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Förord  
Vi har skrivit det här självständiga arbetet under vårterminen 2019. I början av processen letade vi                
artiklar till arbetet på varsitt håll men båda har läst alla artiklarna. Under insamling av empiriskt                
material så har båda varit med på varenda intervju. Först åkte vi till en kommun där Maja-Stina ledde                  
intervjuerna och Caroline antecknade och ställde följdfrågor i slutet. Sedan åkte vi till en annan               
kommun där Caroline ledde intervjuerna och Maja-Stina antecknade och ställde följdfrågor i slutet.  
Vi transkriberade hälften av intervjuerna var men satt tillsammans så att båda kunde lyssna om det                
var otydligt i inspelningen för att försäkra oss om att vi hört rätt. Analys och tolkning har gjorts i två                    
omgångar, först var för sig. Den andra omgången möttes vi via Skype och reflekterade över materialet                
och slutligen analyserade vi och tolkade tillsammans. Vi har skrivit varenda del i uppsatsen              
tillsammans via Google Drive och Skype. Eftersom vi under studiens hela gång ständigt arbetade              
tillsammans så har vi kunnat reflektera tillsammans över alla olika delar som finns med i studien.                
Detta för att vi vill försöka se alla delar ur sin helhet, minska risken att något inte blir trovärdigt samt                    
faller ur sitt sammanhang helt. 

 
De som vi först och främst vill tacka är pedagogerna som ville delta i våran studie, delge sina tankar,                   
reflektioner och uppfattningar till oss. Utan ert deltagande så hade inte arbetet gått att genomföra.               
Därefter vill vi rikta ett tack till vår handledare Marcus Sundgren som under arbetets gång stått ut                 
med oss, gett värdefulla råd och feedback på arbetet som hjälpt oss framåt. Slutligen vill vi också                 
tacka våra närmaste som funnits där, stöttat och lyssnat på oss under arbetets gång utan att lämna                 
våra sidor.  

 
Caroline Garefelt & Maja-Stina Bervelius 
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Abstrakt  

Tillämpningen av den reviderade läroplanen träder i kraft den 1 juli 2019. Detta medför större krav på                 
pedagogernas kompetenser i digitala verktyg och tidigare forskning antyder att pedagoger uppfattar            
sig osäkra i arbetet med digitala verktyg. Denna studie undersöker pedagogers uppfattning av vilka              
kompetenser som krävs för att arbeta med lärplattan i förskolan i förhållande till strävansmålen i               
läroplanen. Vi har genomfört en generell kvalitativ studie genom semistrukturerade intervjuer med            
pedagoger i förskolan. I analysen använde vi oss av utvalda teoretiska utgångspunkter ur             
implementeringsteorin för att öka förståelsen för hur pedagoger uppfattar hur dem ska kunna, förstå              
och vilja implementera lärplattan i förskolan. Resultatet visar att pedagoger uppfattar sig delvis redo              
för tillämpningen av läroplanen men det framkom att det finns behov av kompetensutveckling i              
området. Hur man arbetar med lärplattan för att nå strävansmålen, men främst lärplattan och              
apparnas innehåll och hur man arbetar ämnesdidaktiskt med lärplattan. Pedagogerna uppfattade           
intresset som den viktigaste kompetensen för att lyckas med implementeringen av lärplattan.            
Pedagogerna uppfattade att det fanns stora skillnader i arbetslaget som leder till en lokalt hindrande               
kultur som medför en känsla av att det största ansvaret hamnar på den intresserade pedagogen. 
 

Nyckelord: Förskolan, implementering, kompetenser, läroplanen, lärplatta, uppfattningar 
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Introduktion 

Inledning 
Enligt statens medieråd har små barns användning av digitala verktyg såsom ipad eller pekplattor,              
som i förskolans verksamhet går under det gemensamma namnet lärplatta, mångdubblats på bara             
några år. I förskolan är lärplattan numera en del av verksamheten och det är av yttersta vikt att                  
reflektera över hur digital teknik kan bli en gynnsam resurs i verksamheten (Winman, Spante,              
Willermark, Svensson & Lundh Snis, 2018). 

 
Det är förskollärarens ansvar att varje barn får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar                
utveckling och lärande och få förutsättningar att utveckla en digital kompetens (Skolverket, 2018).  
Just denna digitala kompetens och förskollärarens ansvar är något som lyfts i den nya tillämpningen               
av läroplanen som reviderats för förskolan som träder i kraft 1 juli 2019. För att medvetet kunna                 
arbeta mot läroplanens strävansmål som bland annat anger att barnen får använda digitala verktyg              
på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande (Skolverket, 2018), måste pedagogerna ha någon              
sorts kompetens. Detta kan vara kompetens i att använda digital teknik och kunskaper att kunna välja                
lärresurser för lärplattan men också lika mycket kunskap för att kunna veta när eller vad man ska                 
välja bort. Pedagogerna i förskolan behöver kompetenser för att hantera en digital värld och detta               
handlar nödvändigtvis inte bara om att vara tekniskt kunnig utan att som pedagog måste man också                
ha en förståelse för möjligheter, utmaningar och etiska frågor som den digitala världen ger upphov               
till (Winman et al, 2018). Lärplattan har begränsningar och den kräver att läraren som brukar den ska                 
kunna reflektera och förändra vid behov (Fantozzi, Johnson & Scherfen, 2018). Författarna beskriver             
ett ansvar, likt läroplanens revideringar, där förskolläraren ska använda sin kunskap om barn för att               
kunna göra grundade val om hur till exempel lärplattan ska användas för att barnen ska utveckla sin                 
digitala kompetens och nå ett lärande. Något som då framkommit i forskning som gjorts kring               
digitala verktyg i förskolan är en osäkerhet hos pedagoger. Vissa förskollärare är osäkra kring hur               
man ska närma sig lärplattan i det pedagogiska arbetet och många upplever sig som otillräckligt               
rustade för att möta kraven på digitaliseringen (Marklund & Dunkels, 2016, Winman et al., 2018).  
 
En välplanerad läroplan kring digitala medier är grundläggande (Lee & Tu, 2016), vilket den nya               
revideringen kan spekuleras vara och med läroplanens nya strävansmål skapas en indirekt följd             
vilket kräver en kompetens och kunnighet hos pedagogen i förskolan. Barns kompetenser inom             
digitala verktyg kräver bättre läro-planerade förmågor och pedagogiska strategier av lärare (Dong,            
2018). Därför anser vi det intressant att studera detta närmare men också för att kanske kunna belysa                 
hur det ser ut just nu i förskolan bland en del pedagoger och få deras uppfattningar inför den                  
kommande tillämpningen av den revideringen i läroplanen som gjorts där digitala verktyg i vår              
tolkning är en central del. Barnen ska i förskolan ges möjlighet att grundlägga ett kritiskt och                
ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik vidare ska pedagoger ge barnen möjlighet att utveckla             
adekvat digital kompetens. (Skolverket, 2018). 
 
Utöver att försöka belysa dagsläget hos en del pedagoger är det också ett intressant fokus att studera                 
då man kan få syn på kompetenser eller kompetensutveckling där ansvaret förs över till              
förskolechefen eller kommunen vilket i sin tur kommer återspeglas i förskolans kvalitet. 
Mest angeläget kan det vara för barnen som går i förskolan då man strävar mot barn med en digital                   
kompetens och framtida kunskaper inom teknik. Detta anges som ett starkt skäl till att digitalisera               
förskolan, att man bör förbereda barn för ett allt mer digitaliserat samhälle (Winman et al., 2018). 
Det har visat sig att det finns begränsningar och brister i pedagogers förutsättningar och kompetenser               
för att kunna använda lärplattan mot strävansmålen i läroplanen.  
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I och med implementeringen av den reviderade läroplanen medför det att det ställs högre krav på                
pedagoger som kan göra det svårt att nå strävansmålen. Detta blir ett problem för barnen och                
pedagogerna i förskolan. Kunskapen som denna studie kan bidra med kan göra pedagoger medveten              
om hur lärplattan kan användas och vilka kompetenser man som pedagog kan uppfattas behöva ha.               
Utöver detta så kan studien också bidra till att belysa den kompetensutveckling som pedagoger              
eventuellt behöver. 

Begreppen appar och lärplatta 

Genomgående i denna studie refererar vi till begreppet appar. Vad som menas med app och så som vi                  
menar i studien är ett tillämpningsprogram som laddas ner till ett digitalt verktyg, i denna studie                
lärplattor. Appar finns i en digital affär och kan laddas ner av den som använder det digitala                 
verktyget om man har kunskapen för att genomföra detta. Vilken onlinebutik som man kan hämta               
appar i beror på vilket märke det digitala verktyget är men enhetens mobila operativsystem driver               
oftast app-butiken. För märket Apple så finns appstore medans Google Play finns för android. I vår                
studie så förekommer Apple och deras appstore. När begreppet app används så menar vi ett program                
som är möjligt att ladda ner för att sedan kunna användas i lärplattan.  
 
Lärplattan är ett digitalt verktyg (Skolverket, 2019), och vi använder både begreppet digitala verktyg              
och lärplatta i studien. Svenska datatermgruppen har en rekommendation som säger datorplatta men             
vi har valt att i vår uppsats skriva lärplatta eftersom det används ute i verksamheten samt är det                  
begrepp skolverket använder sig av. Genomgående i studien så är en lärplatta en surfplatta som               
används i pedagogiska sammanhang. Utöver att begreppet är känt inom förskolan så används det              
också inom kommuner, i media samt i böcker. 

Begreppet kompetens och kunskap 
 
Allt det som gör att man kan göra ett bra jobb finns medräknat i begreppet kompetens. Till begreppet                  
kompetens benämns duglighet, skicklighet och sakkunskap som synonymer. Begreppet kompetens är           
ett samlingsbegrepp för den förmågan en person besitter för att kunna genomföra en uppgift, som i                
detta fall till exempel det pedagoger gör för för att nå strävansmålen i läroplanen, genom att man                 
tillämpar de kunskaper och färdigheter man besitter. Enligt Handelns kompetensbyrå (2019)           
kombineras kompetensbegreppet också med vilja och förmåga hos individer. Kompetens kan kort            
beskrivas som förmågan att kunna använda samlade kunskaper och färdigheter för att nå mål (KEKS,               
2019). Utöver att enbart kunna använda samlade kunskaper och färdigheter så ser vi också i denna                
studie till viljan och att kunna omsätta dessa kunskaper, som utgör kompetens, i praktisk handling. 
Gällande kunskap så är en synonym för det begreppet vetande. I denna studie ser vi övergripande på                 
kunskap som det pedagogerna uppfattar sig veta. 
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Disposition 
I denna uppsats har vi genom intervju undersökt, för att sedan kunna tolka, vilka kunskaper och                
kompetenser pedagoger uppfattar sig ha om lärplattan i förskolan i förhållande till strävansmålen i              
läroplanen.  
Uppsatsen har delats in i fem delar. Den första delen behandlar tidigare forskning och är underlag för                 
bakgrunden som består av sju delar. Den första delen i bakgrunden ger en översikt i kompetenser för                 
att använda lärplattan pedagogisk. Den andra rör kompetensutveckling i pedagogiskt användande av            
lärplattan i förskolan. Den tredje handlar om pedagogens roll i arbetet med lärplattan för att därefter                
övergå till den fjärde delen som berör pedagoger inställning. Den femte handlar om appar i               
lärplattan. Därefter är det sjätte delen och den kommer att behandla lärplattans användningsområde i              
förskolan och den sista delen i bakgrunden beskriver studiens teoretiska utgångspunkt. Andra delen i              
uppsatsen är syftet och frågeställningar.  
Den tredje delen är metoddelen som beskriver utformandet av metod, forskningsetiska           
överväganden, urval, hur vi gått tillväga , analys, databearbetning och metoddiskussion.I den fjärde             
delen av uppsatsen finns resultatet som delats in i sju kategorier utifrån empirin. I den sista delen av                  
uppsatsen diskuteras och utvärderas resultatet och beskriver våra slutsatser. Den består också av             
framtida studier.  
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Bakgrund 
Den här delen består av sju delar som berör olika områden där lärplattan, pedagogen och kompetens                
är huvudfokus. Det material som bakgrunden grundar sig på är tidigare forskning inom samma              
områden. I det här kapitlet skapas en förförståelse för studiens syfte och frågeställningar som ska               
tolkas och skapar en grund som underlättar för den fortsatta läsningen. 

Kompetenser i användandet av lärplattan som pedagogiskt verktyg  
Från en studie där man observerat och genomfört ostrukturerade tematiska intervjuer med            
förskollärare framkommer det att varje förskola i Sverige har minst en lärplatta och att ny teknik                
bereder möjligheterna att nå mål i läroplanen, den digitala tekniken berikar verksamheten och             
underlättar i praktiken (Masoumi, 2015). I en intervjustudie genomförd i Finland så påpekar             
författaren att digitala verktyg bör introduceras för barn i förskolan på grund av att det används                
mycket i skolan och bör då inte vara något nytt för barnen (Mertala, 2017). Om man ser till läroplanen                   
som säger att det är förskollärarens ansvar att varje barn får använda digitala verktyg såsom               
lärplattan på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande så blir det väsentligt att försöka ta reda på                  
pedagogers kunskaper om lärplattan i förskolan utifrån läroplanens strävansmål.  
 
I en etnografisk studie av svenska förskollärares diskussioner kan man läsa att förskollärare utvecklar              
sin egna förståelse för hur man ska närma sig digitala verktyg i förskolan (Marklund & Dunkels,                
2016). Denna egenskapade och dessa personliga kunskaper är grunden för hur man ska jobba mot               
läroplanens mål och en del av kompetensen som varje pedagog besitter. Det finns några ständigt               
förekommande kategorier av upplevda begränsningar och nackdelar i samband med användandet av            
lärplattan, dels är det brist på resurser för att meningsfullt integrera användandet av lärplattan men               
också läroplaner och de förväntningar som finns på lärare att implementera användningen av             
lärplattan (Hultén et al., 2018). Författarna visar även på att en brist är att främja elevernas                
självständiga lärande.  

 
Förskollärare står själva inför uppgiften att utveckla sina egna personliga teknologiska kunskaper för             
att kunna stödja barnens meningsskapande med de digitala verktygen i förskolan (Carrell Moore &              
Keys Adair, 2015). Pedagogens värderingar påverkar också, utöver de tekniska kunskaper och            
pedagogiska erfarenheter en pedagog besitter, användandet av lärplattor i förskolan (Masoumi, 2015).            
Författaren menar att användandet då ser olika ut beroende på den bakgrund och kunskap som varje                
enskild pedagog har. Det finns begränsningar i användandet av lärplattan och pedagogers            
kompetenser. Pedagogerna känner att deras erfarenheter av arbetet med tekniken är begränsad och             
det behövs mer stöd för hur den ska användas som förväntat för att nå läroplanens mål ( Hernwall,                  
2016, Hultén et al., 2018, Masoumi, 2015). Pedagoger motiverar att de inte använder lärplattan i               
verksamheten på grund av att de inte känner sig duktiga på tekniken (Masoumi, 2015). Men att                
enbart använda teknologi helt utan sammanhang är inte pedagogiskt eller utav värde (Uzunboylu &              
Ozdamli, 2011), kompetenser kring digitala verktyg hos en pedagog blir inte utvecklade eller             
förbättrade på grund av frekvent användande av digitala verktyg. Det räcker alltså inte enbart med               
att man på förskolan köper in digitala verktyg och gör dessa tillgängliga för att sen kunna tänka som                  
lärare att man inte behöver göra mer (Salavati, 2016).  

 
Kompetenser som framträder som nödvändiga utifrån tidigare forskning blir då kompetenser som            
individen skapat själv. För att kunna använda och hantera de digitala verktygen som finns i förskolan                
måste lärare ha kunskaper i de olika specifika sätt man kan använda digitala verktyg (Salavati, 2016). 
En aspekt har också identifierats som är en del av och påverkar hur förskollärare skapar och formar                 
arbetet med digitala verktyg i förskolan.  
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Denna aspekt innefattar den individuella kunskapen att kunna samtala och veta vad som är              
väsentligt kring arbetet med digitala verktyg för att kunna jobba med dessa pedagogiskt (Marklund              
och Dunkels, 2016). Den individuella kunskapen hos varje pedagog blir vidare en nödvändig             
förutsättning till att man involverar sig i digitala verktyg. Denna kunskap enligt studien skiljde sig               
från andra kunskaper som pedagoger har. Om man då ser pedagogens samlade kunskaper som              
innefattar ämneskunskap, pedagogisk kunskap och kunskap om digital teknik så bör man inte se alla               
kunskaper som isolerade öar (Winman et al., 2018). Dessa kunskaper behöver samspela i en              
undervisningssituation vilket ytterligare visar på ansvaret som pedagogen har men också hur viktig             
varje del av kunskapen är. Det ställs ett vidare krav för att man effektivt ska kunna använda teknologi                  
och digitala verktyg och detta kravet är en pedagogisk teoriram (Uzunboylu & Ozdamli, 2011).  

 
Pedagogik, innehåll, teknologi och interaktion måste i överlag tänkas över för att man ska kunna               
integrera teknologin i verksamheten vilket i sin tur då skapar en ram att utgå ifrån i det pedagogiska                  
arbetet (Salavati, 2016). Detta betyder då också att pedagogens kompetenser och kunskap om det              
digitala verktyget spelar en stor roll. Detta skapar då en bild av att pedagogens roll, kunskaper och                 
inställning är av stort värde för hur användandet, syftet och värdet av lärplattan i förskolan blir.                
Lärare förväntas hitta sätt att integrera digitala verktyg i undervisningen på ett produktivt sätt i olika                
undervisningssammanhang (Winman et al., 2018). För att kunna göra detta på ett positivt sätt där               
undervisning och läroplanens strävansmål nås måste lärare utveckla nya strategier fortsätter           
författarna. Det vill säga att man måste utbilda sig och få kunskap kring enbart digitala verktyg                
utöver den andra kunskapen som man besitter.  
 
Sammanfattning 
Teknik ger möjligheter i arbetet som sker i förskolan och det är något som bör introduceras för barnen                  
tidigt. En stor begränsning och nackdel med användandet är bland annat brist på resurser men också                
förväntningar på pedagoger som finns skapar en begränsning i användandet. Bristen på användande             
leder i sin tur till att pedagoger eventuellt inte besitter kompetens som krävs för att kunna använda                 
lärplattan på ett meningsfullt sätt i förskolan samt att pedagoger inte känner sig duktiga nog på                
tekniken i sig. Individuell kunskap beskrivs som en nödvändig förutsättning till att man involverar              
sig i digitala verktyg men kunskaper som pedagoger besitter bör inte ses ur ett enskilt perspektiv.                
Istället kan man tala om det bredare begreppet kompetens där kunskap beskrivs som en del.               
Pedagogerna får själva ansvaret för att utveckla och hitta sätt att integrerar digitala verktyg i               
undervisningen som sker i förskolan. De kompetenser som anses viktiga i arbetet är den digitala               
kompetensen, pedagogiskt kompetens och ämnesdidaktiska kunskaper. Dock skall dessa inte ses som            
“isolerade öar” utan de ska tillsammans komplettera varandra för att det ska bli komplett.  

Kompetensutveckling 

Pedagoger som har varit på utbildning gällande användning av digitala verktyg där de då fått bra                
inspiration, har dock uppfattat att det inte fanns tillräckligt med resurser på förskolan för att använda                
kunskapen eller så tog det för lång tid att få resurser och material (Mertala, 2017). Detta skulle man                  
kunna säga hör till organisations-relaterade frågor vilka är centrala och bidrar till komplexiteten i              
bland annat implementering av digital teknik vilket blir en stor begränsning (Salavati, 2016).             
Pedagoger har olika åsikter gällande arbetet med lärplattan som digitalt verktyg men de är enade om                
att det behövs mer stöd från kommunen då de inte har tillräckligt med kompetens eller erfarenhet av                 
hur man bör använda den tillgängliga tekniken. De hade fått tekniken till verksamheten men utan               
stöd för hur den skulle användas (Hernwall, 2016). Pedagoger anser att de behöver mer utbildning i                
digitala verktyg (Damir et al., 2017). Och det har lyfts i en studie att pedagoger inte känner sig                  
involverade i införandet och valet av utrustningen (Hernwall, 2016).  
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Trots att pedagoger anser att barn kan utveckla en aktiv roll i kommunikativa tillvägagångssätt              
genom att använda lärplattan landade fokuset mest på de hinder de upplever i och med den egna                 
utvecklingen i användningen. Vilket vidare då kan tolkas som att pedagoger är i behov av               
kompetensutveckling för att komma över detta hinder. Pedagoger behöver utveckla självsäkerhet i            
användandet av digitala verktyg. De behöver också utveckla digital kompetens så att de kan använda               
digitala verktyg som stöd för barns utveckling (Dong, 2018, Hultén et al., 2018), detta på grund av att                  
expertrollen är viktig som lärare och att de känner att barnen är mer kunniga än dem men också att                   
pedagoger vill ha utbildning i hur man kan använda lärplattan framgångsrikt. Skolverket (2018)             
menar att pedagoger ska kunna ge barnen i förskolan förutsättningar att utveckla en digital              
kompetens och saknar pedagogen den kompetensen blir det en stor utmaning att ge barnen rätt               
förutsättningar. Något som också har en betydelse när man ska implementera digitala verktyg till              
förskolan är pedagogens syn på barn och hur varje enskild pedagog prioriterar (Marklund &              
Dunkels, 2016).  
 
I en etnografisk studie som analyserade 465 inlägg gjorda online framkom det att pedagogernas              
önskan om professionell utveckling har olika fokus, dels i den tekniska kunskapen. Främst handlar              
det om hur man löser tekniska problem, hur man byter mellan appar till exempel, men också vilken                 
teknik man ska köpa in och skillnader mellan olika lärplattor (Marklund, 2015). Ibland skapas en viss                
typ av effektivitet bland lärare där dem använder sig av varandra för att lyckas med att skapa, göra                  
och utveckla aktiviteter som är lärande och följer läroplanens riktlinjer (Marklund & Dunkels, 2016).              
Detta är då ett tillvägagångssätt som pedagogerna skapat i en gemenskap för att tillsammans              
utvecklas professionellt. Pedagogerna ville vidare också utveckla sin kunskap om samspel mellan            
lärandeinnehåll och teknik, till exempel vilka appar som passar bäst till att arbeta ämnesdidaktiskt i               
olika ämnen (Marklund, 2015). I övrigt lyfter författaren fram att pedagoger söker inspiration till hur               
man ska arbeta med lärplattan.  

 
Pedagoger önskar dessutom också mer tydliga och informativa riktlinjer för att kunna implementera             
lärplattans teknik i verksamheten på ett bra sätt (Hultén et al., 2018). Ur tidigare forskning kan man se                  
att pedagoger vill lära sig mer om både tekniken i sig, lärplattan som verktyg och digitala verktyg                 
överlag. Enligt en tidigare enkätstudie av 467 lärares uppfattningar anser de att skolverksamheter             
borde erbjuda träning till lärare i hur man använder digitala verktyg men också träning i appar                
överlag (Uzunboylu & Ozdamli, 2011). Detta i samarbete med till exempel akademiker som är              
specialiserade på området eller annan kunnig person. I en senare upptäckte man istället att              
användandet av digitala verktyg borde bygga på en traditionell utbildning och den befintliga             
kunskapen som finns idag kan då vara grunden (Salavati, 2016). Lärare måste bli tränade i               
användandet av digitala verktyg och inte enbart få tillgång till dessa (Uzunboylu & Ozdamli, 2011). 
 
Sammanfattning 
Pedagoger har olika åsikter gällande arbetet med lärplattan som digitalt verktyg men de är enade om                
att det behövs mer stöd från kommunen då de inte har tillräckligt med kompetens eller erfarenhet av                 
hur de använder den tillgängliga tekniken. Det är viktigt att pedagoger är kunniga och besitter               
kompetens då dem ska kunna vägleda och guida barnen mot undervisning och ett lärande. Det finns                
också en osäkerhet i pedagogers användande av lärplattor. Pedagoger vill ha utbildning och önskar              
mer kunskap för att skapa en bättre personlig kompetens i användandet av digitala verktyg. Det har                
skapats ett tillvägagångssätt av pedagoger där de använder sig av varandra för att utveckla sina               
kompetenser, men detta är något som enbart sker ibland. Pedagoger önskar dessutom också mer              
tydliga och informativa riktlinjer för att kunna implementera lärplattans teknik i verksamheten på ett              
bra sätt. 
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Pedagogens roll i arbetet med lärplattan som pedagogiskt verktyg 

Lärares uppfattningar om digitala verktyg och applikationer i undervisningssyfte måste först och            
främst vara bestämda för att man ska kunna använda dessa (Uzunboylu & Ozdamli, 2011). Något               
som bekymrar då från tidigare forskning är osäkerheten som finns hos lärare och pedagoger. I               
diskussioner bland pedagoger från en studie så upptäckte man osäkerheter bland pedagogerna som             
berörde deras roll när lärplattan används i verksamheten (Marklund & Dunkels, 2016). Pedagoger             
samlar sin egna kunskap men känner sig osäkra och vet då inte hur man ska agera i sin roll som                    
pedagog men det finns två grupper av pedagoger (Hernwall, 2016). Den ena gruppen är mer               
framåtsträvande medans den andra gruppen då är mer osäker och orolig. Dock så var den               
övergripande uppfattningen hos lärare från tidigare forskning kring digitala verktyg för att nå ett              
lärande positivt (Uzunboylu & Ozdamli, 2011). En del förskollärare ser dock inte på barns              
användande och sammandrabbning med lärplattan som något som skulle vara av värde för             
undervisning i förskolan (Lawrence, 2018). Detta skulle kunna förklaras med att det inte räcker att ha                
kunskap om hur man använder den teknologiska hårdvaran och mjukvaran då detta i sig inte är                
tillräckligt för en effektiv undervisning (Salavati, 2016), en begränsning i form av digital kompetens              
framträder då. 
 
Vill man använda lärplattan för lärande eller i undervisning så är man inte redo för det om man                  
enbart använt den utan någon tanke eller något syfte. Lärarens roll ska vara att underlätta och                
erbjuda guidning vilket inträffar och blir i form av meningsfullt lärande när en lärare samspelar med                
barnen och erbjuder guidning (Lee & Tu, 2016). En pedagog måste då vara vaksam på vad som görs i                   
lärplattan för att kunna se när denna guidning krävs men också ha kompetens kring det som sker i                  
lärplattan. Pedagogen ska finnas till hands och hjälpa till med problemlösning om barnen inte              
kommer vidare på egen hand (Lee & Tu, 2016). Detta genom att övervaka, hjälpa barnen med                
tekniska svårigheter och lösa konflikter (Mertala, 2017). Pedagogerna har olika uppfattningar kring            
bra pedagogik inom digitala verktyg, en mindre del av pedagogerna menar att barnen ska ha en aktiv                 
roll i sitt lärande inom digitala verktyg genom att använda dem själva medan den större delen                
pedagogerna uppfattar digitala verktyg som ett medel för kunskapsöverföring (Mertala, 2017).           
Pedagogerna menar att det är spel som motiverar barnen till användandet och att spelande bidrar till                
passivt lärande där barnen inte är medvetna om syftet med aktiviteten. Pedagogerna menade att det               
inte gör något att barnen inte vet vad de lär sig vilket säger emot den pedagogiska medvetenhet som                  
lärare bör ha. I övrigt beskrev pedagogerna bra pedagogik inom digitala verktyg är att barnen sitter                
stilla och spelar spel eller följer en pedagogs instruktioner i helgrupp (Masoumi, 2015).  
 
Den mer framåtsträvande gruppen menar att tekniken kan användas för att möta barn med speciella               
behov, den kan också vara ett stöd för språkutveckling. Pedagogerna anser även att barn kan utveckla                
en aktiv roll i kommunikativa tillvägagångssätt genom att använda lärplattan (Hernwall, 2016).            
Pedagoger anser också att det finns mer möjligheter med lärplattan, dels är det samarbetet och               
deltagandet i användandet av lärplattan där barnen kan påverka aktiviteterna och reflektera            
tillsammans (Hultén, Otterborn & Schönborg ,2018, Masoumi, 2015). Barnen arbetar tillsammans för            
att lösa problem, hitta rätt svar och genom den dialogen utvecklas språket (Masoumi, 2015). I en                
studie såg man inget exempel på att samspel mellan flera barn och digitala verktyg innehåller något                
pedagogiskt värde i sig (Mertala, 2017). Istället fortsätter författaren med att pedagoger menar att              
samarbete i användning av digitala verktyg kan störa lärandet och att det blir kaotiskt när det är flera                  
barn. Pedagogerna från den studien anser att barn lär när de arbetar självständigt, individuellt, fullt               
koncentrerade och ostört.  
 
En pedagogisk fördel är att man kan skapa här och nu. Det kan tolkas som att lärplattan är lätt att ta                     
med överallt och pedagoger anser också att lärplattan är ett bra verktyg för att introducera nya                
koncept och färdigheter (Masoumi, 2015).  
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Detta blir då underlättat med lärplattan som verktyg då man kan ha med sig den lätt för att                  
möjliggöra introduktion av bland annat nya koncept. En kvantitativ studie från Turkiet har sett              
samband där små barn och teknologi ibland är positivt, pedagogiskt och värdefullt och ibland              
negativt och restriktivt (Genc, 2014). En pedagog från en observations och intervjustudie menar att              
digitala verktyg hotar den traditionella leken och att barnen använder tillräckligt av digital teknik              
hemma (Masoumi, 2015). Leken måste skyddas, och vissa lärare använde sig av förbud riktat mot               
teknologi för att försöka göra detta (Fantozzi et al., 2018). Författarna menar vidare att andra lärare                
istället kände sig omvänt pressade att införa mer teknologi för att bevisa att deras barn var redo för                  
förskoleklass. Pedagoger menar också att förskolan är en plats där barnen bör lära sig i naturliga                
sammanhang och traditionella förskoleaktiviteter. Pedagoger anser också att en överdriven          
användning påverkar och kan ha en negativ påverkan på barnets sociala liv som familj och vänner i                 
förskolan (Damir et al., 2017). Detta gör då att det skapas begränsningar i hur lärplattan används men                 
också om den används överhuvudtaget. I en studie där man genomfört “workshops” med 12              
förskollärare och samlat verbala och skriftliga uttalanden från pedagoger samt skisser för idéer om              
hur man använder lärplattor i förskolan framkommer det en osäkerhet hos pedagoger (Hernwall,             
2016). Denna osäkerhet menar författaren grundas delvis i att digital media känns som ett hot mot                
den mänskliga kommunikationen då pedagogerna vill skydda barnen (Hernwall, 2016, Masoumi,           
2015). 
 
Sammanfattning 
Pedagogers uppfattning om digitala verktyg i undervisningssyfte måste vara bestämda. Det kan bli             
ett problem då det framkommer osäkerhet hos pedagoger i deras roll när man ska använda lärplattan                
i förskolan. Vissa pedagoger är positiva till lärplattan medans andra är negativa till användningen. En               
viktig del är att det inte räcker med att man som pedagog har kunskap om hur man använder den                   
teknologiska hårdvaran och mjukvaran då detta i sig inte är tillräckligt för en effektiv undervisning.               
Det framkommer delade uppfattningar kring varför man ska använda lärplattan eller i vilket syfte,              
vissa anser att det inte gör något att barnen inte vet vad de lär sig vilket går emot den pedagogiska                    
medvetenhet en pedagog bör ha. I övrigt beskrev pedagogerna bra pedagogik inom digitala verktyg              
är att barnen sitter stilla och spelar spel eller följer en pedagogs instruktioner i helgrupp medans den                 
mer framåtsträvande gruppen menar att tekniken kan användas för att möta barn med speciella              
behov, den kan också vara ett stöd för språkutveckling. Lärplattan kan då ses som ett verktyg den                 
vuxna ska använda sig utav, som en barnvakt eller som ett verktyg mot ett lärande. Det framkommer                 
också att vissa pedagoger anser att lärplattan inte ska ha någon plats i skolverksamheter för att                
skydda leken. Det viktiga i pedagogens roll är att pedagogen har en tanke och syfte i det man gör,                   
man ska hjälpa och guida barnen samt kunna samspela med barnen i användandet,  

Pedagogers inställning 

Om man har en positiv bild av digitalisering och digitala verktyg så kan man tolka det som att det blir                    
lättare att se möjligheter med till exempel lärplattan i förskolan och då vidare också kunna använda                
den på ett bättre sätt än om man har en negativ inställning. Utifrån en undersökning med                
förskollärare i Kroatien så såg man att pedagogerna som deltog var positivt inställda till digitala               
verktyg när det gäller just lärande men också ny användbar information (Damir, Gordana & Nives,               
2017). Resultaten från den etnografiska studien av svenska förskollärares diskussioner skapade två            
grupper av förskollärare i Sverige där ena gruppen är övertygad om möjligheterna som skapas av               
lärplattan. Den andra gruppen är istället avvaktande att introducera lärplattan överhuvudtaget i            
förskolan (Marklund & Dunkels, 2016). Vidare kan den negativa synen på barns användande av              
lärplattan även kopplas till att en mindre del av pedagogerna i studien menar att digitala verktyg inte                 
bör finnas på förskolan då det kan hindra barns intelligens och skadar deras hälsa (Masoumi, 2015).  
Argumenten för användandet av digitala verktyg i förskolan var i relation till barnens framtida              
välmående (Marklund & Dunkels, 2016). Om pedagoger anser att lärplattan inte bör finnas             
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överhuvudtaget i förskolan så skulle det kunna tolkas som den största begränsningen av alla i               
användandet då det kan leda till att pedagogen inte använder lärplattan alls i förskolan.  

 
Pedagoger har vidare också betonat att det finns, trots all användbar information på nätet, mycket               
farligt innehåll och menar vidare att ett ytterligare argument och orsak till negativ attityd till digitala                
verktyg är att man anser att barnen kan bli beroende (Damir et al., 2017). En annan oro hos lärare är                    
att teknologin distraherar barnen i förskolan från till exempel leken (Fantozzi et al., 2018, Rachel,               
2017). Oron låg i att barnen inte skulle interagera med varandra för att istället lägga sitt fokus på de                   
digitala verktygen som finns tillgängliga för dem, till exempel att lärplattan skapar en ensamhet hos               
brukaren (Rachels, 2017). Författaren nämner också att det på senaste tiden debatterats om en lämplig               
tid framför skärmar då användandet av digitala verktyg nu finns hos förskolebarn. Pedagoger             
uppfattar däremot barn som väldigt kunniga med digitala verktyg och att användandet bidrar till              
aktivt tänkande och bred kunskap (Dong, 2018). Pedagogerna menar att barnen får mer kunskap              
genom att de lär sig att ta reda på information med hjälp av digitala verktyg vilket i sin tur bidrar till                     
att man kan se vidare möjligheter med lärplattan. 
 
Sammanfattning 
Det blir lättare att se möjligheter om man är positivt inställd till lärplattan vilket leder till att den                  
kanske används på ett bättre sätt än om man är negativt inställd. Det kan också skapas en delning                  
bland pedagoger där vissa väljer att inte använda lärplattan medans andra väljer att använda den. Ett                
argument för användandet är att barnen behöver det men man måste som pedagog vara med då det                 
kan finnas farlig innehåll som barn inte bör ta del av. Pedagoger känner dessutom en oro kring                 
tekniken då den kan ta bort fokus från annat som sker i förskolan som man kan anta uppfattas mer                   
värdefullt. Till exempel den fysiska, sociala leken. Många pedagoger är överens om att lärplattan är               
bra för att söka information. 

Appar i lärplattan 
I en observationsstudie hittade man i Apples appstore juni 2017 fler än 80.000 appar där fokus var                 
undervisning (Lawrence, 2018). Lärare ser möjligheter i att kunna använda digitala applikationer och             
appar som ett tillägg till den traditionella undervisningen (Uzunboylu & Ozdamli, 2011, Damir et al.,               
2017). Pedagoger måste vara noga i urval av underhållning och appar som är riktade till barnen. Trots                 
antalet och variationen av innehåll som finns tillgängligt så är de flesta appar som har ett fokus på                  
undervisning designade som antingen stängda eller öppna appar (Lawrence, 2018). En kort förklaring             
av stängda och öppna appar beskriver Marklund och Dunkels (2016), där stängda appar ger barnet i                
förskolan rollen som konsument medans öppna appar ger barnen roller som producerar kunskap.             
Appar som är stängda är utformade på ett sätt där fokus är på beteende och inlärning och man får                   
som användare inte styra eller utforska då appen styr riktning och val (Fantozzi et al., 2018).  

 
Öppna appar beskrivs istället som verktyg för skapande, skrivande, ritande, inspelningar och med             
möjligheter att dela med andra. Det framträder då en stor skillnad mellan olika typer av appar och en                  
skillnad i vad som förväntas av barnet i förskolan, men även pedagogens roll och betydelse               
framträder och vilken typ av kompetens man har blir av stor vikt i urvalet av appar. Man ska i                   
förskolan ha ett mål med det som görs (Svensen, 2012, Skolverket, 2018). En pedagog ska vara                
närvarande för att kunna ta barnens tankar och funderingar vidare (Svensen, 2012). Vilket innebär att               
man inte kan lägga ansvaret på att lärplattans urval eller att lärplattan i sig ska hjälpa barn att nå                   
lärande. Meningsfullt lärande är något som nämns i tidigare forskning och det inträffar när barnen               
samspelar med en lärare som kan visa och guida barnen för att kunna utvecklas och lära (Lee & Tu                   
,2016). Vilket då också lägger en tyngd i att man som pedagog inte kan avsäga sig ansvaret i arbetet                   
med lärplattan. Vissa lärare valde medvetet att planera miljön på ett sätt där teknologin och lärplattan                
var tillgänglig för barnen att använda (Carrell Moore & Keys Adair, 2015). I dessa fall så kan man                  
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argumentera att läraren väljer att lägga ansvaret på barnen och det intressanta blir då hur läraren                
agerar i ett sådant fall om man då också ser till osäkerheten som kan finnas kring rollen som lärare.  
Marklund och Dunkels (2016) belyser också rollen och ansvaret som pedagogen har i förskolan och               
hur förskollärare lägger sitt ansvar åt sidan och istället lägger ansvaret på apparna i lärplattan som                
enligt dem stödjer barns lärande och utveckling. Författarna menar att detta kan ses som en brist på                 
medvetenhet hos pedagoger kring hur viktig deras roll som medlare i meningsskapande situationer             
där lärplattan används är. När detta sker och ansvaret hamnar på apparna så agerar man inte efter                 
läroplanens strävansmål där ansvaret ligger på förskollärarna men ändå skapas det ytterligare ett             
ansvar som uppkommit ifrån detta och som man påvisat i tidigare forskning. Förskolan fyller en               
viktig funktion där man ska visa hur appar kan användas på andra sätt än vad många barn är vana                   
vid i hemmet där det i de flesta fall bara blir spelande (Winman et al., 2018). Vidare är också typen av                     
appar som lärare använder av betydelse (Fantozzi et al., 2018). Vissa pedagoger ser en fara och känner                 
oro med att barnen spelar aggressiva spel då de anser att det kan orsaka problem (Damir et al., 2017). 

 
Pedagoger som inte vet hur man ska tänka kring appar och lärplattan gör att barnen blir isolerade                 
(Carell Moore & Keys Adair, 2015). Istället för att lärplattan och apparna i den används till                
utforskande och experiment med sitt innehåll så var barnen just isolerade och engagerade i olika               
typer av minnesspel såsom memory eller spel där det enbart finns rätt eller fel som svarsalternativ.                
Samspel med gemensamt lärande och skapande faller då bort på grund av pedagogens kompetens              
kring lärplattan och dess innehåll. Marklund och Dunkels (2016) uppfattade en oskriven regel eller en               
norm bland förskollärare och en gemensam förståelse för vilka spel och appar i lärplattan som kunde                
användas av barnen, detta i praktiken ledde till att pedagogerna lämnade barnen ensamma med              
lärplattan och därmed var pedagogerna inte närvarande när barnen brukade appar eller spelade i              
lärplattan. Urvalet av appar är beroende av vilka lärandemål pedagogen, förskolan eller avdelningen             
har där man måste tänka och reflektera som pedagog kring vilka appar som erbjuder stora               
experimentella möjligheter för att kunna nå de lärandemål man har (Carell Moore & Keys Adair,               
2015). 
 
Sammanfattning 
Pedagoger ser möjligheter i att kunna använda digitala applikationer och appar som ett tillägg till den                
traditionella undervisningen. Det nämns två utformningar på apparna som är riktade till barnen och              
dessa är stängda och öppna appar där det framträder en stor skillnad mellan olika typer av appar och                  
en skillnad i vad som förväntas av barnet i förskolan, men även pedagogens roll och betydelse                
framträder och vilken typ av kompetens man har blir av stor vikt i urvalet av appar. Pedagogens                 
medvetenhet, kunskap och kompetens i urvalet av appar blir viktigt att ha i åtanke i arbetet med                 
lärplattan i förskolan. Det framkommer att oftast så blir barnen isolerade med ett spel som inte är                 
meningsskapande eller pedagogiskt vilket visar på en brist i kompetens hos pedagogen.  

Lärplattans användningsområde i förskolan 

Alla förskolor har någon typ av digitala verktyg och pedagoger använder dessa verktyg bland annat               
till informationssökning (Damir et al., 2017). Internet ger stora resurser för dem som använder det och                
pedagoger uppskattar den enkla kommunikation som internet möjliggör (Masoumi, 2015, Damir et            
al., 2017). Pedagoger uttrycker att speciella appar och program har betydelse för att förbättra kvalitén               
på lärandet och undervisningen. Digitala verktyg används även av lärare för att skaffa sig kunskaper               
och resurser men vidare så använder sig lärare också av sökmotorer för att hitta pedagogiskt material                
(Damir et al., 2017). Pedagoger kan vidare skapa meningsfulla aktiviteter med samspel mellan             
lärplatta och användare som utvecklar barns sociala färdigheter, om till exempel ett barn behöver mer               
stöttning i det kan barnet sitta tillsammans med en kompis vid lärplattan (Mertala, 2017). Enligt               
Skolverket (2018) har förskollärare bland annat ansvar för att barnen använder digitala verktyg som              
stimulerar utveckling och lärande. 
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Lärare pratar mycket om den fria användningen av lärplattan och att lärplattan många gånger              
uppfattas som något som håller barnen sysselsatta utan relevans mot läroplanen (Masoumi, 2015).  
Barnen får ofta spela spel på lärplattan under eftermiddagen men det är inte tydligt för pedagogerna                
vad barnen lär sig men de ser att barnen har roligt tillsammans menar författaren. Alltså kan                
lärplattan ses som ett digitalt verktyg som håller barnen sysselsatta men det är inte tydligt ifall det är                  
en pedagogisk aktivitet eller bara underhållning. Lärare använder också lärplattan till att söka efter              
underhållning såsom filmer, musik och spel för barnen menar Damir et al. (2017), vilket också är en                 
typ av underhållning som kan hålla barnen i förskolan sysselsatta. 

 
Utifrån lärares perspektiv och yrkesroll måste man diskutera och reflektera över användningen av             
digital teknik som ett komplement till de traditionella metoderna som används (Salavati, 2016). Dock              
så har lärare istället gradvis gett upp på de traditionella metoderna i takt med att digitala verktyg                 
tagit mer plats och dess snabba framväxt i skolverksamheter (Uzunboylu & Ozdamli, 2011).             
Författarna menar vidare att för att man ska lyckas med att implementera digitala verktyg och medier                
i lärande syfte så kräver det att lärares uppfattningar om tekniken och teknologin överlag bör vara                
bestämd, detta betyder då att lärares uppfattningar har en stor betydelse i arbetet med digitala               
verktyg i förskolan. Lärare som då vidare tenderar att ha en studentcentrerad pedagogik använder              
digital teknik på ett mer innovativt sätt och även i högre grad i jämförelse med lärare som istället har                   
en mer lärarcentrerad pedagogik (Salavati, 2016). 

 
Den vanligaste användningen av lärplattan är för dokumentation där pedagoger dokumenterar det            
barnen gör och för att kommunicera med föräldrar (Masoumi, 2015). Pedagoger använder även dessa              
dokumentationer för att reflektera över barnens lärprocesser. Det förekommer också att barnen i             
förskolan i stort sett kan ha fri tillgång till lärplattan men att pedagogerna då ser till att barnen som                   
använder lärplattan inte sitter en hel dag (Svensen, 2012). Förskolan ska då kunna visa barnen hur                
appar i lärplattan används på andra sätt än vad många barn är vana vid i hemmet (Winman et al.,                   
2018). Lärplattan är ett bra verktyg för att utveckla barns akademiska kunskap inom till exempel               
matematik och läskunnighet (Mertala, 2017). Pedagoger anser vidare att digitala verktyg underlättar            
och påskyndar arbetet då de digitala verktygen kan användas som ett hjälpmedel för att nå               
information (Damir et al., 2017). Barnen kan också få lära sig programmering, uppfinning,             
konstruktion och design. Allt detta som lärplattan för med sig påverkar pedagogernas uppfattningar             
och de 12 pedagogerna som deltagit i en studie med “workshops” uppfattade även lärplattan som               
flexibel då den är användbar och anpassningsbar för olika aktiviteter (Hernwall, 2016). Pedagoger             
menar att lärplattan fungerar som ett extra pedagogiskt verktyg genom att barnen kan lägga pussel               
och utveckla skrivutveckling via olika pedagogiska appar vilket då gör lärplattan till ett             
möjliggörande verktyg där skrivutveckling är målet (Masoumi, 2015). Pedagoger menar att lärplattan            
är multimedial och erbjuder mer än en fysisk bok då den erbjuder filmer, musik, och annat material                 
som inget annat kan erbjuda (Mertala, 2017). Barnen ska ges förutsättningar att utveckla sitt intresse               
för berättelser och texter i olika medier, bland annat digitala (Skolverket, 2018). 
 
Sammanfattning 
Internet ger stora resurser för dem som använder det och pedagoger uppskattar den enkla              
kommunikation som internet möjliggör. Dessutom beskrivs lärplattan här mer som en barnvakt eller             
som en sysselsättning som ska hålla barnen i förskolan upptagna. Det framkommer också att              
pedagoger gradvis givit upp de traditionella metoderna i takt med teknikens framväxt då man              
egentligen bör diskutera och reflektera användningen av digital teknik som ett komplement till de              
traditionella metoderna i förskolan. Lärplattan beskrivs också som ett verktyg för att nå kunskaper              
inom andra ämnen men det främsta användningsområdet är som ett verktyg för pedagogerna då dem               
använder lärplattan till dokumentation. 
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Teoretisk utgångspunkt 
Utvalda teoretiska utgångspunkter ur implementeringsteori är något vi valt att använda som hjälp för              
analysen i studien. De nya strävansmålen om digitala verktyg i läroplanen ska implementeras i              
förskolan vilket ställer krav på pedagoger. Utifrån intervjuer ska vi tolka vilka kompetenser             
pedagoger uppfattar sig ha om lärplattan i förhållande till de nya strävansmålen, vilket i sin tur                
skapar en bild av hur redo pedagogerna är att implementera de nya målen i läroplanen in i                 
verksamheten. Implementering tar tid och därmed tar det också lång tid innan en ny metod har                
integrerats för att därmed bli en del av det arbete som sker dagligen (Socialstyrelsen, 2019). Det är                 
problematiskt när politiska beslut ska genomföras, vilket i detta fall betyder att det för pedagogerna               
bör bli problematiskt att genomföra det som står i läroplanen (Sannerstedt, 2011). Detta då läroplanen               
är tolkningsinriktad och kan vara luddig enligt Löfgren (2012). Problematiken uppstår då det inte              
genomförs så som det är avsett att genomföras (Sannerstedt, 2001). 
 
Lennart Lundquist var en statsvetare och implementeringsforskare som benämner tre förutsättningar           
i form av kriterier för att beslut ska kunna implementeras (Lundquist, 1992). Dessa kriterier är förstå,                
kunna och vilja och för att implementering ska lyckas så bör dessa uppfyllas (Sannerstedt, 2001).               
Ordet implementering i sig brukar benämnas som genomföra, införa, förverkliga eller utföra. Kort             
kan man säga att begreppet betyder att planer och idéer ska förverkligas genom en konkret handling                
(Sannerstedt, 2001). Man måste dock också ta hänsyn till den personliga drivkraften och de egna               
värderingarna som styr pedagogernas vilja till att genomföra implementeringen (Lundquist, 1992).           
Vidare så innefattar begreppen vill, kan och förstå, som är de tre kriterier vi ser till i analysen,                  
motivation, resurser och kompetens (Sannerstedt, 2001). Vilket betyder att vi måste ta hänsyn till              
detta i analysen då vi valt dessa kriterier att utgå ifrån. Ett problem som kan skapas vid en                  
implementering kan också uppstå på grund av mål-omformulering vilket leder till ändringar i det              
auktorativa beslutet, att det som står i läroplanen kan få olika betydelser på grund av hur det tolkas.                  
Då läroplanen är tolkningsbar kan det försvåra ytterligare för pedagogerna i förskolan då det blir               
oklart för dem vad som krävs för att kunna genomföra sitt uppdrag i förskolan för att nå                 
strävansmålen. Ett vidare problem är att tillämparen, pedagogerna, inte får de medel som behövs för               
att lyckas implementera (Sannerstedt, 2001).  
 
De tre grundkriterierna som är vår teoretiska utgångspunkt ur implementeringsteorin kan man läsa             
mer om i en kunskapsöversikt om implementeringsforskning (Löfgren, 2012). Nedan följer den            
beskrivning enligt Lundquist (1992), som vi i studien blivit inspirerade utav.  
 

● Kunna innefattar huruvida kapaciteten att kunna genomföra ett beslut finns, i detta kan man              
se till olika exempel som resurser, utrustning, personal och kompetens (Lundquist, 1992).  
Även informella hinder kan finnas menar Lundquist (1992) vilket leder till att man inte då               
kan genomföra det som ska genomföras.  
Hindrande lokal kultur benämns också som ett hinder vilket i förskolan kan betyda att den               
kultur som finns i arbetslaget försvårar implementeringen. Inspirationen vi får ifrån detta            
kriterium är att vi kommer titta på hur pedagoger uppfattar deras kapacitet att kunna              
genomföra ett beslut, i denna studie de olika förutsättningar som finns i förskolan som är               
nödvändiga för att man ska kunna arbeta med lärplattan. Men också de fysiska handlingar              
baserade på kunskap och kompetensen som pedagogerna i studien uppfattat för att kunna             
genomföra arbetet mot strävansmålen i läroplanen. 

 
● Förstå innefattar mycket tolkningar (Lundquist, 1992). Hur en pedagog tolkar det som ska             

genomföras där olika faktorer påverkar pedagogens tolkning och förståelse. Läroplanen kan           
vara luddig (Lundquist, 1992), vilket påverkar hur en pedagog tolkar vilket leder till att det               
blir en tolkningsfråga ifall pedagogen förstår vad som ska göras fortsätter författaren.  
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För att man ska kunna nå strävansmålen i läroplanen så måste man fullt ut förstå vad som                 
krävs av en. Om beslutet är oklart eller svårt att tolka så skapar det tvivel hos tillämparen                 
vilket gör att implementering försvåras. 

 
● Vilja att genomföra kan kopplas till motstånd och sabotage (Lundquist, 1992). Vidare kan man              

också koppla just vilja till intresse och inställning till lärplattan. Det uppstår ett stort problem               
i implementering om tillämparens vilja inte finns alls då detta leder till att man inte jobbar                
mot beslutet överhuvudtaget. Viljan att göra eller att inte göra ett bra arbete är en viktig                
faktor i processen av implementering. Att inte vilja genomföra eller att tillämparen inte ser på               
styrningen i läroplanen som bra kan bero på många olika saker och ha olika motiv hos varje                 
enskild pedagog som saknar vilja. 
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Syfte 
Syftet är att tolka vilka kompetenser pedagoger uppfattar sig ha om lärplattan i förskolan i               
förhållande till strävansmålen i läroplanen.  
 
Frågeställningar  
Hur uppfattar pedagoger i förskolan syftet med användningen av lärplattor i förskolan? 

 
Vilka förutsättningar uppfattar pedagoger som nödvändiga för att dem ska kunna arbeta med             
lärplattan under lärandesituationer?  

 
Hur uppfattar pedagoger sina kompetenser för att kunna använda lärplattan som pedagogiskt            
verktyg för att barnen ska nå lärande under lärandesituationer? 
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Metod  
I det här avsnitt finns det sju delar där vi beskriver ansats och metodval, forskningsetiska               
överväganden, urval, hur vi gått tillväga, databearbetning och analys samt metoddiskussion. Alla val             
som gjorts i empiriinsamling, dataanalys samt bearbetning finns beskrivna samt varför vi gjort som vi               
gjort och hur. För att den som vill ska kunna upprepa samma studie.  

 
Ansats 
Syftet med studien är att tolka vilka kompetenser pedagoger uppfattar sig ha om lärplattan i               
förskolan i förhållande till strävansmålen i läroplanen. För att ta reda på pedagogers uppfattningar              
passar det bra att studien bygger på semistrukturerade intervjuer med pedagoger. Vi utgår från en               
generell kvalitativ forskningsansats då vi genom tolkning vill försöka skapa en förståelse för             
pedagogers uppfattningar.  

 
Semistrukturerad intervju är en kvalitativ metod där man får genererade berättelser och språkliga             
redogörelser (Ahrne & svensson, 2015). Vill man ta reda på bland annat uppfattningar så är intervjuer                
i forskningssammanhang passande som metod (Ejvegård 2009). Vi använder oss av en intervjuguide             
som stöd men ställde utöver de förutbestämda frågorna i guiden också följdfrågor vilket är en fördel                
då det blir utvecklade och fördjupade svar (Bell, 2006). 

 
I databearbetningen använder vi oss av kvalitativ innehållsanalys med en induktiv ansats vilket             
innebär att texten tillåts mer frihet och därmed generera kategorier och teman som beskriver              
innehållet. Den kvalitativa analysen hjälper oss att rikta vårt fokus mot pedagogers uppfattningar             
(Fejes & Thornberg, 2015). Med en kvalitativ innehållsanalys har vi sökt bakomliggande teman och              
kategorier vilket är det vanligaste tillvägagångssättet för analys (Bryman, 2011). Här blir vi som              
forskare viktiga instrument som analytiker av det empiriska materialet (Ahrne & Svensson, 2015).  
Då varenda kvalitativ studie är unik betyder det att även vår analytiska arbetsform kommer befinna               
sig unik (Fejes & Thornberg, 2015). 

Forskningsetiska överväganden 
Enligt Ahrne och Svensson (2015) är det viktigt att framhålla att deltagandet i studien är helt frivilligt                 
och att vi garanterar full anonymitet. Bell (2006) menar också att dem som väljer att delta ska vara                  
fullt medvetna om syftet med forskningen samt ha kännedom om sina rättigheter. Detta är något som                
vi följt och tagit hänsyn till i denna studie.  
 
När det kommer till etiska frågor följer vi de forskningsetiska principerna som Vetenskapsrådet             
(2002) skriver om. Vi har i studien tagit hänsyn till informationskravet genom att alla deltagare fick ett                 
missivbrev där vi förklarar studiens syfte, detta fick deltagarna också läsa innan intervjun startade.  
I missivbrevet så skrev dem på att de samtycker till sitt deltagande i studien, vi förklarade också att                  
deltagande var helt frivilligt och kunde när som helst avbrytas, på detta sätt tog vi hänsyn till                 
samtyckeskravet. Vi berättade också för alla deltagande pedagoger vad vi skulle använda all             
information till och att det enbart används i forskningssyfte för att ta hänsyn till nyttjandekravet. När                
det kommer till konfidentialitetskravet och lagringen av personuppgifter så såg vi till att det skedde               
på ett betryggande sätt då enbart vi hade tillgång till dessa. Inspelningarna från intervjuerna finns på                
våra telefoner som enbart vi har tillgång till då bådas är låsta, men trots detta så finns inte namn eller                    
förskola med på inspelningen. Vi berättade också för deltagarna om detta och hur vi lagrade               
intervjumaterialet.  
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I transkriberingarna så avidentifierade vi samtliga deltagare, och dessa har enbart vi också tillgång              
till. Vår studie påverkade deltagarna enbart genom att de var borta i ungefär en timme från sitt                 
arbete, men kunde efter intervjun återgå. 

Urval 
I alla urval så var det närhetsprincipen som lade grunden för vilka som blev deltagande i studien.  
För att få tag på intervjupersoner gick vi in på kommunens hemsida där vi fick tag på nummer till                   
förskolor och förskolechefer. En av oss ringde direkt till avdelningen och sökte efter deltagare och               
skickade missiv (se bilaga 1). Den andra av oss ringde förskolechefer och berättade om studien,               
skickade missiv (se bilaga 1) och därifrån med hjälp av förskolechef fick tag på intervjupersoner.  

 
Kvaliteten man kan få ur intervjuer handlar om ifall intervjupersonerna passar för studien             
(Brinkmann & Kvale, 2014). Det existerar inte en ideal intervjuperson fortsätter författarna och menar              
då att olika personer passar då de är bättre lämpad än andra till olika typer av intervjuer. Vi hade inte                    
någon tanke bakom vilka vi frågade utan dem som ville vara deltagande fick vara det. Vi intervjuade                 
sex stycken pedagoger, både förskollärare, barnskötare, män och kvinnor som arbetade på olika             
förskolor i två kommuner. Pedagogerna var mellan 30 och 65 år gamla. Vi hade inte någon tidigare                 
anknytning till pedagoger eller förskolor. Ahrne och Svensson (2015) menar att man i sin studie ska                
redogöra för hur man fått tag på de intervjuade, detta för visa att man inte bara råkat intervjua vissa                   
och inte andra vilket då skulle kunna anses vara ett urvalsproblem. Vi bokade in sex intervjuer till att                  
börja med för att vi inte visste hur mycket tid det skulle ta men också då vi kände att det var en bra                       
start. När vi genomfört fyra intervjuer så upptäckte vi upprepningar av svaren och likheter mellan               
intervjuerna. När de två sista intervjuerna då genomfördes så kände vi att vi uppnått en viss mättnad                 
utifrån de svaren som vi fick. Därav blev det sex intervjuer och inte fler. 

Litteratursökning 
I urvalet av tidigare forskning så använde vi oss utav primo som primär sökmotor. I övrigt använde                 
vi Diva, Google Scholar och Eric via EBSCO. All forskning är vetenskapligt granskad och även vi har                 
kontrollerat våra källor för att kunna se om vi vill använda dem eller inte. Orden vi använde i vår                   
sökning var; preschool, perception, ipad, teacher, educators, tablet, ICT, IKT, kindergarten samt            
young children. För att ta reda på vad det finns för kunskap om fenomenet idag har vi sökt på senare                    
forskning, alltså forskning som genomförts från 2010 tills idag.  

Datainsamlingsmetod och genomförande 
Vi använde oss av en intervjuguide som i en semistrukturerad intervju innebär att vi kan välja hur                 
strikt vi ska följa den. Brinkmann och Kvale (2014) menar att intervjuguiden hjälper i att täcka upp så                  
man får svar på det man är ute efter. Frågorna vi ställde (se bilaga 2) konstruerades med en tanke om                    
att försöka få ett flytande samtal och många öppna svar där uppfattningar och egna tankar från den                 
intervjuade fick ta mycket plats. Man bör inte ha ledande frågor, förutfattade meningar men man bör                
ställa en fråga i taget (Bell, 2006), vilket vi tänkte på när vi konstruerade frågorna. 
 
I studien genomförde vi tillsammans sex olika intervjuer med olika personer under olika dagar.              
Intervjuerna genomfördes också i två olika kommuner i Sverige, och under varje intervju var det en                
av oss som fick ta rollen som ledare medans den andra förde anteckningar för att kunna komma med                  
eventuella frågor i slutet av intervjun. Vi använde oss utöver anteckningar från en intervjuare också               
av ljudinspelning i alla intervjuer som genomfördes.  
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Innan genomförandet av intervjuerna så började vi alltid med att presentera oss och därefter förflytta               
oss till en plats vald av respondenten där intervjun kunde hållas. Ahrne och Svensson (2015) menar                
att man ska inleda med att presentera syfte och därefter be om samtycke till inspelning, vilket vi                 
innan intervjun också gjorde. Innan inspelning och intervju startade fick deltagarna vidare också läsa              
och skriva på missivbrev (se bilaga 1) samt ställa eventuella frågor om det var något dem funderade                 
på. När vi genomförde alla intervjuer så var vi båda med men delade upp ansvaret på olika sätt med                   
olika roller där en fick leda de tre första intervjuerna, ställa frågorna och föra samtalet vidare. Den                 
andra av oss hade då rollen som bisittare och antecknare, man lyssnade på samtalet och skrev ner                 
eventuella följdfrågor som är relevanta för studien och syftet. Ljudinspelning är bra att använda sig               
utav i en intervju då man har möjlighet att kontrollera den exakta ordalydelsen (Bell, 2006), vilket                
underlättar för transkribering och vid eventuella citat. Man kan som forskare när man använder              
ljudinspelning som hjälpmedel i intervjuer ägna uppmärksamheten åt respondenten (Bell, 2006,           
Brinkman & Kvale, 2014). Detta leder till att fokus på ämnet och dynamiken i intervjun blir bättre.                 
Vidare är det också praktiskt med inspelningar då det underlättar transkriberingarna (Ejvegård,            
2009), då man i lugn och ro kan skriva ut intervjun. Att få spela in intervjuer är en förutsättning                   
överlag för att kunna skriva ut en intervju (Brinkmann & Kvale 2014). Något man måste tänka på i en                   
intervju med ljudinspelning är att respondenten kan känna sig obekväm eller hämmad vilket leder till               
att uttalandena blir försiktiga (Bell, 2006, Ejvegård, 2009). Detta är något vi var medvetna om men vi                 
upplevde båda att efter bara en kort stund när man samtalat så upplevdes det som att respondenten                 
inte uppfattade inspelningen som något problem för att kunna uttrycka sig i samtalet. Detta tänker vi                
har att göra med att vi både tänkt igenom frågorna, dess utformning och formulering samt vårt                
agerande som forskare. När alla förutbestämda frågor var ställda fick den som fört anteckningar              
möjlighet att ställa frågor till respondenten. Detta för att det kan vara lätt att missa något om man som                   
ledare av intervjun för ett samtal med respondenten, vilket vi eftersträvade i våra intervjuer.  
Avlutningsvis fick deltagaren möjlighet att ställa frågor till oss innan vi avslutade intervjun och              
stängde av inspelningen.  

Databearbetning och analys 
Efter att vi gjort intervjuerna stod vi med inspelningarna och det var dags för att transkribera                
materialet. Brinkmann och Kvale (2014) trycker på att om det är flera som ska transkribera intervjun                
är det viktigt att det görs på samma handlingssätt eftersom att det annars blir svårt att göra                 
jämförelser mellan texterna. Det hade vi i åtanke, vi skrev ut tre intervjuer var men vi gjorde det i                   
samma rum så när det var något otydligt i inspelningen lät vi den andra lyssna för att försäkra oss om                    
att vi hörde samma sak. Vi pratade även innan om vad som skulle tas med och vad som inte skulle tas                     
med. Brinkmann och Kvale (2014) menar att det inte finns någon sann transformering när man               
transkriberar data från muntlig till skriftlig form och man talar om sanningsenlighet vilket vi också är                
medvetna om, vi valde att inte ta med kroppsspråk i texten men vi skrev ut ord, meningar och                  
upprepningar exakt som det sas för att försöka skapa en så sanningsenlig bild som möjligt. Under                
denna handling reflekterade vi tillsammans smått över vad som sas och vi upplevde att analysen- och                
tolkningsprocessen startade redan där. Brinkmann och Kvale (2014) skriver att det är viktigt att              
skydda intervjupersonens och institutionens konfidentialitet. Det är även viktigt att tänka på            
förvaring av inspelningsmaterial och radera innehåll när det inte längre behövs. Författarna nämner             
även att det är passande att dölja identiteter i transkriberings-stadiet. Vi kom överens innan              
transkriberingen att vi avidentifierar personer och förskolor. 
 
Vår databearbetning och analys är tolkningsinriktad och kvalitativ innehållsanalys är en metod där             
man granskar och tolkar text (Graneheim & Lundman, 2004), vilket vi gjort efter att transkriberat               
intervjuerna. Graneheim och Lundman (2004) hävdar att kvalitativ innehållsanalys är en           
tolkningsprocess. Först läste vi texterna var för sig och lät texterna “tala fritt” och generera teman och                 
kategorier som beskrev innehållet.  

20 



Bell (2006) beskriver att man alltid letar efter likheter, skillnader, grupperingar och mönster och efter               
det som är speciellt viktigt i en kvalitativ innehållsanalys. Vi tog också i detta skede hänsyn till de                  
kriterier ur implementeringsteorin som vi blivit inspirerade av där vi kunde börja forma kategorierna              
som vi fått fram under de tre kriterierna. Vi jämförde de kategorier vi såg och de teman vi såg att                    
pedagogerna talade om för att kunna skapa gemensamma kategorier till resultatet som vi båda var               
överens om och som utformades efter kriterierna vi tagit hänsyn till ur implementeringsteorin.Vi             
reducerade även de delar vi inte ansåg som relevanta och lyfte fram det mest viktiga och centrala som                  
svarade till vårt syfte och frågeställningar. På detta sätt kunde vi koncentrera data ur den rika                
textmassan och få ut viktiga innebörder i mindre text samt strukturera upp texten (Fejes & Thornberg,                
2015). Vi fortsatte sedan med att gå igenom viktigt innehåll till en djupare nivå genom att försöka                 
förstå vad pedagogerna menade. Sedan tolkade vi det utifrån den inspiration vi fått ur vår teoretiska                
utgångspunkt för att nå en förståelse ur analysen. Med hjälp av teoretiska utgångspunkter ur              
implementeringsteorin kunde vi ta fram begrepp och teman pedagogerna pratade om och se             
relationerna mellan dessa. Därav kunde vi resonera och förklara hur dessa hänger samman (Fejes &               
Thornberg, 2015). Vi utgick från kriteriet kunna för att få syn på hur pedagogerna uppfattade sin                
kapacitet att kunna genomföra ett beslut. Där tog vi hänsyn till resurser, utrustning, personal och               
kompetens som pedagogerna uppfattat som nödvändiga förutsättningar. Sen utgick vi från kriteriet            
förstå för att belysa hur pedagogerna tolkar läroplanen och hur detta påverkar det pedagogiska              
användandet av lärplattan. Sista kriteriet var vilja där vi fokuserade på pedagogers uppfattning av              
deras intresse och inställning till att vilja genomföra ett beslut. Där berör vi även hur pedagoger har                 
uppfattat sina kompetenser som krävs för att kunna använda lärplattan under lärandesituationer.  
 
Detta resulterade i att i resultatet så besvarar vi syfte och frågeställningar utifrån de tre kriterier som                 
vi blivit inspirerade av i implementeringsteorin. I diskussion så använder vi frågeställningarna som             
rubriker för att diskutera hur pedagogen uppfattar kompetenser som bidrar till att man vill, kan och                
förstår i förhållande till strävansmålen i läroplanen.  

Metoddiskussion 
Validitet och reliabilitet är begrepp som oftast förknippas till kvantitativ forskning och handlar om              
kvaliteten i en uppsats. Då vi har kvalitativ forskning så uttrycker vi istället kvalitetet med begreppen                
trovärdighet, tillförlitlighet och giltighet. När vi tar hänsyn till detta i studien så handlar det om                
noggrannhet i den process vi genomgått samt att vi i studien kan visa transparens i vårt                
tillvägagångssätt. Vi har eftersträvat tillförlitlighet och giltighet i studiens alla delar genom att vi              
tänkt på de val vi gjort, övervägt, reflekterat och strävat efter att inte låta några egna värderingar                 
påverka negativt utan använt dessa till att försöka förstå andra människors uppfattningar. Ur detta              
framkommer dock den viktigaste nackdelen med denna metod och potentiella svaghet då den är              
starkt beroende av oss som forskare och våra färdigheter, utbildning, intellekt, självdisciplin och             
kreativitet (Fejes & Thornberg, 2015). Vi har strävat efter att belysa vår roll som verktyg och hur vi                  
bemött detta samt reflekterat kring det men då vi är partiska om oss själva så tänker vi att vi genom                    
att beskriva allt som vi gör och motivera våra val så försöker vi vända vår stora roll i studien ifrån en                     
svaghet till en eventuell styrka för att visa på tillförlitlighet och giltighet i studien.  

 
I vår urvalsmetod så var det närhetsprincipen som utgjorde en grund för vilka som blev deltagande i                 
studien. Vi sökte efter pedagoger på förskolor som befann sig geografiskt nära oss för att vi                
överhuvudtaget skulle kunna genomföra studien med vår valda metod. Ett problem med            
närhetsprincipen som grund för urvalet är att det finns många förskolor utanför vår närhet som               
eventuellt skulle påverka studien eller resultatet på något sätt. Vårt resultat kommer vara baserat på               
två kommuner och hur pedagogerna som jobbar där uppfattar sina kompetenser, men för att ge               
studien en större trovärdighet med fler uppfattningar hade man behövt intervjua pedagoger från alla              
kommuner.  
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Men på grund av främst tid och resurser så kunde vi inte åka för långt bort för att genomföra                   
intervjuer då detta för oss skulle medföra problem. En risk vi uppfattar med närhetsprincipen är att                
man som forskare kanske vill skriva bra om det som finns i ens närhet, detta är något som vi inte                    
upplevde oss påverkade av. Vi påminde oss under studiens gång om att förhålla oss neutrala i alla                 
delar av studien. Att vi också genomförde studien tillsammans minskade risken för påverkan då man               
befanns sig i den andres närhet och inte på samma sätt har en relation till kommunen.  
 
Under intervjuerna använde vi oss av inledande frågor, till exempel “kan du berätta hur ni arbetar”                
vilket Brinkmann och Kvale (2014) menar kan låta intervjupersonen beskriva spontant och rikt på sina               
upplevelser och vilka aspekter hen upplever är viktigast av fenomenet som undersöks. Däremot             
menar dem vidare att intervjufrågor bör vara korta och enkla vilket vi inte anser var passande för vår                  
studie. Vi var mer intresserade av öppna frågor och ett samtal där respondentens uppfattningar och               
tankar fick en stor plats då uppsatsen har en generell kvalitativ ansats. Öppna frågor går emot en                 
vanlig kritik som kvalitativa forskningsintervjuer brukar få vilket är att dem grundar sig i ledande               
frågor (Brinkmann & Kvale, 2014). Frågorna måste vara genomtänkta och man ska som forskare ha en                
tanke om vad intervjun ska tjäna till och vilka frågor som måste ställas (Ejvegård, 2009). Syftet i                 
studien har självklart legat som grund till vilka frågor vi konstruerat då vi tänkt på giltigheten i                 
studien. I intervjuer så handlar giltigheten bland annat om tillförlitligheten hos de personer som              
intervjuas men det handlar också om kvaliteten på intervjun i sig (Brinkmann & Kvale, 2014). Det                
handlar också om huruvida våra frågor som konstruerats överensstämmer med studiens syfte            
(Brinkmann & Kvale, 2014). Det kunde hända att respondenten talade om något annat och då               
lyssnade vi färdigt på det som sades för att inte avbryta och kunde därefter ställa frågan igen eller en                   
följdfråga som kanske kunde leda in på rätt spår och mot syftet i studien då vi eftersträvat giltighet.                  
Tystnaden och pauser är något man kan använda sig av i en intervju för att respondenten skulle få                  
chansen att tänka och fundera vilket i sin tur kunde göra att det framkom betydelsefull information                
man kanske inte annars skulle fått om man är för snabb med att ställa nya frågor eller avbryta                  
(Brinkmann & Kvale, 2014). Detta var en sak som vi reflekterade över tillsammans då en av oss kände                  
sig obekväm med tystnaden som kunde uppstå i samtalet men trots detta så använde vi oss båda av                  
detta när man ledde intervjuerna. 
 
En utmaning med intervjuer och de svar man får är att respondenterna försöker svara det som dem                 
tror att vi vill höra, därav finns det en risk att det inte blir riktiga uppfattningar eller åsikter utan                   
istället svar som dem tänker ska passa in eller som vi förväntar oss. Därför är trovärdigheten i studien                  
svag då vi inte vet helt säkert att pedagogerna verkligen berättar sina verkliga uppfattningar, men vi                
har gjort ett medvetet val att tro på det som pedagogerna säger och att det verkligen är deras                  
uppfattningar och inte bara något dem säger för dem tror att vi vill höra det. Dock så har vi ett kritiskt                     
förhållningssätt till vad som sägs och väger in våra tolkningar för att kunna få fram ett resultat. Ett                  
sätt vi använde för att ta oss an denna utmaning med trovärdighet i intervjuerna var att vi bad                  
respondenterna vidareutveckla sina svar eller att vi ställde följdfrågor för att skapa fördjupning av              
svaren. Det finns också en del aspekter som vi inte kan kontrollera eller förbereda. Dessa aspekter är                 
bland annat trygghet för att kunna prata men också problem i mötet mellan oss som personer (Ahrne                 
& Svensson, 2015). Det vi tänkte på var att vara artiga och trevliga samt så var vi noga med att det                     
inte fanns några rätt eller fel i svaren och att vi ville höra deras uppfattningar. Ahrne och Svensson                  
(2015) skriver om en del råd man kan tänka på vi ett intervjutillfälle, bland annat att man ska lyssna                   
tålmodigt och vänligt och inte framhäva någon auktoritet emot respondenten. Vidare menar dem att              
man som intervjuare inte ska gräla och enbart ställa frågor under särskilda förhållanden. Man skapar               
en bra kontakt under intervjun genom att lyssna, visa förståelse, respekt och intresse för vad               
respondenten säger (Brinkmann & Kvale, 2014). Vidare menar författarna att det är då lättare att ställa                
följdfrågor och visa sitt intresse och dessa råd följde vi i samtliga intervjuer som vi genomförde. Vi                 
uppfattar att dessa råd som vi följde gjorde att intervjuerna inte kändes påtvingade och formella.  
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Vi upplevde intervjuerna som flytande samtal där intervjupersonerna och kände sig trygga med att              
dela sina uppfattningar. Då uppsatsen har en generell kvalitativ ansats så är vi intresserade av               
människans uppfattningar och det primära målet för oss var att upptäcka och tolka de betydelser som                
dessa uppfattningar kan tänkas innehålla (Merriam, 2009). Därför passar intervju som metod bra att              
använda inom områden där man vill ta reda på människors uppfattningar. Mänskliga elementen som              
finns i en kvalitativ forskning utgör både en styrka och svaghet (Fejes & Thornberg, 2015). Tillåtande                
av de mänskliga insikterna och människans erfarenheter kan leda till att man får nya förståelser och                
sätt som man kan se på ett fenomen. Det är en styrka i den kvalitativa forskningen (Fejes &                  
Thornberg, 2015). Vidare så är fördomar en förutsättning för att kunna förstå en annan människa               
(Brinkkjaer & Höyen, 2013). Svårigheten i detta ligger på ett psykologiskt plan då det är svårt att                 
upptäcka egna fördomar men också sina egna förutfattade meningar (Ejvegård, 2009). Författaren            
menar att man som intervjuare ska eftersträva en neutral och objektiv attityd vilket vi delvis               
eftersträvade men då studien har en generell kvalitativ ansats så får neutralitet en stor plats. Något                
man måste ha i åtanke är att vi alla är människor och inte maskiner vilket kan vara något som skapar                    
en risk för skevhet, (Bell, 2006). Denna skevhet kan bland annat påverka respondenterna på ett sätt                
som inte behöver vara medvetet. Det kan också påverka oss som forskare då vi skulle kunna missa att                  
behålla en neutral ton. Det finns en risk att man använder sitt språkbruk och ordval till att leda in                   
läsarnas tolkningar åt ett håll och tillåter sina personliga värderingar att påverka tolkningarna av              
bland annat resultatet (Bell, 2006). Något man bör tänka på i en intervjustudie där man tolkar och                 
söker uppfattningar är att något som uppfattas rätt i ett sammanhang kan vara fel i ett annat (Thurén,                  
2007). 
 
I intervjuerna så hade vi olika roller vilket man kan se både positivt och negativt. Den som intervjuar                  
är en aktiv deltagare i samtalet, (Brinkmann & Kvale, 2014). Detta blir positivt i den bemärkelse att                 
den som leder verkligen kan vara aktiv i samtalet utan att vara rädd att missa någon fråga då den                   
andra av oss enbart förde anteckningar och formulerade frågor utifrån det samtalet som pågick. En               
negativ aspekt i att byta roller oss emellan och då använda olika intervjuare är att allvarligare former                 
av skevhet kan bli uppenbara vid dataanalysen (Bell, 2006). Detta var vi medvetna om innan vi                
genomförde intervjuerna och kollade därför upp hur man som intervjuare ska vara, tänka och agera               
under en intervju. Det var också därför som vi tog beslutet att genomföra intervjuerna tillsammans så                
att man deltog i alla intervjuer och kunde ställa följdfrågor trots att man inte ledde intervjun, vilket                 
skapade en flexibilitet i intervjuerna vilket Bell (2006) nämner som en stor fördel med intervju som                
metod. Det var också därför som vi valde en semistrukturerad intervju med intervjuguide så samma               
frågor ställdes till alla deltagare, men flexibilitetet i intervjun fanns kvar då många frågor var öppna                
och vi eftersträvade ett samtal mellan de förutbestämda frågorna (se bilaga 2). “Får samma frågor               
olika formuleringar så kan det tolkas olika av de svarande.” (Ejvegård, 2009, s.54.). Studien har en                
generell kvalitativ ansats och bygger till stor del på tolkningar samt uppfattningar vilket betyder att               
vi inte vill att frågorna ska tolkas olika av respondenterna. Detta blev lättare att bemöta med                
intervjuguiden som vi konstruerat. Att vi också genomförde alla intervjuer tillsammans gjorde att vi              
efter intervjutillfället hade möjlighet att reflektera vilket kan vara mycket värt då man kan reflektera               
tillsammans och komma fram till värdefull information till analysen och ge den en mer värdefull               
bakgrund (Brinkman & Kvale, 2014). 
 
Om vi skulle genomföra en liknande studie eller genomföra intervjuer igen skulle vi berätta innan               
intervjun att man behöver ett rum där man kan prata i lugn och ro utan att någon stör. Under en                    
intervju hördes ett sorl genom dörren och även i inspelningen vilket i sin tur gjorde transkriberingen                
påfrestande att göra. Då vi använder en kvalitativ innehållsanalys så är också inspelning av särskild               
stor vikt så att man kan lyssna flera gånger för att därefter kunna identifiera olika kategorier (Bell,                 
2006), vilket betyder att inspelningen är viktig för oss. Vi använde två enheter, i vårt fall telefoner, till                  
att spela in intervjuerna med så att det fanns två inspelningar ifall något material skulle råka                
förstöras.  
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Vi tänkte innan första intervjun att ljudet måste vara av för att inte skapa ett störningsmoment i                 
intervjuerna men i en av intervjuerna så ringde en telefon. Detta gjorde då att inspelningen avbröts                
utan att vi märkte det just då, men då hade vi inspelningen som den andra enheten gjort. Att sätta                   
telefonen på flygplansläge för att försäkra sig om att ingen ringer under pågående intervju var något                
vi gjorde efter vi upptäckte detta. 
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Resultat och analys 
Syftet med denna studie är att tolka och försöka förstå vilka kompetenser pedagoger uppfattar sig ha                
om lärplattan i förskolan i förhållande till strävansmålen i läroplanen. Mer konkret hur pedagoger              
uppfattar syftet med användningen av lärplattan i förskolan och vilka kompetenser som är             
nödvändiga att ha för att kunna arbeta med lärplattan i lärandesituationer. Vidare hur pedagoger              
uppfattar sina kompetenser för att kunna använda lärplattan som pedagogiskt verktyg för att barnen              
ska nå lärande under planerade lärandesituationer. Genom semistrukturerade intervjuer med          
pedagoger i förskolan så framkom det utifrån deras uppfattningar en del olika förutsättningar som              
dem hade för att nå strävansmålen i läroplanen. Utifrån de framkomna förutsättningarna och med              
hjälp av kvalitativ innehållsanalys så har vi valt att genomföra vår analys utifrån teoretiska              
utgångspunkter ur implementeringsteorin där vi ser till Lundquists (1992) kriterier förstå, kunna och             
vilja.  
 
Under rubriken kunna så syftar vi till att lyfta pedagogers uppfattningar kring vilka förutsättningar              
de uppfattar som nödvändiga för att dem ska kunna arbeta med lärplattan under lärandesituationer.              
Under rubriken förstå belyser vi hur pedagogerna uppfattar syftet med användningen av lärplattan i              
förskolan. Under rubriken vilja lyfter vi fram hur pedagogerna uppfattar sina kompetenser för att              
kunna använda lärplattan som pedagogiskt verktyg för att barnen ska nå lärande under             
lärandesituationer.  
 
Användningsområde är en egen rubrik för att belysa hur pedagogerna som deltagit i studien              
använder lärplattan praktiskt i sina verksamheter.  
 
 Detta är det som kommer behandlas i denna del av uppsatsen: 
 
Användningsområden 
 
Kunna - kapacitet att kunna genomföra ett beslut 
Pedagogens roll och kompetenser 
Kompetensutveckling 
Resurser, utrustning och personal 
 
Förstå - hur man tolkar det som ska genomföras 
Pedagogiskt användande av lärplattan 
Uppfattningar av de reviderade strävansmålen i läroplanen 
 
Vilja - att genomföra 
Intresse och inställning - Begränsningar och möjligheter 
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Användningsområden   
Alla pedagoger pratade om att de använder lärplattan dagligen i verksamheten, dock var en pedagog               
noga med att påpeka att: “Vi använder den inte speciellt mycket” (Pedagog, 1). Detta trots att                
pedagogen i fråga under intervjun kunde berätta om olika användningsområden och hur hen             
uppfattade att de använde lärplattan i förskolan. Det finns olika uppfattningar hos pedagogerna på              
de sex förskolorna om hur lärplattan används. Enligt pedagogernas uppfattningar var det främsta             
användningsområdet pedagogisk dokumentation, då använder de filmer och bilder för detta och det             
är de vuxna i förskolan som då främst använder lärplattan som ett verktyg. 

 
Vi filmar för att dels visa barnen men sen även för att själva göra analyser i arbetslaget. 
Situationer som, ja fungerat mindre bra så att man liksom ser vad det är som, vad det är som blir tokigt i 
situationen (Pedagog, 3). 

 
Ett annat användningsområde som pedagogerna i studien uppfattade med lärplattan var för            
dokumentation som också används av pedagoger för att visa föräldrar under utvecklingssamtal och i              
veckobrev. På vissa av de förskolor där pedagogerna i studien arbetar uppfattar pedagogerna att              
barnen använder sig av dokumentation för att minnas saker de skapat “nu går jag liksom och hämtar                 
plattan och så fotar jag det här” säger Pedagog 4 och menar att det är barnet som gör detta. I dessa fall                      
är pedagogens uppfattning att barnen får använda lärplattan som ett verktyg. Näst efter             
dokumentation är ett användningsområde för lärplattan att söka information, både av pedagoger och             
barn enligt pedagogerna i studien då mycket med lärplattan i förskolan uppfattas vara att “nu ska vi                 
söka efter information” (Pedagog, 4). Vidare uttrycker pedagog 6: “Men mycket är ju att söka               
information”. I övrigt pratar pedagogerna om att de har pedagogiska spel för lärande i olika ämnen,                
till exempel läs- och skrivinlärning, skapa filmer, matematik och bygga. Pedagogerna nämnde appar             
med böcker i som dels kan läsa upp böcker för barnen eller så läser man själv och bläddrar. Lärplattan                   
används då främst som ett kompletterande verktyg för att nå kunskap inom andra ämnen. Pedagog 1                
uttryckte: “Ser jag ett behov av att nyttja det här digitala verktyget, då gör jag det. Men det är ingen                    
annan, jag använder det mest på det här stället”. 
 
Alla pedagoger i studien säger sig använda lärplattan som en vardaglig del i verksamheten och den                
uppfattas som ett bra verktyg för att introducera teman. “Sen är det mer vad man vill utveckla mer                  
kanske vad man har för tema, hur kan man, om man sätter sig ned och pratar, hur kan man använda                    
lärplattan till det här?” (Pedagog, 2). Intressant blir hur det skiljer sig i användningsområdena då till                
exempel en uppfattning hos pedagoger är att lärplattan är ett bra kompletterande verktyg men “just               
nu så är vi inne på att dom får välja apparna, och så låser vi den så att dom kommer inte in på något                        
annat” (Pedagog, 5). Det går att anta att lärplattan då fungerar som en barnvakt istället för ett                 
pedagogiskt verktyg. En annan pedagog i studien var noga med att man ska använda lärplattan som                
ett verktyg och “just att det inte är bara en barnvakt” (Pedagog, 3), men pedagogen berättade också                 
om tillfällen då barnen lämnats ensam med lärplattan. Vid dessa tillfällen så användes den efter vilan                
eller när barnen spelade något spel ensamma och då går det också att anta att lärplattan, trots                 
pedagogernas uppfattade ambitioner, ändå blir en barnvakt. 

Kunna - kapacitet att kunna genomföra ett beslut 

Pedagogens roll och kompetenser   
Alla pedagoger i studien uppfattade att det är viktigt att man är närvarande, sitter med, hjälper till                 
och finns som stöd. Någon nämner ställa följdfrågor samt förklara begrepp.  
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“Dom är ju väldigt duktiga på det men jag upplever att om inte man sitter med så är det ett enda                     
ändrande och flyttande och klickande och tryckande så att det inte blir någon fördjupning i               
programmet” (Pedagog, 1). En annan uppfattning är att barnen ska få använda lärplattan själv och               
utveckla självständighet i användandet. 

 
Här har ni fem barn och sätt er och spela här och så stänger man dörren och går ut därifrån. Utan att man 
faktiskt är med, närvarande och för en dialog om det som, ja men kör man, det finns ju alltså spelappar men  
att det finns ett, att man har ett syfte med det. För du kan ju prata, ja jag tänkte det finns ju lego appar men  
där handlar det ju om byggteknik och eller andra, det handlar om logiskt tänkande. Men för barnen är det  
liksom ett spel, men att för man en dialog med barnen och för då får man ju reda lite på hur dom tänker  
också. Varför gjorde du sådär och inte sådär. Så att då, då kan du ju, då kan man ju faktiskt fånga lärandet  
som man säger (Pedagog 3).  
 

Det som gör användandet pedagogiskt och annorlunda från hemma är den dialog pedagogen för med               
barnen uppfattar pedagogerna i studien. För att kunna finnas där för barnen på det sätt som                
pedagogerna i studien beskriver så krävs det kompetenser hos en pedagog. Att benämna lärplattan              
som verktyg framträder vidare, men kopplas ihop med kompetenser hos en pedagog. Att sitta med               
för att kunna se vad som görs och vad barnen lär sig uppfattas av pedagogerna som en viktig                  
kompetens att besitta vilket i sin tur gör att lärplattan då kan uppfattas som ett verktyg med hög                  
kvalitet som kompletterar verksamheten. “Jag tycker det blir mer kvalitet om du sitter med som               
pedagog” (Pedagog, 1). Vissa pedagoger nämner att man ska utgå från barnens intresse, ålder, var de                
är och vart man ska vilket pedagogerna också uppfattar som en viktig kompetens. En annan               
uppfattning är att kompetensen och kunskapen om apparnas innehåll är viktigt och pedagog 5              
uttryckte: “Jag är väldigt noga med vad jag lägger in för appar”. Denna kunskap och kompetens                
uppfattas leda till att man som pedagog kan lyfta olika sätt att lära som apparna kan stimulera. Till                  
exempel matematik eller etiska dilemman så att man kan fånga upp det tillsammans med barnen.               
Kompetensen hos varje enskild pedagog spelar en stor roll för hur man använder lärplattan uppfattar               
pedagoger i studien vilket Pedagog 2 uttryckte: “Den digitala kompetensen det kan vara en utmaning               
för oss vuxna också eftersom det är ganska nytt”. Pedagog 3 uppfattar att den digitala kompetensen                
inte behöver vara mer än att man ska kunna starta lärplattan och uttryckte att: “Ja nej, men det är väl                    
bara att kunna använda, starta plattan”. Den digitala kompetensen som framkommer från denna             
uppfattning är väldigt grundläggande vilket kan bidra till att det blir svårt att nå läroplanens               
strävansmål. Andra pedagoger uppfattar att kompetenser som krävs förutom de tekniska           
grundläggande är att kunna nå ett lärande och ha kvalitet på arbetet med lärplattan. 
 
Något som pedagogerna också uppfattar är viktigt är att man är nyfiken “alltså den biten som jag                 
tänker är en fördel för mig det är att jag är nyfiken” (Pedagog, 6). Detta skulle vidare kunna                  
underlätta i utmaningen med att det känns nytt. Är man nyfiken och vill vara medforskare för att föra                  
lärandet framåt så räcker det inte med att man kan starta lärplattan. Alla pedagogerna i studien ger                 
uttryck för samma uppfattning om den viktigaste kompetensen man som pedagog bör ha, och det               
uppfattades vara intresse, vilket Pedagog 5 uttryckte: “Det största tror jag är intresse, säger jag”. En                
pedagog uppfattar sig vara ensam med sitt intresse för digitala verktyg på sin avdelning vilket man                
då kan tolka som att den pedagogen är ensam med kompetens kring lärplattan, Pedagog 5 uttryckte:                
“Dom är inte liksom intresserade, men dom är så glada att jag håller på dom flesta av dom. Då                   
behöver ju inte dom”. Detta gör att man kan anta att det i sin tur kan göra att de andra pedagogerna                     
på avdelningen till viss del avsäger sig sitt ansvar i arbetet med digitala verktyg vilket då leder till att                   
det kommer bli väldigt svårt i arbetet mot strävansmålen i läroplanen. “Det blir som man kommer in                 
på de områden som intresserar en, det man tycker är roligare.” (Pedagog, 2). Pedagog 5 uttryckte:                
“Jag håller nog tillbaka lite tror jag, vad jag tycker så kanske. Fast jag brukar hämta den också men”.  
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Detta ser vi som ett exempel på en lokal hindrande kultur som sätter en stor press på den intresserade                   
pedagogen då denne måste besitta all kompetens på egen hand då ingen av kollegorna är intresserade                
och lagt över ansvaret vilket gör att man vidare kan anta att också reflektioner kring arbetet uteblir.  

Kompetensutveckling 
Vissa pedagoger hade en uppfattning kring kompetensutveckling att den inte finns eller erbjuds till              
dem alls “den är vad ska jag säga, obefintlig” (Pedagog, 3). Så som det såg ut när studien                  
genomfördes var att pedagogerna uppfattade att det övergripande ansvaret låg helt på deras axlar.              
För att utveckla kompetenser kring lärplattan i förskolan och allt vad det innefattar så uppfattar               
pedagogerna att de måste förlita sig på varandra inom förskolan. Att prata mellan avdelningar och               
fråga kollegor är det som pedagogerna uppfattar som det främsta tillvägagångssättet för att utveckla              
sin kompetens. “Man kan prata mellan avdelningarna om det finns några tips man tycker är bra”                
(Pedagog, 1). En pedagog säger att det är upp till pedagogerna själva att testa och bekanta sig med                  
apparna tillsammans med barnen, då kan man anta att samspelet med barnen också kan användas               
som en sätt att utveckla arbetet med lärplattan de reflektioner som i samspelet framkommer. Detta               
kan man anta enbart påverkar vilka appar som anses bra i barnens mening, och inte de kompetenser                 
man som pedagog kan utveckla. Pedagog 1 uttryckte också att: “Jag känner att jag tar reda på, om jag                   
behöver men absolut, visst kan man gå en fortbildning”. Ur detta framträder en uppfattning av att                
man inte kanske egentligen inte behöver utbilda sig på något sätt då man kan hitta all information på                  
egen hand men också variation i pedagogers uppfattningar kring utveckling. 
 
“Vi har reflektion på måndagar” (Pedagog, 4). Dessa reflektions-tillfällen ses som organiserade            
tillfällen där man kan prata mellan avdelningarna och fråga kollegor vilket ytterligare visar på hur               
pedagogerna förlitar sig på varandra för att utveckla sina kompetenser. Man kan anta att detta i sig                 
kan bli ett problem beroende på hur man ser på lärplattan, vilket kompetens man faktiskt besitter                
samt hur lärplattan uppfattas i överlag på förskolan. En pedagog nämner detta och har en               
uppfattning av att alla pedagoger inte är lika kompetenta “jag trodde att kompetensen fanns över               
hela förskolan” (Pedagog, 6). En annan uppfattning som framkommer från intervjuerna är att det är               
viktigt med just reflektion om hur man använder lärplattan och när, men att man där pratar alldeles                 
för lite om det och kompetenserna som krävs. Utöver att kunna prata med kollegor så hittar alla                 
pedagoger som deltog i studien sin information på nätet, facebook eller i tryckt media, “det är själv,                 
det är ingen som serverar åt oss det är upp till oss” (Pedagog, 2). 
 
Pedagogerna i studien uttrycker olika uppfattningar för behovet av kompetensutveckling och i vissa             
fall är pedagogerna intresserade av att utveckla sin egna kompetens. “Jag kommer aldrig vara helt               
utvecklad inom det, eftersom tekniken förändras. Och jag ser självklart att jag vill ha mer kunskap                
och jag skulle vilja jobba mer med lärplattan (Pedagog, 6). Vi tolkar att pedagogerna vill utveckla sin                 
kompetens gällande appar, vilka appar som finns, innehåll och användningsområdet för dem.            
Pedagogerna uttrycker uppfattningar om att det är kommunen som styr centralt vilka appar             
förskolan har tillgång till. Det är då upp till pedagogerna att ta till sig apparna.  

 
Ja. Men det är upp till oss att fördjupa oss i de appar som vi har. Som jag sa tidigare så har vi  
inte lagt så mycket tid på det. Vi har inte sett det behovet. Vi använder den som jag sa tidigare, för att läsa.  
Vi är inte högfrekventa användare av lärplattan utifrån appar (Pedagog 1).  

 
Man kan anta att det kommun-styrda urvalet av apparna hör ihop med att de uttrycker uppfattningar                
av att de vill utveckla sin kompetens om appar då kommunen enligt pedagogers uppfattning inte               
hjälper till ytterligare med att implementera apparna då det ligger på pedagogernas ansvar. Annars              
uttrycker pedagogerna i studien uppfattningar av att vilja utveckla sin förmåga att hur man ska               
använda lärplattan på ett bra sätt, som ett komplement och ämnesdidaktiskt.  
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“Om man sätter sig ned och pratar, hur kan man använda lärplattan till det här” (Pedagog 2).                 
Pedagoger som deltagit i studien uttrycker också att de vill lära sig mer om hur man använder                 
green-screen och Pedagog 3 motiverar varför: “Jobba med det här om källkritik och att allt man ser är                  
liksom inte sant, utan, ja trickfilma och sånt där”. Pedagogerna har som sagt en uppfattning av att de                  
vill utveckla sig i hur man använder lärplattan på ett bra sätt men även hur man tar in lärplattan som                    
en naturlig del i verksamheten.  

 
Det har vi pratat om, det är något barnen kommer mötas av och den digitala kompetensen är  
viktig för dom i allt framöver. Det blir mer och mer, i skolan när jag var liten var det inte alls på samma vis  
som för barnen som nu möts av det. Det ställs utmaningar på oss att det är någonting dom ska komma i  
kontakt med och något dom ska utveckla (Pedagog, 2). 

 
Hos vissa av de deltagande pedagogerna så uttryckte dem att kommunen eller en annan stiftelse               
erbjöd utbildning kring digitala verktyg vilket uppskattades och kunde visa sig i att det på förskolan                
fanns pedagoger som var IT-inspiratörer. “Nu är det två stycken it-inspiratörer som har suttit med               
alla plattor och sett till så att det finns samma på alla avdelningar” (Pedagog, 6). Dessa it-inspiratörer                 
skulle då kunna berätta och utbilda sina kollegor utifrån det som dem lärt sig. Detta tolkar vi som en                   
ny nivå av att fråga kollegor och andra avdelningar, men i dessa fall har pedagogen fått redskap och                  
kunskap att dela med sig av ifrån andra som anses besitta hög digital kompetens. Pedagogerna som                
har dessa inspiratörer uppfattar att kommunen hjälper till i implementeringen av de nya             
strävansmålen då dessa inte ska släppas fritt i deras mening. Vi tolkar det då som att dessa pedagoger                  
ser svagheter i att enbart diskutera inom förskolan för att utvecklas då det kan brista i kompetenser                 
hos enskilda pedagoger. En pedagog berättade om ett tillfälle där en kollega inte jobbat med               
lärplattan förut som förvånade denna pedagog då hen trodde att den kompetensen redan fanns hos               
alla pedagoger i förskolan. Pedagogerna uttryckte även uppfattningar om hur de skulle vilja utveckla              
sin kompetens och ger exempel på hur det skulle kunna se ut. Dels är det att gå på utbildning, ha en                     
studiecirkel, läsa en bok eller att få prata med någon kunnig. Eller att någon kunnig kommer och visar                  
rent praktiskt hur man ska göra och visa vilka möjligheter det finns med lärplattan.  

Resurser, utrustning och personal  
Alla pedagoger som deltog i studien uttryckte att de hade minst en lärplatta på sin avdelning. Men en                  
pedagog uttryckte en önskan om att varje pedagog i förskolan fick en egen lärplatta som lärarna i                 
skolan och menade att detta inte var ett högt krav att ställa. Pedagog 6 uttryckte: “Varenda pedagog i                  
förskolan ska ha tillgång till ett eget digitalt verktyg, både lärplatta och bärbar jobbdator, jag tycker                
inte det är något högt krav att ställa”. En uppfattning är att man då skulle kunna utveckla sitt eget                   
arbetssätt och kompetens då man kan testa, känna och jobba i smågrupper. Vi tolkar att en                
uppfattning är att det blir mer pedagogiskt att arbeta med mindre grupper då man som pedagog kan                 
samtala med barnen om det dem gör i lärplattan. “Oftast är vi närvarande både när dem fotar och                  
filmar med den men även när dem spelar spel så att det inte blir som hemma. Så att det blir att man                      
kan sitta och samtala med dom samtidigt” (Pedagog, 2).  
 
Vidare så uppfattade pedagoger i studien en begränsning i resurser då det inte fanns tillräckligt med                
lärplattor samt tiden inte räcker till “men tiden, det finns ingen tid och det är så hemskt att det finns                    
ingen tid” (Pedagog, 5). Vi ser i berättelserna att pedagogerna uppfattar att en stor del av dagen går                  
till att försöka pussla ihop verkligheten utifrån hur många barn man har i barngruppen på sin                
avdelning samt personal. Man kan anta att begränsningen i tid har skapats på grund av barngruppen,                
personaltätheten och prioriteringar. Vi tolkar att dessa brister i resurser försvårar arbetet med att              
implementera de nya strävansmålen då man inte ger det digitala en plats i förskolan. Pedagogerna               
uttrycker uppfattningar om att övriga ämnen som matematik och naturvetenskap får ta större plats              
vilket leder till att det digitala faller bort.  
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Pedagog 6 uttryckte: “allt får inte plats under samma tak om det är en mindre förskola”. Några                 
pedagoger upplever även att de inte har tillräckligt med resurser då de inte kan välja appar själva,                 
“apparna läggs in på plattan för att det är dom som har valts ut” (Pedagog, 3). De berättar att de inte                     
har tillgång till vanliga app store utan de har en egen version där kommunen laddar och köper in                  
appar. Pedagogers uppfattning av detta är att det känns väldigt styrt. De uttryckte att de har                
möjlighet att önska en app men då tar det oftast för lång tid och då finns inte intresset kvar hos                    
barnen. Detta bidrar till att de endast använder lärplattan för att ta bilder eller söka information vilket                 
då skapar en begränsning i användandet. 

Förstå - hur man tolkar det som ska genomföras 

Pedagogiskt användande av lärplattan  
Pedagogerna har olika syn på hur användandet av lärplattan ska se ut för att barnen ska få ut ett                   
lärande. Ur några berättelser tolkar vi att pedagogerna uppfattar att barnen måste sitta tillsammans              
för att det ska ske ett lärande, att det då är mer utvecklande att sitta flera i samspel “det ska minst                     
vara två stycken som jobbar med lärplattan samtidigt, för det är utbytet som är intressant” (Pedagog,                
6). 

 
Men just samhörighet med varandra och att dom skrattar tillsammans och att dom upplever och  
lär sig tillsammans. För sedan leker dem oftast det vi har tittat på eller att man berättar “vad har jag gjort”,  
jag tycker det är mer utvecklande i den här åldern. Istället för den enskilda aktiviteten, då tycker jag de ska  
sitta en vuxen bredvid för att hjälpa till (Pedagog, 1). 
 

Vi tolkar att dessa pedagoger har en uppfattning av att den gemensamma aktiviteten har ett högre                
värde än den enskilda aktiviteten. Att det är det sociala samspelet, samarbetet och de sociala               
färdigheterna de får utveckla som är viktigt. I motsats till det har en Pedagog 5 en önskan om att                   
barnen får använda lärplattan självständigt och uttryckte: “jag vill ju att det ska vara så dom ska bara                  
kunna gå och hämta den och till exempel att nu ska jag fota det där. Dom är ju väldigt mycket för att                      
fota sånt dom gör, bygger”. Pedagogerna i studien har i stort sett liknande syn på vad barnen lär sig i                    
användandet av lärplattan. Vissa av pedagogernas uppfattning var att barnen kunde lära sig om vad               
som helst, så länge man hade rätt app för just det ämnet man skulle lära sig om. “Det kan vara till                     
exempel träna språket, matematik, sortera, djur, naturvetenskap men det är främst språket och             
matematiken vi har på våra appar, lite sagor” (Pedagog, 2). 
 
Det framkom vidare en uppfattning att pedagoger bör sitta med för att kunna se vad barnen gör och                  
vad de lär sig, “vi sitter med dom också får dom välja vad dom vill göra helt enkelt. Vi är alltid i                      
närheten och ser vad dem gör” (Pedagog, 4). Detta för att lärplattan uppfattas som ett komplement                
som inte ska ersätta något annat i förskolan. Det framkom också att pedagogerna uppfattar att barnen                
utöver att använda appar mot ett specifikt lärande också bör lära sig om tekniken i sig och tillägna sig                   
digitala kompetenser ifrån användandet. 

 
Det tekniska, det är så viktigt idag för barnen att tillägna sig det, dem kunskaperna, det digitala.  
Det är viktigt så att man inte hamnar bara på spel, dom här apparna de här. Det ska ju går vidare, man ska  
utmana dom ytterligare i själva digitala kompetensen (Pedagog 2). 
 

Denna digitala kompetens menar en annan pedagog från studien innebär att man kritiskt granskar              
information. “Det som jag känner är viktigt är att barnen ska få grundlägga ett kritiskt och                
ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik för att de på sikt ska kunna se möjligheter och förstå                
risker samt och kunna värdera information och att även kritiskt granska den informationen”             
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(Pedagog, 6). Hen menar att man ska lära barnen att söka efter information och granska den, titta på                  
flera flikar samt uppmärksamma att allt som står på nätet inte är rätt.  
Detta arbetssätt uppfattas göra användandet pedagogiskt och särskiljer det från användandet hemma.            
Vissa av pedagogerna benämner pedagogiska appar som hjälpmedel mot ett lärande och menar att              
det går att lära barnen utifrån ett syfte med hjälp av dessa. En uppfattning pedagogerna påpekar är                 
att skillnaden då mellan hemma och i förskolan ligger i att “hemma används spel som inte är                 
pedagogiska” (pedagog 6). Ett problem som uppstår i detta är att det finns i lärplattor enbart en                 
appstore där alla appar befinner sig och kategoriseras oftast utifrån ett ämne som till exempel språk.                
Så man har som grund samma appar att tillgå, vilket gör att man kan anta att det inte är spelet eller                     
appen i sig som då inte blir pedagogisk.  
 
Appar i pedagogers uppfattning ses som ett viktigt pedagogiskt redskap i användandet av lärplattan              
och även mängden appar som finns i lärplattan då “det ska finnas så många olika appar att använda”                  
(Pedagog, 4). Det framgår inte ifrån intervjuerna ifall pedagogerna gör skillnad på det som tidigare               
forskning säger om öppna och stängda appar, där appar riktade mot barn är utformade som spel.                
Man kan anta att även om det är stängda eller öppna appar så blir det pedagogiskt när en pedagog är                    
med och utmanar barnet. Dock från-kommer man inte det faktum att appen, trots att den i appstore                 
benämns som pedagogisk också kan vara utformad som ett spel. Vår uppfattning utifrån intervjuerna              
är att pedagogerna inte är medvetna om appars utformning utan gör egna tolkningar huruvida en               
app är pedagogisk eller ej. 

Uppfattningar av de reviderade strävansmålen i läroplanen 
Det första pedagogerna uttrycker i och med tillämpningen av revideringen i läroplanen är att barnen               
ska komma i kontakt med digitala verktyg, att det är viktigt att förbereda barnen för ett digitaliserat                 
samhälle och att man då förbereder barnen på en grundnivå.  
 

“Det helt enkelt är att förbereda barnen för, ja vad ska man säga, hela samhället digitaliseras ju mer och mer.  
Men att man förbereder barnen för den allt mer digitala samhället, men på en ja vad ska man säga, på en  
ganska grundnivå. Man vill ju inte liksom överdriva eller. (Pedagog, 3). 

 
Hälften av pedagogerna som deltagit i studien uppger att dem känner sig redo för de nya                
strävansmålen i läroplanen medan den andra hälften inte känner sig helt redo. Anledningen till att               
pedagogerna känner sig redo för de nya strävansmålen i läroplanen är för att dem uppfattar den som                 
tydlig. “Den berättar tydligt vad vi kan ha det till det känns inte konstigt. (Pedagog, 1). “Det känns                  
som att det är bara att fortsätta, men föra pedagogiska diskussioner om den” (Pedagog, 4). Något som                 
är gemensamt för de pedagoger som känner sig redo är att deras uppfattning är att man ska utgå                  
ifrån barnen då det är så man når målen som finns i läroplanen, “man når målen genom att utgå från                    
barnen och egen kunskap om de digitala verktygen som finns i förskolan” (Pedagog, 2). En annan                
anledning till att pedagogerna uttryckte att dem känner sig redo för de nya strävansmålen är det egna                 
intresset för digital teknik. En av de pedagoger som uppfattar sig redo anser dock att hens kollegor                 
inte är redo att arbeta med lärplattan utifrån strävansmålen, hen utvecklar detta med att man med                
revideringen av läroplanen och de nya strävansmålen inte kan komma undan med att man inte kan.                
“För är man inte intresserad då tar man ju inte reda på någonting heller, hur man ska göra med                   
lärplattan” (Pedagog, 3).  
 
Den hälft som uppfattar att de inte känner sig redo berättar att läroplanen inte är tydlig, de reflekterar                  
även över att den kommer ställa högre krav på dem som pedagoger, Pedagog 6 uttryckte:               
“Läroplanen är ju väldigt luddig och det finns ju alltid en större asså bakgrund till vad som står i                   
läroplanen, det är ju som bara en liten pocket variant”. Pedagogerna i studien reflekterade över att                
läroplanen är väldigt tolkningsbar och att alla förskolor tolkar på sitt sätt. Pedagog 5 uttryckte: “Det                
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står ju inte direkt heller hur, vad man ska ha den till så tycker jag”. En uppfattning är att begreppet                    
“adekvat” är klurigt och att det är en tolkningsfråga.  
“Det är ju ändå klurigt med ord som adekvat digital kompetens, vad betyder egentligen en adekvat,                
för det är ju ändå en tolkningsfråga” (Pedagog, 6). På vissa förskolor uppfattar pedagoger att               
begreppet adekvat i läroplanens strävansmål betyder att barnen ska komma i kontakt med digitala              
verktyg, på andra förskolor uppfattar pedagogerna det som att spela spel och på vissa förskolor               
uppfattar pedagogerna att de når målet med adekvat digital kompetens då de fotograferar. Sedan              
uppfattar pedagogerna i studien att barnen har med sig olika saker hemifrån, några har föräldrar som                
har stort digitalt intresse och andra inte, alla har inte råd med en lärplatta. “Ja men din förälder har                   
råd med en platta och dom är super intresserade, dina föräldrar kanske är intresserade men dom har                 
inte råd” (Pedagog, 6). I slutändan kan man anta att alla barnen i förskolan möts i förskoleklass med                  
helt olika kompetenser och erfarenheter. Enligt Skolverket (2018) ska utbildningen vara likvärdigt            
oavsett var i landet den anordnas men på grund av att pedagoger uppfattar läroplanens text som                
tolkningsbar och förstår den på olika sätt kan man anta att implementeringen av lärplattan ser olika                
ut på olika ställen. Alla pedagoger uttrycker att de är medvetna om att nya strävansmål om digitala                 
verktyg kommer finnas med i revideringen av läroplanen. Det finns också en medvetenhet kring              
varför det är viktigt med digital teknik i förskolan. “Det är ju vad man gör det till” (Pedagog, 5), vilket                    
man kan anta tyder på att pedagogers kompetens och kunskap styr arbetet med de nya               
strävansmålen. 

Vilja - viljan att genomföra 

Intresse och inställning - Begränsningar och möjligheter  
I studien framkom det att pedagogerna som deltog uppfattade sig vara positivt inställda till lärplattan               
i förskolan och pedagogerna kände sig bekväma med att använda lärplattan. En pedagog som deltog i                
studien uppfattade att hen inte var emot lärplattor men att “man behöver inte hoppa på allt, har man                  
erfarenhet som jag kan känna då ska det vara verkligen en utveckling av verksamheten. Annars finns                
det så otroligt mycket som redan finns fysiskt i samspel” (Pedagog 1). Pedagogen uttrycker en               
uppfattning av att hen blev mer inspirerad av konkreta, fysiska och sociala aktiviteter istället för               
lärplattan. Pedagogerna i studien har vidare en uppfattning av att det till viss del finns en syn av att                   
den sociala leken är viktigare för barnen än aktiviteter med lärplattan och att man missar möjligheten                
att socialisera sig med sina kompisar. “En nackdel är att sitta själv med en lärplatta, och inte få en                   
möjlighet att socialisera sig med sina kompisar.” (Pedagog, 1). Detta kan man anta som pekande på                
hur intresset samt inställningen påverkar pedagogens uppfattning av kompetenser som krävs. Finns            
inte intresset så kan man anta att det kan leda till att man avsäger sig sitt ansvar och isåfall istället gör                     
saker man är intresserad av, utan att ta hänsyn till strävansmålen i läroplanen. Det finns också en risk                  
att det blir en delning i arbetslaget och Pedagog 2 uttryckte: “det blir uppdelat i det man tycker är lite                    
roligare, vad man är med intresserad av och vad man har kunskap inom”. Pedagogerna som               
uppfattade sig själva som mest positivt inställda till lärplattan är det på grund av att användandet är                 
roligt men också att den fungerar som ett verktyg då “det finns ett brett utbud av appar som man kan                    
använda” (Pedagog, 2). “Det finns möjligheter på så vis att du som lärare har valt ett program och att                   
det hör ihop med det vi gör att, att det är som en aktivitet till som ingår i verksamheten som vi håller                      
på med” (Pedagog, 4). Det uppfattades av positivt inställda pedagoger många kreativa sätt att              
använda lärplattan på. 
 
Den viktigaste kompetensen som pedagogerna i studien uppfattade att man som pedagog bör ha för               
att kunna använda lärplattan mot strävansmålen i läroplanen var intresset. “Det är intresset för              
tekniken och att våga vilja någonting nytt och se möjligheterna i det som finns” (Pedagog, 4). Pedagog                 
2 uttryckte att: “Huvudsaken är att man är intresserad”. Man kan anta att intresse egentligen är en                 
förutsättning som underlättar att skaffa kompetens men detta är inte vad som pedagogerna i studien               
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uppfattade det som eftersom de flesta pedagogerna uppfattade att intresse är en viktig kompetens i               
sig.  
Pedagog 3 uttryckte att: “På tidigare arbetsplats stötte jag på ganska, personer, som jag kan inte det                 
här och dom försökte ju inte heller”. Man kan anta att detta är ett exempel på hur pedagogens brist på                    
vilja skapar svårigheter i implementeringen av de nya strävansmålen. Ytterligare ett exempel på vilja              
som hinder uttryckte Pedagog 2: “Det hade kunnat varit annorlunda om vi hade mer, om vi alla som                  
jobbar hade varit ännu mer intresserad av det tekniska”. En uppfattning är att man inte tar reda på                  
något om lärplattan ifall intresset inte finns vilket gör att man kan anta att utan intresset och vilja så                   
kan man som pedagog helt missa möjligheterna i det som finns i lärplattan. 
 
I pedagogernas berättelser kan vi se att de uppfattar olika möjligheter och begränsningar i arbetet               
med lärplattan som digitalt verktyg. “Den största begränsningen uppfattar jag är den har så himla               
litet lagringsminne, så det är svårt att spara mycket film på den” (Pedagog, 4). Detta gör att man kan                   
anta att det är en teknisk begränsning som hindrar i arbetet med lärplattan. “ En uppfattning är att                  
det kan handla om att tekniken krånglar vilket leder till att pedagoger inte använder allt som en                 
lärplatta egentligen har att erbjuda. “Många svär ju bara liksom, det blir ofta något fel också när dom                  
ska göra någonting” (Pedagog, 5). 
 

Vi har ju haft dom till att fota med väldigt mycket, tidigare, eller att vi filmar någonting eller sådär.  
Men nu tycker jag att det har blivit, fast det har ju inte heller med det här att göra men, vissa bilder  
har bara försvunnit. Så nu har vi slutat med det. Så det är lite trist, det tycker vi ju. Och vi vet inte varför 
(Pedagog 5).  

 
Detta visar då att pedagogerna i studien uppfattar att den tekniska kompetensen skapar den största               
begränsningen i arbetet mot läroplanens strävansmål. I studien fick vi också syn på att pedagogerna               
uppfattar många möjligheter med lärplattan, det övergripande uppfattningen är att den är ett             
multifunktionellt verktyg där appar och innehåll har en stor roll vilket Pedagog 3 uttryckte: “Just det                
här med information är ju väldigt lätt, du kan få, ja det är lätt att hitta bilder, rörliga bilder, ljud så                     
kan det vara svårt i vanliga böcker”. Ur studien så framkom pedagogernas uppfattningar kring              
möjligheterna i det stora utbudet av appar som finns i lärplattan, “det finns ju hur mycket som helst                  
att ladda ner” (Pedagog, 2). En svårighet som uppstår ur dessa uppfattningar om appar blir då att                 
pedagogerna i studien också uppfattar att de behöver kompetensutveckling i bland annat urval av              
appar och hur dessa ska användas. Pedagogerna uppfattar att de har stort intresse och ser möjligheter                
men man kan anta att de i vissa fall inte besitter den fulla kompetensen för att kunna utnyttja dessa                   
möjligheter till max. Sammanfattningsvis är det tekniska begränsningar pedagogerna uppfattar som           
ett hinder i arbetet och det är lärplattan som verktyg och komplement mot det ämnesdidaktiska som                
uppfattas ge möjligheter. “Jag tycker det är en värld som är helt enorm, man kan komma hur långt                  
som helst” (Pedagog, 5). 
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Diskussion och slutsatser 
I den här delen lyfts det som vi anser är mest centralt utifrån resultatdelen och ställer detta till                  
tidigare forskning som finns i bakgrunden. I denna del besvarar vi våra frågeställningar genom att               
diskutera vilka förutsättningar pedagoger uppfattar sig ha för att kunna, förstå och vilja             
implementera lärplattan i förskolan för att nå strävansmålen i läroplanen. 

Hur uppfattar pedagoger i förskolan syftet med användningen av lärplattor i           
förskolan?  
Det främsta användningsområdet som pedagogerna i studien uppfattade för lärplattan var           
pedagogisk dokumentation vilket påvisar att pedagoger ser lärplattan som ett digitalt verktyg där det              
i de flesta fall är den vuxna i förskolan som har tillgång till verktyget. På ett fåtal förskolor uppfattar                   
pedagogerna att barnen också ska dokumentera och söka information, men detta påvisar inte att              
barnen får använda lärplattan till att söka information på egen hand. Dong (2018) visade i sitt resultat                 
att pedagoger menade att barnen skulle använda lärplattan för att söka information och därigenom              
nå kunskap.  
 
Pedagogerna i vår studie hade ytterligare en uppfattning av lärplattan och syftet som framkommer är               
att man introducerar teman för barnen utifrån information man hittar i lärplattan. I en studie av                
Mertala (2017) uppfattade en viss del av pedagogerna digitala verktyg som ett medel för              
kunskapsöverföring vilket överensstämmer med det resultat vi i studien kommit fram till. En             
konsekvens av detta är barnens möjligheter till att självständigt använda lärplattan för att utveckla sin               
egna digitala kompetens. En motsats till detta som framkom i vårt resultat är att ett fåtal pedagoger                 
uppfattar att lärplattan skulle vara tillgänglig för barnen att använda hela dagen. Vidare framkommer              
dock ytterligare en konsekvens där skärmtid och eventuella skador på barnet blir en fråga som istället                
lyfts. 

 
Vårt resultat överensstämmer med vad tidigare studier påvisat, bland annat att digitala verktyg             
används av lärare för att skaffa kunskaper, söka information och annat pedagogiskt material (Damir              
et al., 2017). Ett problem ur detta är att den vuxna uppfattar lärplattan som sitt egna verktyg vilket                  
leder till att barnen i de flesta fallen inte får tillgång till detta användningsområde som lärplattan                
erbjuder. Det skulle kunna förklara varför pedagogerna i studien talade mycket om att de uppfattade               
att de har pedagogiska spel i lärplattan som då istället erbjuds till barnen. Fortfarande så är lärplattan                 
ett verktyg i den vuxnes ögon där syftet ser olika ut beroende på vem som brukar lärplattan, om det                   
är barnen så blir syftet enligt pedagogens uppfattning mot ett lärande som denne valt i förväg då                 
appen laddats ner. Detta överensstämmer också med tidigare forskning som benämner lärplattan som             
ett kompletterande verktyg för att kunna nå kunskap inom andra ämnen. Lärplattan är ett bra               
verktyg för att utveckla barns kunskap inom till exempel matematik (Mertala, 2017). En överraskning              
och oroande i detta är att pedagogerna förlitar sig på apparna som finns i lärplattan och att lärplattan                  
när den används på detta sätt får rollen som barnvakt. Lärplattan uppfattas som något som håller                
barnen sysselsatta utan relevans mot läroplanen (Masoumi, 2015). Detta kan inte uteslutas då det              
påvisats ur vår studie och i tidigare forskning att lärplattan uppfattas av pedagogerna som ett verktyg                
som pedagogerna förlitar sig på med appar riktade mot barnen. Resultatet från denna studie styrker               
tidigare forskningsresultat inom området som påvisar att lärare ser möjligheter i att kunna använda              
digitala applikationer och appar som ett tillägg till den traditionella undervisningen (Uzunboylu &             
Ozdamli, 2011, Damir et al., 2017).  
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Pedagogerna i studien har lyft sina uppfattningar av att lärplattan inte ska vara en barnvakt, trots                
detta så framkom det exempel där vissa pedagoger berättade om tillfällen där lärplattan fick vara just                
detta. Det mest framträdande syftet som pedagogerna i vår studie uppfattat är att barnen ska komma                
i kontakt med lärplattan men det framkom tydliga svårigheter i att förstå för att sedan kunna. Detta                 
resultat tyder på att pedagogerna uppfattar att lärplattan i sig är viktig där syftet då blir att barnen                  
enbart kommer i kontakt med den. För att pedagogerna ska förstå vad som krävs av dem för att                  
kunna nå strävansmålen i läroplanen kan man anta att det behövs ett klart syfte och               
användningsområde för lärplattan, vilket inte står tydligt i läroplanen uppfattar vissa av            
pedagogerna. Resultatet påvisade detta då pedagogerna i studien reflekterade över hur man kan             
tolka läroplanen och en konsekvens av detta är att alla tolkar på sitt sätt, den uppfattas som svår att                   
förstå och att detta kan leda till att förskolans utbildning inte blir likvärdig. Vilket då går emot det                  
som står i läroplanen. Detta kan man anta sker på grund av att pedagoger tolkar målen och uppfattar                  
dessa på sitt sätt vilket leder till att alla barn kommer mötas i förskolan med olika kompetenser och                  
erfarenheter. Vår slutsats är att det går att anta att pedagogernas förståelse av läroplanen leder till att                 
implementeringen av lärplattan kommer se olika ut i varje verksamhet. En förändring för att kunna               
förbättra denna situation är att förskolor får samarbeta och reflektera kring strävansmålen och det              
som står i läroplanen. Detta för att skapa en bredare bild av vad som krävs av pedagogerna i                  
förskolan, men också för att skapa en bild av hur man når målen i läroplanen rent praktiskt.                 
Ytterligare en slutsats är att pedagogerna uppfattar att lärplattans syfte är att det är ett verktyg för                 
dokumentation och att söka information. Pedagogerna uttrycker även en uppfattning om att den             
också används för att barnen ska komma i kontakt med digitala verktyg och som ett komplement för                 
att nå övriga mål i läroplanen än just målen om digitala verktyg. Detta skulle också förbättras med                 
samarbete och reflektion mellan flera förskolor eller kommuner där man talar om syftet, användning              
och synen på lärplattan i förskolan. Det skulle kunna medföra en mer utvecklad och reflekterad syn                
på lärplattans möjligheter där man underlättar pedagogers möjligheter att förstå. 

Hur uppfattar pedagoger sina kompetenser för att kunna använda lärplattan          
som pedagogiskt verktyg för att barnen ska nå lärande under          
lärandesituationer? 

En uppfattning vi stötte på är att den grundläggande tekniska kompetensen är viktig, men förutom               
den uppfattar vissa pedagoger att det krävs andra kompetenser för att nå lärande och ha kvalité i                 
användandet av lärplattan. Pedagogerna uppfattade att det är viktigt att sitta med barnen under              
lärplatte-aktiviteter, då som stöd genom att lösa problem som uppstår och hålla en dialog med barnen                
för att nå ett lärande. Men också för att se vad barnen lär sig. För att kunna göra det är det viktigt att                       
ha kompetens om bland annat apparnas innehåll för att fånga upp det lärande som sker. Dessa                
kompetenser och arbetssätt gör användandet pedagogiskt och är viktiga för att kunna implementera             
lärplattan i förskolan. Detta resultat styrker Lee och Tu (2016) i sin forskning som visar att man måste                  
ha en tanke och ett syfte i användandet, samt att den guidning läraren erbjuder leder till ett                 
meningsfullt lärande. Pedagogerna uppfattar också att de tittar efter vart barnen befinner sig i sin               
utveckling för att kunna ta sig vidare samt att man i rollen som pedagog och ledare bör vara nyfiken,                   
medforskande och intresserad. 

 
I studien fick vi syn på att pedagogerna uppfattar sig intresserade vilket de också uppfattar är                
viktigaste kompetensen i implementeringen av lärplattan och utgör en pedagogs vilja. Dock uppfattar             
dem att alla i arbetslaget inte har samma inställning eller intresse vilket de menar kan leda till en                  
delning där man väljer att arbeta med det man är intresserad av och har kompetens i. Pedagogerna                 
uppfattar att bristen på kompetens och intresse även kan leda till att att dem inte ens försöker sig på                   
användandet och en konsekvens är att utan vilja missar man de möjligheter som finns i lärplattan.                
Detta understryker Masoumis (2015) upptäckt som visade att pedagogers värderingar, tekniska           
kunskaper och pedagogiska erfarenheter påverkar användandet av lärplattan.  
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En stor konsekvens av att intresset uppfattas som den största kompetensen är att man kan anta att det                  
finns pedagoger som besitter bra tekniska kunskaper och pedagogiska erfarenheter men som kanske             
saknar intresse. Tvärtom från detta antagande så fick vi en denna studie syn på att pedagogerna                
uppfattar sig ha stort intresse men upplever att de i vissa fall inte besitter de kompetenser som krävs                  
utifrån vad tidigare forskning sagt.  

 
Pedagogerna i studien uppfattade sig även vara positivt inställda till lärplattan och känner sig              
bekväma i användandet. Vissa av pedagogerna uppfattar dock att den fysiska sociala leken värderas              
högre än aktiviteten med lärplattan där barnen missar möjligheten att socialisera sig med             
kompisarna.  
Den uppfattningen lyftes även fram i Fantozzis et al., (2018) studie där pedagoger även menade att                
leken bör skyddas. I detta fall kan man anta att denna inställning kan medföra att man väljer                 
självmant att inte arbeta hårt mot läroplanens mål gällande det digitala. Pedagoger i denna studie               
som uppfattade sig mest positivt inställda nämnde också flest kreativa användningsområden för            
lärplattan. Pedagogerna uppfattar olika möjligheter och begränsningar i arbetet med lärplattan.           
Pedagogerna uttrycker uppfattningar om att det är tekniska begränsningar som hindrar mest och när              
tekniken krånglar leder det till att den inte används. Vilket understryker Masoumis (2015) upptäckt              
som visar på att pedagoger ger skäl för att inte använda lärplatta då dem inte känner sig duktiga på                   
tekniken. Den största möjligheten pedagogerna uppfattar med lärplattan är att den är ett             
multifunktionellt verktyg med mycket appar och innehåll mot lärande. Detta stämmer överens med             
pedagogernas uppfattningar i Mertalas (2017) studie som också menar att lärplattan är multimedial             
och erbjuder mer än en fysisk bok då den erbjuder rörliga bilder, ljud och musik.  
 
Slutsatsen av detta är att pedagogerna uppfattar att de besitter grundläggande tekniska kompetenser             
samt kompetenser i att styra användandet av lärplattan mot lärande i andra ämnen under              
lärandesituationer. Ytterligare en kompetens pedagogerna uttryckte att de besitter är att föra en             
dialog tillsammans med barnen om lärplattans innehåll. Det som saknas är arbetet mot de tekniska               
kompetenserna som barnen bör få tillägna sig i enlighet med strävansmålen i läroplanen där barnen               
ska ges förutsättningar att utveckla en adekvat digital kompetens (Skolverket, 2018). För att förbättra              
den situationen bör pedagogerna bli medvetna om att de tekniska kompetenserna i sig också är               
viktiga. Från resultatet så kan man se att vissa pedagoger uppfattar sig vara medvetna om detta men                 
inte tillräckligt för att erbjuda lärandesituationer där dessa adekvata digitala kompetenser är det som              
barnen lär sig. Istället uppfattar pedagogerna lärplattan som ett verktyg som man kan använda för att                
nå lärande inom andra ämnen. Återigen så skulle situationen kunna förbättras genom samarbete och              
kommunikation där en enhetlig bild av vilka kompetenser man bör ha för att kunna använda               
lärplattan som pedagogiskt verktyg diskuteras. Ytterligare en slutsats är att delade inställningar och             
olika nivåer av intresset till lärplattan leder till en lokal hindrande kultur inom arbetslaget för att                
arbeta framåt mot läroplanens mål.  

Vilka förutsättningar uppfattar pedagoger som nödvändiga för att dem ska          
kunna arbeta med lärplattan under lärandesituationer? 

Pedagogerna i denna studie uppfattar att förskolor har minst en lärplatta per avdelning vilket ger en                
grundförutsättning för alla att kunna använda lärplattan i verksamheten. Från tidigare forskning så             
har det påvisats att det dock inte enbart räcker med att man på förskolan köper in digitala verktyg                  
och gör dessa tillgängliga för att sen kunna tänka som lärare att man inte behöver göra mer (Salavati,                  
2016). Ur studien framkom det att pedagoger önskade att varje enskild pedagog hade tillgång till en                
personlig lärplatta och uppfattningen var att detta inte var ett högt krav. Motivationen till detta var                
en uppfattning av att man som pedagog skulle kunna utveckla sitt eget arbetssätt och kompetens.               
Detta resultat är intressant att jämföra med ett tidigare resultat från en studie där det påvisats att                 
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lärare måste bli tränade i användandet av digitala verktyg och inte enbart få tillgång till dessa                
(Uzunboylu & Ozdamli, 2011). 
Man skulle kunna anta att ifall varje pedagog hade en egen lärplatta som de använder skulle den                 
grundläggande digitala kompetensen kunna utvecklas. Men för att kunna utveckla den pedagogiska            
kompetensen krävs det mer än enbart ett digitalt verktyg som man har tillgång till. Alla pedagoger i                 
studien uppfattade att de ville utveckla sin kompetens i hur man användander lärplattan mot ett               
lärande vilket vi tolkar som nödvändigt då det inte uppkom tydliga spår av vilka pedagogiska               
kompetenser pedagogerna besitter enligt deras berättelser. 

 
Det är oklart vem som ska träna pedagogerna, men klart att det behövs någon typ av träning för deras                   
kompetensutveckling i arbetet med digitala verktyg, både tekniskt och didaktiskt. Det som påvisas i              
studien är att pedagogerna pratar med kollegor och mellan avdelningar då dem uppfattar att de               
utvecklar sin kompetens på detta vis. Detta resultat understryker Marklund och Dunkels (2016)             
upptäckt som visade att det ibland skapas en viss typ av effektivitet bland lärare där de använder sig                  
av varandra. Detta för att pedagoger uppfattar att de lyckas med att skapa, göra och utveckla                
aktiviteter som är lärande och följer läroplanens riktlinjer med hjälp av enbart varandra. Detta              
överensstämmer vidare också med vad Carell Moore och Keys Adair (2015) fann, att förskollärare står               
helt själva inför uppgiften att utveckla sina tekniska kompetenser. 

 
Det framkom i studien en önskan om kompetensutveckling för att kunna arbeta med lärplattan för att                
nå strävansmålen i läroplanen, men vissa pedagoger uppfattar att det idag inte erbjuds hos alla och                
allt ansvar hamnar då på pedagogerna. Hos vissa av de deltagande pedagogerna i studien framkom               
det att dem uppfattade att kommunen eller en annan stiftelse erbjöd utbildning kring digitala verktyg               
vilket är ett överraskande resultat då pedagoger som deltog hade en uppfattning av att de ville                
utveckla sin kompetens och att detta enligt dem inte erbjuds överhuvudtaget. Detta resultat stödjer              
tidigare forskning där pedagoger är enade om att det behövs mer stöd av kommunen då de inte har                  
tillräckligt med kunskap eller erfarenhet av hur de använder den tillgängliga tekniken (Hernwall,             
2016). I den studien framkom det ytterligare ett resultat som stämmer överens med denna studies               
resultat, pedagogerna menar att dem fått tekniken men inget stöd för hur den ska användas för att                 
man ska nå målen i läroplanen där stödet i denna studies fall skulle ha varit från kommunen till alla                   
pedagoger.  

 
Lärare förväntas hitta sätt att integrera digitala verktyg i undervisningen på ett produktivt sätt i olika                
undervisningssammanhang (Winman et al., 2018). För att detta ska vara möjligt krävs det av              
pedagogerna att de utvecklar nya strategier, det vill säga att man måste utbilda sig och få kunskap                 
kring enbart digitala verktyg utöver den andra kunskapen som man besitter. Pedagogerna i studien              
önskade mer utbildning vilket stämmer överens med tidigare forskning där pedagoger anser att de              
behöver mer utbildning i IKT och digitala verktyg (Damir et al., 2017). Ett problem som uppstår i                 
detta är att det skapas en risk för att man tror sig utveckla sin kompetens. Då tillvägagångssättet som                  
framkommit i studien visar att pedagoger reflekterar mellan varandra kan det brista i utvecklingen              
om pedagoger inte har kompetensen som krävs för att använda digitala verktyg. Detta framkom              
också i vårt resultat som visar att pedagogerna uppfattar möjligheter och har intresse men besitter i                
vissa fall inte den fulla kompetensen som gör det möjligt att nå läroplanens strävansmål. Ytterligare               
ett område där pedagoger uppfattar sig behöva kompetensutveckling i är i urval av appar, hur dessa                
ska användas, vilka appar som finns samt användningsområden för dem. Det finns en stor brist i att                 
kunna då pedagogerna uttrycker att de använder appar som ett stort hjälpmedel i arbetet med               
lärplattan, men uppfattar att de inte egentligen vet hur man ska använda alla appar som finns. Detta                 
resultat överensstämmer med det Marklund (2015) sett i sin studie där pedagogerna ville utveckla sin               
kunskap om vilka appar som passar bäst till att arbeta ämnesdidaktiskt. Pedagogerna i vår studie               
uppfattade möjligheterna som finns i apparna och har en vilja men inte alla förutsättningar för att                
kunna eller förstå. Då vår uppfattning ifrån resultatet är att pedagogerna inte är medvetna om appars                
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utformning utan dem gör egna tolkningar huruvida en app är pedagogisk eller ej så skulle det kunna                 
ordnas med utbildning och medvetenhet kring appar. 
Ett annat problem som framkommit i studien är att pedagogerna uppfattar brister i resurser som               
påverkar arbetet med att implementera de nya strävansmålen. Bland annat så blev vår uppfattning              
utav pedagogernas berättelser att det digitala inte ges tillräckligt med plats då andra ämnen får ta                
större plats. Man kan anta att det handlar om prioriteringar och tidsbrist. Detta påvisas i en studie av                  
Mertala (2017) där pedagoger uppfattar brist på resurser när det gäller material. Pedagogerna i denna               
studie uppfattade som sagt att alla förskolor har minst en lärplatta per avdelning. Dock kan det vara                 
en brist som pedagoger uppfattar i materialet gällande att de önskar en enskild lärplatta per pedagog                
vilket uppfattades som en begränsning av pedagoger i studien. Ytterligare en stor brist i              
implementering utav de nya strävansmålen uppfattar pedagoger är brist på intresse i arbetslaget för              
lärplattan. Vilket då betyder brist på kompetens då pedagogerna i studien hade en gemensam              
uppfattning om att intresset är den viktigaste kompetensen.  
 
Vår slutsats är att pedagoger uppfattar att de är i behov av att utveckla kompetens främst inom appar                  
men också att det behövs utbildning i digitala verktyg för pedagoger idag. En konsekvens av att inte                 
utbilda pedagogerna är att man kan anta att det kan leda till att digital kompetens inom läraryrket                 
inte utvecklas alls, eller väldigt lite. Man kan vidare också anta att det skapas en klyfta mellan                 
kommuner där vissa erbjuder utbildning vilket då leder till att förskolan inte blir lika för alla. För att                  
skapa en positiv förändring bör alla kommuner erbjuda utbildning till pedagogerna så att man kan               
utveckla sina kompetenser och jobba för en likvärdig förskola. Vår uppfattning är att en del av de                 
pedagoger som intervjuats upplever att de har en ganska outvecklad och i viss mån oreflekterad syn                
på lärplattans möjligheter men också på sina egna kompetenser. Det framkom svårigheter för             
pedagogerna i studien att benämna de kompetenser som de uppfattar är nödvändiga att ha för att                
kunna arbeta med lärplattan i lärandesituationer. Intresset är den kompetens som pedagogerna            
uppfattade som nödvändig vilket också kan antas vara en förutsättning för att utveckla sin              
kompetens. Pedagogerna uppfattade att det fanns brist på intresse i arbetslaget. Här kan man anta att                
det skulle behövas uppmuntran för att väcka intresse och nyfikenhet, det bästa skulle kunna vara att                
hela arbetslag utbildas för att utesluta en lokal hindrande kultur. Vidare kan man anta att det skulle                 
även behövas bredare och större reflektionstillfällen för pedagoger där de ges möjlighet att reflektera              
kring de nya strävansmålen i läroplanen för att utveckla sin förståelse. Dessutom kan man anta att det                 
behöver bli förbättring i pedagogers kompetens där ett första steg skulle kunna vara att kunna sätta                
ord på de kompetenser man bör ha. Målet är att förskolans utbildning ska vara likvärdig, vilket inte                 
är möjligt, men vi ser att dessa förändringar kan få verksamheter på god väg. 

Framtida studier 
I denna studie så talade pedagogerna om barnens användande men något som vi uppfattade var att                
det är inte lika självklart att barnen får ha inflytande och påverkan på de digitala verktygen som de                  
har i övrigt pedagogiskt material. Fortsatt forskning krävs för att fastställa om barnens inflytande i               
användandet av digitala verktyg finns och hur detta ser ut isåfall. Detta skulle vara intressant att titta                 
närmare på både ur pedagogens perspektiv men främst barnens perspektiv. Ytterligare ett område             
som vi och pedagogerna i studien uppfattade som bristande var kompetensutveckling. Det skulle             
vara intressant att göra en bredare fortsatt forskning över ett större område för att kunna dra                
generella slutsatser som eventuellt leder till en förändring. Dessa studier överlämnar vi åt någon              
annan att genomföra.  
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Bilaga 1 
  

Missivbrev  

Informationsbrev om deltagande i en studie kring arbetet med lärplattan som pedagogiskt verktyg!  
 

Vi heter Caroline Garefelt och Maja-Stina Bervelius och är två studenter som läser vår sista termin på                 
förskollärarprogrammet vid Mittuniversitetet i Sundsvall. Just nu skriver vi vår C-uppsats som            
kommer att handla om pedagogers uppfattning kring lärplattan som pedagogiskt verktyg i förskolan. 

 
Vi önskar att få möjlighet att intervjua en pedagog om lärplattan i förskolan. Tidsåtgången beräknas               
vara från 20 minuter till en timme. Vid intervjun kommer vi att använda oss av ljudinspelning samt                 
papper och penna för att dokumentera. 

 
Vi tar självklart hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer och detta innebär bland annat             
att ditt deltagande är helt frivilligt och du kan välja att avbryta intervjun utan motivering, därmed                
avbryts också ditt deltagande.  

 
Vi garanterar konfidentialitet i våra intervjuer och det samlade materialet genom att ingen obehörig              
får ta del av materialet. Alla medverkande individer och förskolor kommer att avidentifieras så att det                
inte går att koppla resultat till enskilda individer eller platser. De uppgifter/material som samlas in               
kommer inte användas till något annat syfte än denna forskning.  

 
Om det finns några funderingar eller frågor går det att nå oss eller vår handledare för mer                 
information.  

 
Du tillfrågas härmed om deltagande i en intervju och därmed också i vår undersökning och vi                
kommer kontakta dig via telefon eller mail för ett svar samt eventuell planering av intervjutillfälle               
under vecka 14 år 2019. 

 
   Jag vill delta Jag vill inte delta 
 
 
Underskrift:  __________________________________ Datum/plats:  _________________ 
 
 
Studenter: Handledare: 
 
Maja-Stina Bervelius Marcus Sundgren 
072-5707884 Universitetsadjunkt/Doktorand 
mabe1602@student.miun.se 010-142 82 62 

marcus.sundgren@miun.se 
Caroline Garefelt  
070-2605197  
caga1400@student.miun.se 
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Bilaga 2 
  

Intervjuguide  

Dessa frågor använde vi som utgångspunkt i alla intervjuer. Utöver dessa så tillkom också följdfrågor               
utifrån svaren som vi fick och dessa följdfrågor finns inte med i denna guide. 

 
Ålder? 
 
Vad har du för utbildning och arbetslivserfarenhet? 
 
Kan du berätta lite om hur ni använder lärplattan på din avdelning 
 
Uppfattar du några begränsningar med lärplattan i förskolan? Möjligheter? 
 
Känner du dig bekväm att använda lärplattan 
 
Hur väljs applikationer ut till lärplattan? (Tekniskt, didaktiskt) 
 
Hur tänker du kring urvalet? 
 
Skulle du vilja utveckla din kunskap i att använda lärplattan? Hur då? 
Hur arbetar ni med kompetensutveckling i takt med utvecklingen av lärplattan? Inom 
vilket vilket område behöver du utvecklas mer? 
 
Känner du till läroplanens nya mål? 
 
Hur tolkar du läroplanens mål?  
 
Känner du dig redo för den nya läroplanen? 
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