när de stavade sina 

namn men när förskolläraren inte var med, fokuserade barnen på att experimentera med 

bokstäver samt att byta färger. Vid ett tillfälle utan förskollärare ville Nellie att Alexander 

skulle gissa vad hon skrev, men hon övergår till att byta färger istället efter en stund. Här hade 

Nellie säkerligen influerats av det arbete de tidigare gjort med förskolläraren. Hon hade 

behövt en förskollärare för att klara uppgiften. När hon inte hade hjälp av en förskollärare 

fortsätter hon istället med att byta färg på bokstäver eftersom hon behärskar detta på egen 

hand.  

 

När det kommer till vilket innehåll som fokuseras i applikationen Lolas Alfabetståg så 

imiterade barnen Lola när hon till exempel har sagt en bokstav.  De visste vad som hände på 

skärmen och hur de skulle fortsätta. De är positiva till att fortsätta och söker ingen bekräftelse 

av andra barn eller vuxna när de arbetar med denna applikation. Oavsett om barnen satt med 

en förskollärare, i par eller på egen hand var målet att lösa uppgifterna i applikationen. 

Skillnaden som uppstod när förskolläraren deltog var att förskolläraren kunde utveckla 

exempelvis genom att ljuda bokstäverna som syntes på skärmen. Vid behov fanns 

förskolläraren även tillhands för att förtydliga för barnen vad uppgiften gick ut på. 
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När barnen satt tillsammans i par och arbetade med Lolas Alfabetståg kunde vi ibland inte 

urskilja något samlärande. Vi menar att det inte nödvändigtvis uppstår ett givande samlärande 

även om barnen sitter tillsammans. Mycket fokus lades istället på vems tur det var att sitta vid 

lärplattan. Detta upplevde vi störde barnens fokus från innehållet på skärmen. Å andra sidan 

såg vi förutsättningar för barnen att träna turtagning vilket också kan vara givande för barnen. 

ABC Magnetic ger betydligt mindre bekräftelse än Lolas Alfabetståg när det kommer till vad 

som är rätt eller fel. När barnen arbetar med ABC Magnetic saknas den pedagogiska 

stöttningen för att kunna stava och barnen söker sig då mer till att kommunicera med 

varandra.  

7.2 Samlärande i olika konstellationer  
Vi har upplevt att det finns en norm om att det inte är okej att låta barn sitta ensamma vid 

lärplattan utan tillsyn från en vuxen. Det är viktigt att som arbetslag diskutera hur de ser på att 

barn kan sitta ensamma eller inte med lärplattan, och vad det innebär för deras förhållningssätt 

till barn och teknik beroende på hur de tänker kring detta. Vi menar att det inte ska vara en 

norm som styr hur åsikterna kring lärplattan är utan istället ett syfte och bakgrund till de 

aktiva val som görs i arbetet med lärplattan.  

 

ABC Magnetic stöttade inte användaren på så sätt att det gavs någon information om vad som 

var rätt eller fel. För detta krävdes en förskollärare som ställde vägledande frågor. Å andra 

sidan fungerade samarbetet bättre utan förskollärare då det fanns mer utrymme för barnen att 

utforska applikationen. Utan förskollärare blev inte aktiviteten omedvetet eller medvetet styrd 

i en önskad riktning. I användandet av Lolas Alfabetståg fungerade det bra att sitta enskilt då 

möjligheten gavs att koncentera sig och lyssna på Lolas instruktioner. När det kommer till den 

här applikationen hade barnen istället svårt att samarbeta och hjälpa varandra och Lilly visade 

tecken på rastlöshet när Hugo arbetade med lärplattan. De delade upp arbetet så att en i taget 

fick använda lärplattan. Även när de satt tillsammans blev det att de satt mer enskilt. Till 

skillnad från Lolas Alfabetståg gav ABC Magnetic mer utrymme för samlärande i par men 

desto sämre fungerade det att sitta enskilt med denna applikation då vi upplevde att barnen 

önskade någon form av respons på arbetet. 

 

En av våra slutsatser är att det har stor betydelse vilka konstellationer förskolläraren väljer att 

sätta barn i, när de använder lärplattan. Innehållet varierar beroende på om barn sitter 

tillsammans med en förskollärare, på egen hand eller i par. Detta behöver alla förskollärare 
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vara medvetna om för att inse att en aktivitet med lärplattan behöver ha minst lika mycket 

tanke bakom sig som vilken annan samling eller aktivitet som helst. Vi har även kommit fram 

till att applikationen i sig själv har betydelse för hur resultatet blir. Det innebär att olika 

applikationer är anpassade för olika konstellationer. Därför är det viktigt att känna till de 

applikationer som presenteras för barnen, då mängden applikationer som finns inriktade på 

förskolebarn ökar. Vi menar därför att det är bättre att använda färre applikationer åt gången 

som förskollärarna känner till väl. Studien visar på positiva och negativa aspekter när det 

kommer till att sitta vid lärplattan med eller utan förskolläraren. Det är omöjligt att säga något 

mer om det mer än att det finns tydliga skillnader mellan sätten att arbeta i dessa olika 

konstellationer.  

7.3 Diskussion kopplat till tidigare forskning 
Aarsand et al (2012) menade att barnen var kompetenta och hanterade lärplattan med lätthet. 

Vår studie visar samma resultat, barnen lärde sig snabbt och behövde inte mycket hjälp med 

lärplattan och dess grundfunktionalitet. Hur miljön utformas och vilka attityder till samarbete 

som ligger till grund för verksamheten är ytterligare faktorer som är betydande för barns 

möjligheter att samarbeta och lära av varandra (Pramling Samuelsson et al, 2000). En av 

studiens slutsatser var att samlärande skedde på olika nivåer i arbetet med de olika 

applikationerna. En applikation stöttade samlärandet medan en annan applikation inte gjorde 

det utan det blev större fokus på vems tur det var. Aarsand et al (2012) kom fram till att 

barnen kunde samarbeta med varandra. Barnen i vår studie klarade också i stort sett av att 

samarbeta men det uppstod svårigheter då två barn var tvungna att dela på en lärplatta. 

Samlärandet fungerade i större utsträckning med en förskollärare närvarande och stöttande. 

Enligt Aarsand et al (2012) ska förskolläraren stötta, uppmuntra och vägleda barnen. Utan en 

aktiv förskollärare blev det svårt att hitta en röd tråd genom aktiviteten, å andra sidan fick 

barnen större delaktighet och utrymme kring vad som skulle hända på skärmen. 

Det som Pramling Samuelsson et al (2000) kallar peer tutoring var inte synligt inom ramen för 

vår studie, däremot fanns det förutsättningar för att detta skulle förekomma om liknande 

arbete fortsatte en längre period. Enligt samma författare litar begreppet Cooperative learning 

på att motivationen finns där automatiskt när barn befinner sig i mindre grupper för att lösa en 

uppgift. Motivationen i studien var sålunda hög och vi upplevde aldrig att barnen inte ville 

arbeta med lärplattan vare sig de satt i par, på egen hand eller med en förskollärare.  
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Med stöd i vår studie kan vi alltså hålla med Ljung-Djärf (2004) när hon skriver om att det 

finns anledning att kritiskt granska den stundtals oproblematiska bilden av barns samarbete. 

Det går alltså inte att ta för givet att samlärande och samarbete kommer att äga rum om de 

inte ges förutsättningar och övning för att klara detta. 

Det är upp till varje förskola att ta ett aktivt beslut kring hur de ska arbeta och hur mycket de 

ska arbeta med lärplattor. I Fasts (2007) studie synliggörs hur mycket förskolors upplägg kan 

skilja sig. McPake et al (2010) kom fram till att oavsett ekonomi hade barnen mer tillgång till 

teknik i hemmet än i förskolorna. Barnens tillgång till teknik var så olika att 

kunskapsskillnader uppstod. Eftersom teknik som lärplattor har stort utrymme i dagens 

samhälle menar vi att det är till barnens fördel om förskolorna väljer att använda lärplattan i 

förskolan. På så vis kan skillnaderna i kunskapsnivå minska mellan barnen. Vi har sett 

fördelar med att använda lärplattan som medierande verktyg. Barnen är bland annat 

engagerade och motiverade när de använder lärplattan. Lärplattan kan även skapa 

förutsättningar för lärande inom olika ämnen samt för samarbete barnen emellan. 

8. Vidare forskningsområden 

När vi sökte efter tidigare forskning till detta examensarbete förstod vi att lärplattan är ett 

relativt outforskat område och därför finns det anledning att fylla på med forskning kring 

ämnet. Detta behövs för att förskollärare ska kunna känna sig bekvämare med sitt arbete med 

lärplattan i förskolans verksamhet. Ett specifikt område som vi rekommenderar för vidare 

forskning är att undersöka hur förskollärares förhållningssätt till lärplattan verkligen ser ut 

och hur detta i sin tur ger inflytande på barnens inställning till lärplattan. Det vore även 

spännande att forska på vad mycket användning av lärplattan har för konsekvenser, positiva 

och negativa. Är lärplattan farlig eller stimulerande för hjärnans utveckling? 
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