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Abstract 

The purpose of the study is to contribute with knowledge about preschool 

teachers views about the subject of technology and the learning tablet in the 

preschool. 

The study has been conducted with semestructured interviews with sound re-

cording together with six preschool teachers from three municipalities. Half of 

the participants had completed NTA-educations in technology and everyone 

had access to a learning tablet in the preschool.  

One conclusion is that the work with technology and the learning tablet in the 

preschool has come forward, since the subject of technology was more clari-

fied in the curriculum and the learning tablet was introduced in the preschool, 

but not to the same extent among them all. The result shows that those who 

have education feel more confident about the subject of technology. Another 

conclusion is that the preschool teachers say that it is possible to work with 

technology when using the learning tablet, it is only a matter of getting to know 

how. It also appears in the result that it is important to examine the apps on the 

learning tablet to see if they are suitable and educational. 

 

Keywords: preschool teacher, technology and the learning tablet, technology 

in preschool, learning tablet in preschool. 
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Sammanfattning  

Syftet med studien är att den ska bidra med kunskap om förskollärares uppfatt-

ningar om ämnet teknik och lärplattan i förskolan.  

Studien har genomförts med semistrukturerade interjuver med ljudinspelning 

tillsammans med sex förskollärare från tre kommuner. Hälften av deltagarna 

hade genomfört NTA-utbildningar inom teknik och alla hade tillgång till lär-

platta i verksamheten. 

En slutsats är att arbetet med teknik och lärplattan i förskolan har kommit 

framåt, sedan ämnet teknik förtydligades mer i läroplanen och lärplattan intro-

ducerades i förskolan, men inte i samma utsträckning hos alla. Resultatet visar 

att de som har utbildning känner sig mer självsäkra på ämnet teknik. En annan 

slutsats är att förskollärarna uttrycker att det går att arbeta med teknik vid an-

vändandet av lärplattan, det gäller bara att komma på hur. Det visar sig även i 

resultatet att det är viktigt att granska apparna på lärplattan för att se om de är 

lämpliga och pedagogiska. 

 

 

 

 

Nyckelord: förskollärare, teknik och lärplattan, teknik i förskolan, lärplattan i 

förskolan.  

  



Förskollärares uppfattningar om teknik och lärplattan i förskolan Michelle Lundebro 

 

IV 

 

Förord 
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1 INLEDNING  

Det har gått nio år sedan läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) revide-

rades och ämnet teknik lyftes fram mer. I den revideringen så förtydligades 

mål och riktlinjer för barns språkliga och matematiska utveckling samt natur-

vetenskap och teknik (Utbildningsdepartementet, 2010).  Digitala hjälpmedel 

har också blivit en del av förskolans värld i vårt moderna samhälle (Gällha-

gen & Wahlström, 2013). Frågan är då om förskollärarna på nio år har fått ett 

mer medvetet tänk i sitt arbete med teknik och i användandet av digitala 

hjälpmedel, som i denna studie syftar till lärplattan. De tillämpningsprogram 

som används i lärplattan kallas applikationer och kommer i denna studie att 

förkortas som app (Nationalencyklopedin, 2019).  

 

Jag har varit ute i flera förskolor i olika kommuner sen jag började vikariera 

2013. Min upplevelse är i stora drag att teknikämnet oftast glöms bort i var-

dagen. Jag upplever även att det ibland saknas ett medvetet eller öppet tänk 

angående lärplattan i verksamheten, samt att personalen inte har en gemen-

sam syn på det hela. Elvstrand, Hallström och Hellberg (2018) samt Forslings 

(2011) lyfter liknande problem inom områdena. Det är dock olika från för-

skola till förskola. Är det så att de förskollärare som har fått en skjuts i rätt 

riktning, genom t.ex. fortbildning i NTA (2018) - Naturvetenskap och Teknik 

för Alla, jobbar med teknik på ett mer medvetet och aktivt sätt? Är det så att 

de förskollärare som har sett möjligheterna med att arbeta med lärplattan an-

vänder den på ett mer medvetet sätt? Detta gjorde mig intresserad av att mer 

ingående undersöka hur förskollärarna själva uppfattar arbetet med teknik 

och lärplattan. 

 

NTA-utbildningen har valts framför andra utbildningar i denna studie p.g.a. 

att denna utbildning är vanligt förekommande i mitt närområde. NTA-utbild-

ningen finns också utbredd över hela Sverige (NTA, 2018).  

 

Kunskapen från studien ska bidra till yrkesprofessionen, både för nyutbildade 

och redan verksam personal i förskolan, om ämnet teknik och lärplattan. Stu-

dien är av vikt då förskolans styrdokument vill att förskolan ska erbjuda bar-

nen att söka kunskap från olika informationsflöden (Skolverket, 2016).  Där-

för behövs det kunskap om förskolelärares uppfattningar om teknik och lär-

plattan i förskolan. 
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1.1 Bakgrund 

Europaparlamentet (2018) beskriver att människan behöver en del kompenten-

ser för att ha ett framgångsrikt liv i samhället, samt att man har rätt till utbild-

ning för att bibehålla och tillägna sig färdigheter som krävs för ett livslångt 

lärande. Detta ska enligt Europaparlamentet ske redan i tidig ålder och under 

hela vuxna livet, bland annat ska skolan bidra med detta. Europaparlamentet 

rekommenderar 8 nyckelkompetenser för att främja kompetensutvecklingen 

för människans livslånga lärande. Utav dessa är det två nyckelkompetenser 

som rör sig inom ramen för teknik och lärplattan.  

Nyckelkompetenserna tre och fyra omfattar följande: 

” – Matematisk kompetens och kompetens inom naturvetenskap, teknik och 

ingenjörsvetenskap. 

– Digital kompetens” (Europaparlamentet, 2018, s.7). 

Förskolan ska arbeta med teknik enligt det styrdokument som förskolans verk-

samhet utgår ifrån. I Skolverkets (2016) läroplan för förskolan nämns ordet 

teknik 6 gånger, informationsteknik nämns 1 gång medan arbetet med IKT (in-

formation och kommunikationsteknik) eller digitala hjälpmedel aldrig nämns 

med ord i läroplanen. 

I den aktuella läroplanen står det: 

”Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer… Detta inbe-

griper också att forma, konstruera och nyttja material och teknik. Multimedia 

och informationsteknik kan i förskolan användas såväl i skapande processer 

som i tillämpning” (Skolverket, 2016, s.7). 

- Att förskolan ska sträva efter att barnen ”utvecklar sin förmåga att urskilja 

teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar” och ”utvecklar sin 

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material 

och redskap” (Skolverket, 2016, s.10).  

- Att förskolläraren ska ansvara för att barnen ”stimuleras och utmanas i sitt 

intresse för naturvetenskap och teknik” (Skolverket, 2016, s.11). 

- Att arbetslaget ska ”utmana barns nyfikenhet och begynnande förståelse för 

språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik” 

(Skolverket 2016, s.11). 

Hur man ska göra för att arbeta med detta framgår inte av läroplanen, utan det 

är något som praktiskt bestäms av förskollärare ute i verksamheten. 
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På förskollärarprogrammet på Karlstads universitet får studenter en hel termin 

om naturvetenskap och teknik, kunskaper om ämnena och hur man praktiskt 

genomför det i verksamheten. Utbildningen bidrar även med tips om hur man 

kan använda lärplattan i verksamheten. Det gör studenterna redo för att arbeta 

med teknik och lärplattan i förskolan. Men hur gör de förskollärare som redan 

är verksamma ute i verkligheten? För dem som fick sin utbildning innan revi-

deringen och förtydligandet av teknik gjordes 2010 av Skolverket? För dem 

som fick en lärplatta till verksamheten när det var nytt. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med studien är att den ska bidra med kunskap om förskollärares uppfatt-

ningar om ämnet teknik och lärplattan i förskolan.  

1.3 Frågeställningar 

Jag har formulerat två frågeställningar för att få svar på mitt syfte:  

 Vad är förskolelärarnas uppfattningar om och hur de arbetar med teknik 

i verksamheten? 

 Vad är förskollärarnas uppfattningar om och hur de använder lärplattan 

i verksamheten, samt inom ämnet teknik? 
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2 BEGREPPSDEFENITIONER 

2.1 Vad betyder ordet teknik 

Vad säger NE om teknik? Jo, att teknik är en sammanfattande benämning om 

människans olika metoder att tillfredsställa sina önskningar, genom att an-

vända fysiska föremål.  En del naturvetenskaplig kunskap kommer från använ-

dandet av teknik, men att all teknik skulle vara det är en missvisande  

föreställning (Nationalencyklopedin, 2018a). 

Medan NEs ordbok delar upp teknik i 2 delar. Den första delen beskriver teknik 

som produktion och utvinningsmetoder på omvandling och utnyttjande av 

energiresurser från naturen och som minskar den fysiska påfrestningen av 

människokraften. Den andra delen betraktar teknik som ändamålsenligt, det 

praktiska tillvägagångssättet vid hantering, som bygger på erfarenhet av det 

bästa tillvägagångssättet (Nationalencyklopedin, 2018b). 

2.2 Vad är teknik? 

Teknik kan betyda många olika saker, beroende på vem du pratar med. Det 

beror helt på vilken kunskap, bakgrund eller erfarenhet man har inom teknik.  

Sundin (2006) beskriver att teknik används för att lösa problem eller förändra 

världen, med hjälp av fysiska föremål eller av artefakter (som är skapta av 

människan). Teknik är emellertid mer än bara verktyg och redskap, andra ex-

empel är behållare, olika teknik för att sammanfoga olika saker, att bygga och 

konstruera olika ting, samt tekniska system som har flera samverkande delar. 

Barn föds utan kunskap. Genom den tradition som kommer från föräldrar och 

andra människor i dess omgivning (i vissa fall kanske förskollärare på försko-

lan), berikas barnet med kunskap under sin uppväxt genom inlärning och del-

aktighet. Det krävs kunskap för at kunna hantera och tillverka hjälpmedlen, 

men också för att sprida kunskapen vidare till nästa generation. Teknik är och 

har alltid varit en del av människans kultur. Trots allt ska vi inte glömma att 

våra urfäder var lika beroende av tekniken, som vad vi är idag, även om den 

har utvecklas. Vilket märks när strömmen går och skapar kaos i det moderna 

samhället (Sundin, 2006). 

Det är dock inte ovanligt att förskolan slår ihop teknik med naturvetenskap och 

arbetar integrerat med dem som en helhet. Då är det viktigt att kunna separera 

dessa två delar. Nöjd (2013) förklarar att skillnaden är att naturvetenskapens 
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mål handlar om att förstå omvärlden, alltså förstå naturliga fenomen. Tekni-

kens mål är däremot att lösa problem eller att tillfredsställa människans behov. 

Teknik är något som människan har skapat, medan naturvetenskap inte är 

skapad av människan. 

2.3 Vad är NTA? 

NTA (2018) står för ”Naturvetenskap och teknik för alla”, som är en ekono-

misk förening som är baserad på vetenskaplig forskning. NTA kom till för 22 

år sedan, som ett projekt som startades av KVA (Kungliga vetenskapsakade-

min), IVA (Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien) tillsammans med Lin-

köpings kommun. Akademierna hade uppmärksammat att det fanns en stor 

brist i undervisning inom naturvetenskap och teknik, färre studenter sökte till 

lärarutbildningar med inriktning naturvetenskap och teknik. Efter att KVA 

hade fått ett nyhetsbrev från amerikanska STC (Science & Technology for 

Children), som hade skapat lådor med olika teman för att stimulera barn och 

ungdomar för naturvetenskap, påbörjades arbetet med NTA. Det amerikanska 

materialet inspirerade och det skapades NTA-lådor för att öka intresset hos 

lärare. NTA-materialet var i först hand till för lärarna för att vara ett stöd i de-

ras kompetensutveckling. KVA såg att de barn, vars förskollärare använde 

NTA-materialet, fick mer kunskap om naturvetenskap och teknik. 

NTA (2018) har skapat fortbildningar till personal i förskolan och skolan, 

som främst riktar in sig på teknik, matematik, biologi, kemi och naturveten-

skap. För förskolan har de tagit fram 4 teman där det lyfts vissa kategoriska 

ämnen: 

 

Ljus      – biologi, fysik. 

Luft      – biologi, fysik, kemi, teknik. 

Vatten  – biologi, fysik, kemi, teknik. 

Ljud     – biologi, fysik, teknik 

 

Under utbildningen får man testa olika experiment som är anpassade till det 

tema det är, där man på ett lekfullt sätt undersöker för att närma sig naturve-

tenskapen. Efter varje avslutad utbildning tilldelas man en så kallad blå NTA-

låda. I lådan finns det materialet som användes vid utbildningstillfället, så att 

man kan använda det i sin verksamhet (NTA, 2018). 
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3 VARFÖR ANVÄNDS LÄRPLATTA I 

FÖRSKOLAN? 

En del av förskolans uppdrag är att förbereda barnen för vårt samhälle som är 

i ständig förändring och utveckling. Förskolan ska lägga grunden för den 

kunskap som behövs i samhället som idag präglas av ett stor informations-

flöde (Skolverket, 2016). Europaparlamentet (2018) beskriver att en av de 

åtta nyckelkompetenser som rekommenderas för livslångt lärande, som bidrar 

till ett framgångsrikt liv i vårt kunskapssamhälle, är att ha digital kompetens. 

Det här ger oss en förklaring till varför man använder lärplattan i förskolan. 

Gällhagen och Wahlström (2013) beskriver att de barn som finns i förskolan 

idag är infödda i en digital värld, som gör att modern teknik är fullkomligt 

naturligt för dem. Författarna lyfter att aktiva förskollärare med lärplattan ut-

ger ett fantastiskt verktyg som gör lärandet lustfyllt och modernt för barnen. 

De berättar även att det är viktigt att man granskar apparna som används på 

lärplattan, för att hitta vad som gör appen pedagogisk och vad som kan kopp-

las till läroplanen. 
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4 FORSKNINGSÖVERSIKT 

Det finns inte så mycket tidigare forskning som kombinerar ämnet teknik 

med lärplattan, däremot finns det separata studier om områdena. Därför delas 

detta avsnitt om tidigare forskningen upp i två delar: Teknik i förskolan och 

Digitala verktyg i förskolan.  

I avsnittet presenteras två avhandlingar och tre artiklar, varav en är internat-

ionell, för att lyfta vad andra har skrivit om de områden som är relevanta för 

studien.  

Den tidigare forskningen tar upp att teknik är svårt att begreppsliggöra, att 

det blandas ihop med tekniska färdigheter då teknik är ett homonymt ord i 

svenskan. Det framgår att det är skillnad mellan förskollärare med fördjupad 

kunskap i teknik gentemot de som inte har det. Den tidigare forskningen visar 

också betydelsen av att digital kompetens behövs i förskolan, eftersom det di-

gitala väljs bort då det saknas intresse och kunskap. Det visas att det är av 

vikt att man granskar apparna som ska användas i undervisningssyfte. Det 

konstateras att när det sker pedagogisk stöttning förändras sättet att använda 

lärplattan, från spel till lärande.  

4.1 Teknik i förskolan 

Pedagogers uppfattningar och erfarenheter av teknik och teknikundervisning i 

förskolan har Elvstrand, Hallström och Hellberg (2018) forskat om. Forskarna 

gjorde semistrukturerade gruppinterjuver med flera arbetslag på två förskolor. 

Deltagarna i studien besitter olika kompetenser inom teknik, då en del hade fått 

gått olika typer av fortbildningar. De som gått fortbildning uttrycker dessa som 

viktiga och givande, då de fick prova konkreta och olika typer av aktiviteter 

som de kan genomföra i verksamheten. De efterlyser mer kunskap om teknik 

och hur undervisning inom detta ämne praktiskt kan omsättas i verksamheten. 

För arbetslagen handlar det mer om att i verksamheten synliggöra den teknik 

som redan sker i förskolan, än att göra en massa nya grejer. I resultatet ut-

trycker de att teknik är svårt att begreppsliggöra men samtidigt definierar de 

teknik som något som finns överallt i vardagen. De förklarar teknik som något 

som underlättar och förbättrar vardagen, genom att lösa problem. 

 

Sundqvist (2016) undersökte teknikundervisning i förskolan ur personalens 

perspektiv. Hon gjorde enkäter med 102 deltagare på 14 olika förskolor som 

gav ett generellt svar och kvantitativ data till undersökningen. Vidare valdes 7 



Förskollärares uppfattningar om teknik och lärplattan i förskolan  Michelle Lundebro 

 8   

 

 

deltagare ut för att blir intervjuade för att komma in på ett djupare plan i resul-

taten och ge studien mer kvalitativ data. Sundqvist uppmärksammar i under-

sökningen att teknik beskrevs av en del av personalen som ett tillvägagångs-

sätt. Svaret i sig var inte felaktigt, men det passar inte inom ramverket för tek-

nik i Sundqvist undersökning. Sundqvist förklarar att problematiken ligger i 

att det svenska ordet teknik är homonymt, alltså har två betydelser. Vilket 

gjorde att det blev ett tolkningsfel och passade inte in i undersökningens syfte. 

Det visade sig även att de i förskolepersonalen som var utbildade gav mer ut-

förliga svar än de som inte var det. Resultatet från undersökningen visar att 

med rätt stötning i förskolan finns stor potential för att barn kan utveckla sin 

tekniska medvetenhet och förståelse. För att nå dit behöver undervisningen i 

förskolan utvecklas. Sundqvist föreslår att ett sätt att nå dit är genom att bli-

vande förskollärare i sin utbildning ges möjlighet att utveckla sina egna tek-

niska kunskaper och hur de praktiskt använder detta i förskolan. Dessutom be-

höver redan verksam förskolepersonal få fortbildning inom samma område. 

Dock lyfter Sundqvist att det finns en risk att nyutbildade förskollärare som 

blir utbildade i ett nytt arbetssätt och tänk, om att ämneslära är minst lika vik-

tigt som omsorg, fostran och personlig utveckling, möter en verksam personal 

som lever kvar i ett traditionellt förhållningssätt. Detta kan leda till att de ny-

utbildade förskollärarna får svårt att tillämpa det pedagogiska förhållningssät-

tet de har utbildats i. Det visar sig i Sundqvists undersökning att det i flera fall 

är så. 

4.2 Digitala verktyg i förskolan 

I Forslings (2011) artikel lyfts betydelsen av digital kompetens hos barn och 

förskollärare i verksamheten. Forsling tar upp att digital kompetens är en av 

åtta nyckelkompetenser för livslångt lärande, som Europaparlamentet (2018) 

rekommenderar kan bidra till ett framgångsrikt liv i vårt kunskapssamhälle. 

Att ha en digital kompetens är lika viktigt i hemmet som i arbetslivet. Forsling 

(2011) förklarar att digitala verktyg finns i förskolan av den anledningen att de 

främjar demokrati och jämställdhet i vårt samhälle. Eftersom det finns en va-

rierande tillgång till dem i hemmen, blir förskolan och skolan en jämnvikt för 

att balansera ut dessa olikheter och ge alla samma likvärdiga möjligheter inför 

framtiden.  

Forsling (2011) lyfter fram den så kallade digitala klyftan, som har uppstått 

mellan olika generationer i olika led. De barn som föds idag har ett antal medier 

runt sig dagligen, även redan innan födseln fostras de in i den digitala världen 

med t.ex. ljud från tv och andra medier. Det medför att de små barnen tidigt 

utvecklar och besitter en del digital kompetens. Forsling reflekterar över den 
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tydliga skillnaden mellan de yngre förskollärarnas kunskap, kompetens och 

förhållningssätt inom området i förhållande till den äldre generationen. När 

många förskolor väljer bort att arbeta med digitala hjälpmedel, som oftast sker 

p.g.a. att förskolepersonalen saknar intresse eller kompetens, så ses detta som 

ett tecken på den digitala klyftan. Hur vuxna använder och hanterar digitala 

verktyg och medier, reflekteras över till barnen, då barn tar in allt vuxna gör 

och icke gör med de digitala verktygen. Om förskolepersonalen inte har en 

digital vana eller inte är motiverad att använda digitala verktyg i verksamheten, 

uppmuntras inte barnen heller och barnen blir då begränsade i kunskap och 

utveckling i sin digitala kompetens. Osäkerheten kan bidra till att de digitala 

verktygen inte används eller enbart ses som ett lekmaterial och att ett lärande 

inte är centralt. 

Nilsen (2018) har undersökt hur barn och lärare interagerar med lärplattor och 

appar i förskolan. Nilsens primära metodval är videoobservation för att studera 

olika typer av interaktioner. Utöver det har hon även gjort interjuver, fältan-

teckningar och informella samtal med lärare för att höja validiteten. Undersök-

ningen skedde på tre förskoleavdelningar i två olika kommuner, där lärplattan 

användes i verksamheten.  

På småbarnsavdelningen var det barnen själva som valde vilken app de ville 

använda, utforska och interagera med på lärplattan, lärarna agerade genom 

stöttning och direkt samspel tillsammans med barnen. Lärarna på avdelningen 

var väldig tillåtande gällande att låta de minsta barnen få använda lärplattan 

och apparna fysisk och rörligt, som vilken annan leksak som helst. Det konsta-

terades även att när lärarna eller andra barn stöttade och samspelade med bar-

nen förändrades förhållningssättet i användandet av lärplattan (Nilsen, 2018).  

På storbarnsavdelningen var de flesta aktiviteter med lärplattan startade, pla-

nerade och styrda av lärarna. Lärarna hade ett stöttande förhållningsätt för att 

påverka barnen att arbeta med den pedagogiska tanken som fanns i appen. Det 

visade sig att det ibland uppstod problematik när lärarna samspelade med bar-

nen framför lärplattan, då de båda hade en varsin idé om vad situationen gick 

ut på. Barnen ville spela och lärarna ville att de skulle anamma den pedago-

giska tanken med appen (Nilsen, 2018).  

Appar är en central funktion för att kunna använda lärplattan, men vilka appar 

som är bra eller pedagogiska kan vara svårt att bedöma. En amerikansk artikel 

lyfter en del intressanta inslag och kritiska aspekter om appar. Det faktum att 

appar lanseras direkt ut till världen gör det svårt för forskare att utvärdera spe-

cifika appar när de introduceras på marknaden. Det finns helt enkelt inte tid, 
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pengar eller resurser till att granska varje app som kommer ut på marknaden 

(Hirsh-Pasek, Zosh, Michnick Golinkoff, Gray, Robb & Kaufman , 2015).  

Om man vill lägga utbildningen i undervisnings-appar måste man utforma, 

granska och utvärdera apparna på ett sätt som främjar det bästa lärandet. ”Pe-

dagogiska” appar är de som stödjer ett lärandemål, vare sig man lär sig om 

färger eller former eller bygger på barnens ordförråd. Dock finns massa appar 

som är roliga att leka med, men som inte har utbildningsmål. Företagen som 

gör appar eller digitala leksaker till barn har oftast i första hand som syfte att 

tillverka en leksak till barnen. Om de kan användas i ett pedagogiskt syfte så 

är det bra, även om det inte ursprungsidén i tillverkningen. I denna djungel av 

appar som finns för barn, behövs det ett sätt för att hjälpa föräldrar och lärare 

att bedöma de appar som är lämpliga och användbara. Forskarna använder en 

guide med fyra pelare för att utvärdera om apparna är lämpliga för barn. Om 

appen främjar en aktiv, engagerad, meningsfull och socialt interaktiv inlärning, 

får den högt betyg enligt guiden, men det är inte ett krav att appen uppfyller 

alla pelarna. Vikten ligger i att man utvärderar och kollar igenom apparna, men 

det är först när det finns ett lärandemål i appen som gör att den blir pedagogisk 

(Hirsh-Pasek et al., 2015). 
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5 TEORI 

Studien undersöker hur förskollärarna arbetar och använder teknik och lärplat-

tan i förskolan. Detta studeras ur ett sociokulturellt perspektiv. 

Det sociokulturella perspektivet bygger på Lev Vygotskijs teorier om lärandet. 

En teori om att vi människor är sociala varelser och att lärandet sker i samspel 

med andra och i alla sociala sammanhang (Phillips & Soltis, 2014; Säljö, 

2014). Studien syftar till att undersöka förskolelärares uppfattningar om teknik 

och lärplattan, där språket och det sociala samspelet är av vikt för att kunna 

förmedla kunskapen i förskolan. Därför är det relevant att söka svaren genom 

ett sociokulturellt perspektiv. 

Nedan ges en presentation av det sociokulturella perspektivet och begreppet 

proximal utvecklingszon. Sedan ges en förklaring på hur man kan koppla ihop 

kunskapen och användandet av teknik och lärplattan med teorin. 

Det sociokulturella perspektivet förklarar att man lär sig i alla sociala samman-

hang och av varandra. Det som räknas är inte bara hur mycket eller vad man 

lär sig, utan även hur och på vilket sätt man lär sig på. Först lär man sig kol-

lektivt, med andra, innan man skapar en egen inre kunskap. Man törstar alltid 

efter mer kunskap, eftersom att lärandet aldrig står still. Via interaktion med 

andra skapas nya erfarenheter utifrån den kunskap man redan besitter. Det för-

klaras som att om man undervisar barnen i något de inte har någon kunskap 

om, så kommer undervisningen inte gynna barnen. Lärandet kommer då att 

ligga vilande tills nästa gång man tar upp samma sak igen, eftersom att då har 

barnen erfarenheter om ämnet. Då lärandet sker i samspel med andra är det bra 

att ta tillvara på barnens erfarenheter för att kunna använda dem i andra sam-

manhang, för att hjälpa barnen att förstå sin omvärld (Säljö, 2014). 

Människan tar in kunskap med alla sina sinnen och klarar av en hel del på egen 

hand. I en del situationer kan man dock behöva en hjälpande hand, denna bro 

till ytterligare kunskap kallas för ” den proximala utvecklingszonen”. Den 

proximala utvecklingszonen är det stadiet som barnen befinner sig i mellan vad 

de kan och inte kan själva. Det handlar om att man når fram till en viss längd 

av kunskap på egen hand, med sina tidigare kunskaper och erfarenheter. Med 

stöd och hjälp av någon mer kunnig och med andra erfarenheter kan man dock-

komma ännu längre fram till mer kunskap (Phillips & Soltis, 2014; Säljö, 

2014). 

Sundin (2006) beskrev att teknik är en del av vår kultur, något som gått i arv 

och utvecklats med tiden. Vygotskij hade en teori om att vi människor lär oss 
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i alla sociala sammanhang, att människan sprider kunskap från generation till 

generation (Phillips & Soltis, 2014). 

Gällhagen och Wahlström (2013) beskriver att när lärplattan används av vuxna 

och barn tillsammans (även mellan barn och barn) drar de lärdomar av 

varandra. Det sker ett utbyte av information åt båda hållen när de interagerar 

tillsammans med lärplattan och deras lärande stimuleras (Säljö, 2014). 

  



Förskollärares uppfattningar om teknik och lärplattan i förskolan  Michelle Lundebro 

 13   

 

 

6 METOD 

I detta avsnitt presenteras val av metod och urval, hur undersökningen genom-

fördes och granskades. Här tas även studiens reliabilitet och validitet upp, samt 

forskningsetik. 

6.1 Intervju som metod 

Eftersom studien vill undersöka förskollärares uppfattningar om teknik och 

lärplattan i förskolan och få tillförlitlig data är intervju en lämplig metod. Män-

niskans uppfattningar, erfarenheter och tankar framkommer bäst från deltaga-

ren själv som ger informationen (Christoffersen & Johannessen, 2015). Därför 

valde interjuver som metod till denna studie. 

Till denna studie valdes det att göra semistrukturerade intervjuer, då jag vill 

intervjua flera förskollärare om hur de uppfattar, tycker och gör. Christoffersen 

och Johannessen (2015) beskriver att det innebär att man följer ett färdigt 

schema med frågor som man kommer att ställa, med en viss flexibilitet som 

tillåter intervjuaren att anpassa intervjun till situationen. Med valet av semi-

strukturerade intervjuer behöver man inte förhålla sig strikt till ordningsfölj-

den, utan kan anpassa och flytta runt frågorna och ställa följdfrågor om det 

behövs. Intervjun ger också ett kvalitativt resultat då frågor inte ställs med fär-

diga svarsalternativ, utan frågorna ställs med en öppenhet så att deltagarna kan 

ge fylliga och detaljerade svar. Det är också en fördel att deltagarna har fått 

samma frågor, det leder till att det går lättare att jämföra svaren med varandra, 

då det annars kan bli svårt att systematisera svaren om det inte finns någon 

standardisering. 

Givetvis finns det svårigheter med att göra interjuver, deltagaren kan välja att 

inte svara helt sanningsenligt, intervjuaren kan avsiktligt eller oavsiktligt 

vinkla frågorna så att de passar till undersökningen eller pressa fram svar. Del-

tagaren kan också försöka svara utifrån vad hen tror förväntas av frågan, det 

deltagaren tror att intervjuaren vill höra (Johansson & Svedner, 2010). 

6.2 Urval 

Vilka som ska delta i studien, för att få fram relevant material till frågeställ-

ningarna, är en viktig del av arbetet. Vid kvalitativa interjuver börjar man med 

att bilda sig en målgrupp och vad som måste ingå i den för att kunna samla in 

nödvändig data till studien. Nästa steg blir att strategiskt välja ut, ur målgrup-
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pen, deltagare som ska ha möjlighet att ingå i studien (Christoffersen & Johan-

nessen, 2015). Ett målinriktat urval väljs för att skapa en överenstämmelse 

mellan deltagarna och frågeställningarna. Forskaren väljer inte ut deltagare av 

slumpen, utan på ett strategiskt sätt väljs de personer ut som är relevanta för 

studien, för att säkerställa en variation av resultatet (Bryman, 2011).  

Urvalet av deltagare till undersökning har varit en viktig del för denna studie, 

för att få fram ett bra material att kunna arbeta med. En viktig punkt, är att 

deltagarna ska ha tillgång till lärplatta eller arbeta med teknik, för att det ska 

komma fram relevanta svar på frågorna. Därför ligger det ett fokus på deltagare 

som har utbildning i NTA och deltagare som inte har denna utbildning för att 

kunna ställa deras resultat emot varandra. Det för att få en variation, men också 

för att säkerställa att svaren kommer kunna bidra till ämnet. Dessutom måste 

deltagarna ha tillgång till lärplatta i verksamheten. 

Ett bekvämlighetsurval gjordes i den utsträckningen att jag valde att ta kontakt 

med förskollärare från förskolor som jag tidigare har haft kontakt med i olika 

kommuner. Sex förskollärare från tre kommuner valdes ut att delta i studien, 

tre utav deltagare har en NTA-utbildning och tre deltagare har inte denna ut-

bildning. Tre av deltagarna jobbar på småbarnsavdelning, där en utav dem har 

NTA-utbildning. Tre av deltagarna jobbar på storbarnsavdelning, där två av 

dem har NTA-utbildning. Samtliga deltagare har tillgång till lärplatta på sin 

arbetsplats. 

6.3 Genomförande 

När syftet och frågeställningarna var färdigställda och metodvalet var gjort tog 

jag kontakt med sex förskollärare. Vid kontakten fick alla en muntlig inform-

ation om studien och samtliga sex tackade ja till att delta. Tider bokades in för 

intervjutillfällena och några dagar senare fick de skriftliga informations- och 

samtyckesbrev att läsa igenom innan intervjun.  

Därefter sammanställdes intervjufrågor till en intervjuguide som skulle använ-

das till denna studie. Intervjufrågorna är utformade från de frågeställningarna 

som ställs i denna studie, samt att en bakgrund om förskolelärarna gjordes för 

att få en förståelse för deltagarens förutsättningar. Detta gjorde att guiden de-

lades upp i tre delar. Under denna process försöker man undvika att ställa le-

dande frågor och i stället försöker man förhålla sig till frågor som var inle-

dande, uppföljande och fördjupande (Bryman, 2011).  

Både Christoffersen och Johannessen (2015) samt Johansson och Svedner 

(2010) rekommendera att göra en test av intervjun, som för mig var väldigt 
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givande för att få en tidsaspekt på hur lång tid intervjun kommer att ta. En 

testintervju gjordes med en kollega för att säkerställa att jag håller mig inom 

tidsramen, samt att jag fick se hur mina frågor uppfattades. Efter testintervjun 

gjordes inga redigeringar, då materialet gav det jag efterfrågade. 

På förfrågan av förskollärarna, så önskades det att de skulle få intervjufrågorna 

i förväg (se – bilaga 3), så att de i lugn och ro kunna få reflektera och tänka 

efter hur de faktiskt tänker, för att kunna leverera ett bra material till mig. Det 

finns både risker och fördelar med att lämna ut frågorna i förväg. Deltagarna 

kan då ge genomtänkta, utvecklade och korrekta svar som ger ett bra material, 

det kan även skapa ett tillförställande lugn hos deltagaren att veta vad som 

komma skall. Svaren kan också bli tillrättalagda så att de svarar så som de tror 

att jag vill, eller så som de borde svara, risken är att man inte får så ärliga eller 

sanningsenliga svar som möjligt. Risken finns även att intervjun blir inställd 

av deltagaren då hen kanske upplever att hen inte kan eller vill besvara frå-

gorna. 

De semistrukturerade intervjuerna gjordes, med ljudinspelning, på förskolorna 

i personalrummen, där vi fick vara i fred från den resterande verksamheten. 

Christoffersen och Johannessen (2015) påpekar att det finns en risk att bli störd 

om man genomför intervjun på deltagarens arbetsplats. Därför valde vi en plats 

där vi inte syntes av verksamheten.  

Valet av att spela in intervjuerna med ljudupptagning, gjordes för att man då 

kan lägga mer fokus på vad som sägs i samtalen. För mig var det ett bra val att 

spela in intervjuerna, då jag inte är så snabb i fingrarna och hade behövt stanna 

upp deltagarna många gånger för att hinna skriva ikapp. Med inspelning slipper 

man att försöka anteckna ner allt som sägs och riskerar då inte heller att avbryta 

deltagaren för att hinna skriva klart, vilket kan leda till att hen kommer av sig. 

Man kan också lyssna på intervjun flera gånger vilket kan underlätta arbetet 

med analysen (Trost, 2010). Det fördes även små anteckningar direkt i datorn, 

i fall ljudinspelningen skulle misslyckas, då har man i alla fall fått med de stora 

vitala delarna. Christoffersen och Johannessen (2015) nämner att i fall tekni-

ken skulle strula är det svårt att rekonstruera intervjun om man inte har hängt 

med i samtalet, därför är det bra om man har varit en bra lyssnare. 

Inspelningen startade så fort deltagarna hade skrivit under samtyckesblanket-

ten. Inspelningen avslutades inte förrän vi hade skilts åt, då Trost (2010) påpe-

kar att man kan missa något som kommer upp efter att själva intervjun är av-

slutad. Bryman (2011) tar även upp att deltagaren kanske öppnar upp sig mer 

just när man stängt av bandspelaren, därför finns det goda skäl att låta inspel-

ningen gå så länge som möjligt. 
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Under intervjun var jag noga med att inte avbryta deltagarna under deras be-

rättande, utan lät dem tala till punkt. För att deltagarna skulle känna att det de 

sa var tillförställande svarade jag dem med en kort kommentar. Om det uppstod 

frågetecken eller saker som behövde förtydligas ställdes en följdfråga. Detta 

gjorde även att vi i vissa fall hoppade mellan frågorna, då vi kom in på vad en 

annan fråga efterfrågade. Innan vi gick vidare bland frågorna väntade jag en 

kort stund för att invänta om deltagaren vill berätta något mer. 

Efter avslutade intervjuer transkriberades materialet, vilket innebär att man 

lyssnar av inspelningen och skriver ner vad som sägs, ord för ord (Bryman, 

2011). Därefter blev texten även anonymiserad för att det inte ska gå att iden-

tifiera vart man är eller vem det är som har deltagit i studien (Christoffersen & 

Johannessen, 2015). 

Transkriberingen gjordes så fort som möjligt efter intervjun, för att uppmärk-

samma om ytterligare funderingar kom upp. Nilsen (2018) tar i sin avhandling 

upp att hon efter en snabb genomgång upptäckte att hon stötte på nya funde-

ringar. För min del, upptäckte jag att en del namn på saker vi skulle kolla upp, 

hade glömts bort. Det var då lätt att komma i kontakt med förskolläraren och 

kunna få svar, då hen kom ihåg vad vi hade pratat om, eftersom att det var så 

snabbt inpå.  

6.4 Granskning 

Granskningen av materialet till denna studie har gjorts med en egenskapad va-

riant av granskningsmetod. Likheter i den egna varianten kan dras med meto-

dansatsen fenomenografi. Därför ger detta stycket en kort beskrivning av fe-

nomenografi och sedan görs en beskrivning av den egna varianten som har 

använts för att granska materialet i denna studie. 

Fenomenografi som metodansats används oftast för att granska ett material om 

människors tankar och upplevelser, för att beskriva deras uppfattningar om sin 

omvärld. Fenomenografi bygger på att människor uppfattar företeelser på olika 

sätt och det finns ett begränsat antal sätt som dessa kan uppfattas på. En upp-

fattning kan uttryckas med många olika ord, vilket gör att den största utma-

ningen är att förstå vad någon annan menar med sina uppfattningar. Får man 

ett antal människors uppfattningar är det med stor säkerhet att man kan urskilja 

ett antal olika företeelser. Ansatsen är utvecklad och används till största del för 

att granska halvstrukturerade intervjuer med enskilda individer. Det är före-

kommande att intervjuguiden delas upp i olika teman. Ansatsen riktar sin upp-

märksamhet mer mot att identifiera variationer och skillnader i materialet från 

de olika deltagarna, än att lägga fokus på likheter. Metodansatsen 
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fenomenografi består i grunden av sju steg för att granska; Steg 1 bekanta sig 

med materialet, steg 2 kondensation, steg 3 jämförelse, steg 4 gruppering, steg 

5 artikulera kategorierna, steg 6 namnge kategorierna och steg 7 kontrastiv fas 

(Dahlgren & Johansson, 2015).  

Den egna varianten av granskningsmetod som har använts för att sammanfatta 

och granska materialet till denna studie, har starka liknelser med fenomeno-

grafins användningsområde. Denna studie om uppfattningar och intervju som 

vald metod, stämmer överens med användningsområdet som beskrivs ovan. 

Det finns även likheter mellan vilka moment som har gjorts för att granska 

materialet med fenomenografins sju steg. Det innebär inte att alla sju stegen 

beskrivna ovan har använts och kanske inte heller i samma ordning.  

Granskningen startade med att det transkriberade materialet delades upp i tre 

delar utifrån frågeställningarna och förskolelärarnas bakgrund. Det transkribe-

rade materialet skrevs ut på papper och klipptes isär fråga för fråga och lades i 

högar utifrån de tre delarna. Samtliga svar inom dessa delar har först lästs ige-

nom noggrant och sedan jämförts med de övriga deltagarnas svar för att syn-

liggöra likheter och olikheter. Utifrån dessa likheter och olikheter gjordes en 

generell sammanfattning av alla interjuver i flytande text. Det som jag ansåg 

som viktiga uttalanden av deltagarnas egna förklaringar har citerats för att syn-

liggöra hur deltagarna själva uttrycker sina uppfattningar. Efter att hela resul-

tatet var sammanställt skrevs en kort sammanfattning för att tydligare beskriva 

svaren på frågeställningarna.  

6.5 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

Reliabilitet handlar om hur tillförlitlig datan är, vilket menas att man mäter 

noggrannheten i den metod som används (Johansson & Svedner, 2010), 

huruvida resultatet blir detsamma om studien görs på nytt under samma för-

hållanden (Bryman, 2011). 

Validitet handlar om hur relevant datan är, om man fått ett resultat utifrån vad 

som efterfrågas i studien (Johansson & Svedner, 2010), huruvida slutsatserna 

hänger ihop med frågeställningarna, att man får svar på det man undersöker 

(Bryman, 2011). 

Reliabilitet och validitet hänger ihop med varandra, för det krävs reliabilitet 

för att uppnå validitet. Det innebär att om mätningen inte är tillförlitlig kan den 

inte var giltig (Bryman, 2011). 

Generaliserbarhet handlar om i vilken utsträckning resultaten ur denna studie 

kan generaliseras till andra grupper och situationer.  Det man inte från glömma 
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är att alla resultat bara kan generaliseras utifrån den population som man har 

hämtat urvalet ifrån (Bryman, 2011). 

Eftersom denna studie efterfrågar förskollärares uppfattningar är intervju en 

bra metod för att få reliabilitet. Jag anser att resultaten är pålitliga då under-

sökningen genomfördes med förskollärare som efterfrågas i urvalet. Reliabili-

teten i denna studie stärks av att alla deltagare har fått samma frågor och om 

deltagarna blir intervjuade igen under samma förhållanden och av samma fors-

kare är det sannolikt att resultatet blir detsamma. Denna studie anser jag har en 

god validitet då deltagarna pratat utifrån sina egna erfarenheter och upplevel-

ser, samt uppgav svar som var relevanta för syftet och frågeställningarna som 

undersöktes. Eftersom att intervjuerna spelades in så är det deltagarnas egna 

ord som har använts i studiens resultat, detta visar att studien har validitet. 

 

Det är svårt att generalisera resultaten i denna studie i allmänhet, även om 

många av dem stämmer överens med tidigare forskning. För det är mycket som 

spelar roll för att kunna generalisera och påstå att det är så här överallt, t.ex. 

förskolelärarnas utbildning, vart och när de har gått utbildningen, satsning från 

kommunerna, eventuella fortbildningar m.m.. Dock är studien troligen genera-

liserbar på de förskolor som deltagarna i denna studie har representerat. 

6.6 Forskningsetiska krav 

Som forskare finns det fyra huvudkrav man måste ta hänsyn till när man fors-

kar med och om människor, dessa kravs syfte är att skydda individen. Dessa 

är; 1) Informationskravet, 2) Samtyckeskravet, 3) Konfidentialitetskravet och 

4) Nyttjandekravet. Genom att följa dessa anvisningar visar man respekt gente-

mot de deltagare som väljer att delta, vilket kan bidra till att motivera delta-

gandet (Johansson & Svedner, 2010; Christoffersen & Johannessen, 2015; Ve-

tenskapsrådet, 2017). 

1) Informationskravet, innebär att man informerar deltagarna vad forskningen 

handlar om och vad den går ut på, samt vilka rättigheter deltagarna har.  

2) Samtyckeskravet, innebär att man får samtycke av deltagaren att den vill 

medverka och att den information som framkommer får användas. 

3) Konfidentialitetskravet, innebär att känslig information ska förvaras på ett 

sådant sätt så att obehöriga inte kan komma åt den.  

4) Nyttjandekravet, innebär att den data som samlas in endast får användas till 

forskningens ändamål (Bryman, 2011; Christoffersen & Johannessen, 2015). 

Deltagarna fick informations- och samtyckesbrev – se bilagor 1 och 2 – några 

dagar innan intervjuerna för att kunna läsa igenom och själva bestämma om de 
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ville delta. I breven presenterar jag; mig och arbetet, hur arbetet ska genomfö-

ras och vilka rättigheter de har. Avslutningsvis ber jag om deras samtycke till 

deltagandet och att få använda den data som framkommer i intervjun. Deras 

deltagande är konfidentiellt och de kommer att benämnas med fiktiva namn i 

studien, samt att all data enbart ska användas till studien och kommer att för-

störas när arbetet är godkänt och inlagt på Diva. En anmälan om känslig in-

formation enligt GDPR har lämnats in till Karlstads universitet, p.g.a. sam-

tyckesbrev och eventuell känslig information som delgetts under intervjuerna. 
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7 RESULTAT 

I detta avsnitt presenteras en sammanställning i flytande text av förskollärarnas 

uppfattningar utifrån de sex intervjuerna. Vissa uttalanden har citerats för att 

lyfta förskollärarnas uppfattningar. Presentationen av resultatet börjar med en 

kort bakgrundsinformation om deltagarna, för att få en förståelse för deras si-

tuation. Därefter presenteras teknik i verksamheten och lärplattan i verksam-

heten. När allt material är framlagt görs en sammanfattning för att visa svaren 

på frågeställningarna. 

Förskollärarna hade ett genomsnitt på 22 års yrkeserfarenhet, examen togs 

mellan 1985-2011. Alla bekräftade att de inte hade fått någon kunskap via sin 

examen inom ämnet teknik.  

Tre förskollärare, Mona, Ally och Kicki, har utbildning inom NTA, där de har 

fått kunskap om naturvetenskap och teknik. Av de tre övriga förskollärarna var 

det en, Sara, som har gått en utbildning via förskolelyftet om naturvetenskap 

och teknik i förskolan. De två sista förskollärarna Cornelia och Felicia hade 

inte någon utbildning inom teknikämnet.  

Mona, Cornelia och Felicia jobbade på småbarnsavdelningar. Ally, Kicki och 

Sara jobbade på storbarnsavdelningar. 

7.1 Teknik i verksamheten 

När jag började prata om att examensarbetet skulle handla om teknik sa förs-

kollärarna redan vid förfrågningen om deltagandet att ”det kan jag inte så 

mycket om” eller ”jag kan inget om teknik”. En del av förskollärarna beskrev 

under intervjuerna en rädsla som har legat över ämnet och att teknik är svårt.  

Sara – Jag var nog lite rädd för teknik, trott att de vart svårt och så 

himla komplicerat och avancerat, som har med teknik att göra. 

Felicia – (Teknik)... det är ett diffust ämne. Det är brett och vardagligt, 

för vi gör en massa teknik varje dag, men vi sätter ju inte ord på det. 

När förskollärarna beskrev teknik spontant, beskrev de teknik som tekniska 

färdigheter (tillvägagångssätt), men även att teknik är ett hjälpmedel i varda-

gen, samt att de benämnde en del strömförande artefakter. Förskollärarna be-

skrev även teknik som en problemlösning. 
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Kicki – (Teknik) det är ju när vi människor har ett problem, en pro-

blemlösning, då behövs teknik... det här behövs lösas och då använder 

man sig av teknik, många gånger till det… det är problemlösning för 

oss människor. 

När förskollärarna beskrev teknik utifrån sin profession, blev det mer nedbrutet 

och tydliga exempel. 

Sara – Teknik är väldigt mycket, hur saker och ting fungerar, hur de är 

uppbyggda, teknik genom dator, genom lärplatta, teknik kan vara så 

mycket. 

För förskollärarna handlar det om att få in teknik i leken, att använda rätt termer 

och begrepp. Det handlar även om att bygga och konstruera, samt att det lyfts 

att på senare tid har det blivit mer IKT och programmering. Men om ämnet 

inte har fått så stor fokus i verksamheten kan teknik vara svårt att beskriva. 

Cornelia – Jag tycker att det är svårt att beskriva det när man har job-

bat på en småbarnsavdelning, för jag har inte jobbat så mycket med 

teknik på det sättet, för det har kommit det senaste och ligger mer på 

storbarnsavdelningen. 

Den stora förändringen som förskollärarna upplever hos sig själva efter att äm-

net teknik förtydligades i läroplanen är bl.a. användandet av begrepp och ter-

mer samt ett mer medvetet tänk om ämnet. En del upplevde ingen förändring, 

p.g.a. att man inte fått kunskap för att kunna bilda sig en ny uppfattning. 

När det gäller hur förskollärarna arbetar med aktiviteter och lärmiljöer, delades 

en del av svaren upp mellan små- och storbarnsavdelning. På småbarnsavdel-

ningen försöker förskollärarna ge teknik-input lite här och där, vissa gånger 

mer och andra mindre i planerade delar. När teknik uppstår spontant försöker 

förskollärarna att arbeta vidare med det. Det kom även svar att ämnet teknik 

har legat mer på storbarnsavdelningen, då deras avdelning låg avskild från de 

övriga och de hade inga direkta samarbeten mellan avdelningarna. På stor-

barnsavdelningen pratade förskollärarna mer om olika rum och lärmiljöer som 

de hade skapat, mer planerade aktiviteter och experiment. Förskollärarna gör 

inga direkta stora kunskapsförberedelser, men ibland testar de experimenten i 

förväg och vissa gånger inte, utan då utforskar de tillsammans med barnen. 
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På storbarnsavdelningen framkom det att förskollärarna hade uppmärksam-

mat mer tekniska termer från barnen än på småbarnsavdelningen, såsom kon-

struera och programmera. På småbarnsavdelningen uppmärksammade förskol-

lärarna att barnen använde lite mer enkla ord som t.ex. att bygga. Förskollä-

rarna själva beskriver att de satsar mer på själva upplevelsen för att väcka tek-

nikintresset hos barnen.  

Att göra tekniska experiment tillsammans med barnen förekom bland de förs-

kollärare som hade utbildning. En del förskollärare på storbarnsavdelningen 

berättade att de gjorde utflykter till vattentornet och reningsverket för att upp-

lysa barnen om olika tekniska system. På storbarnsavdelningen pratade förs-

kollärarna också om olika tillverkningar av artefakter som kan röra sig (t.ex. 

grodor och bilar). Förskollärarna på småbarnsavdelningen pratade om att de 

arbetar med barnens tekniska färdigheter och olika byggmaterial. Tekniska sy-

stem var inget som de hade jobbat med det senaste året. 

På frågan om vilka lekalternativ de hade inne på avdelningen som de kunde 

koppla till teknik var det ingen av förskollärarna som verkade vara tveksam. 

Förskollärarna på småbarnsavdelningen pratade bl.a. om Duplo, stora Plus 

Plus, klossar, Meccano och magneter. 

Felicia – Vi har en tekniktavla med 6 dörrar på med olika sorters lås, 

tekniska grejer. Hur låser man med det här låset och hur öppnar man 

det här låset med haspar och andra låsvarianter. Där står barnen    

jättelänge och grejar med… fler gånger om dan. 

Mona – Vi har tillverkat egna plattor med dragkedjor där barnen övar 

på finmotoriska färdigheter med olika tekniska funktioner. Vi har även 

plattor med knappar, skärp och snören på samma sätt. Just det här har 

inspirerats från en bok.  

Förskollärarna på storbarnsavdelningen pratade bl.a. om Lego, Lego Duplo 

Education, Clics, Plus Plus, Blue-bot och Bee-bot, bilar och allt material som 

finns i skapar- och byggrummen, såsom snören, sax, lim och pärlor. Ally näm-

ner en ny grej de har börjat använda som heter Osmo, som hon kopplar till 

programmering (följa ett mönster). 

Ally – Man behöver ett startkit till lärplattan, ett ställ som man ställer 

lärplattan i och sen är det en grej som man sätter på kameran som kan 

läsa av ytan framför, sen är det en app som då styr lärplattan och bar-

nen arbetar framför lärplattan med t.ex. ett tangram, sen finns det mer 
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material som man kan köpa till den… inte i appen utan utanför, det är 

fysiska grejer, produkter man köper och det är ett bra lärmaterial,   

men den är lite för de äldre barnen. 

Det fanns även andra artefakter på avdelningen som förskollärarna kopplade 

till teknik, men som i tanken inte är ett lekalternativ. Pedalhinken på toan t.ex., 

den har många gånger fångat barns intresse förklarar förskollärarna. Detta är 

vardagsteknik, som förskollärarna beskriver att man också måste ta vara på. 

Enligt förskollärarna tar barnen till sig ämnet teknik väldigt lätt. Det blir na-

turligt för dem på ett annat sätt, barnen tar till sig kunskapen både från förskol-

lärarna och kamraterna, förklarar förskollärarna. Barnen kan bli inspirerade att 

göra likadant eller att delvis härma. På småbarnsavdelningen uttrycker förskol-

lärarna att ämnet teknik behöver introduceras, man behöver visa och förklara 

hur man gör, alltså att lägga grunden för teknikkunskapen. Från förskollärarna 

får man det verbala och mekaniska, från kompisarna får man oftast bara hur 

man gör, men kanske inte förklaringen. Ibland glöms det dock bort av förskol-

lärarna att använda relevanta termer.  

Felicia – … Men vi sätter inte ord på det varje gång och det retar mig 

att ja inte gör, för jag vet ju det här, men ändå bygger vi bara och     

säger inte varför det rasar och det inte rasar… 

Utbildningsmöjligheterna har varierat och är helt beroende av hur kommunen 

väljer att satsa. Sara har fått gå sin utbildning via jobbet, men det var hon själv 

som hade letat upp kursen och begärt att få gå den, hon var också den enda på 

sin förskola som gick den. Hon valde att gå denna utbildning för att hon har ett 

intresse för teknik och tycker att det är spännande.  

Sara – Jag upplever att många som jobbar inom barnomsorgen är 

rädda för teknik, man tänker att teknik, det är svårt. Men jag tänker 

inte så längre sen jag gick min utbildning. Man får lära sig tillsam-

mans med barnen, man behöver inte kunna allt med en gång, utan man 

provar och testar och experimenterar sig fram, så lär man sig utifrån 

det tillsammans. 

Sara beskriver att en utbildning kan göra att man reflekterar på ett nytt sätt. 

Cornelia och Felicia hade inte blivit erbjudna att gå någon utbildning inom 

teknik.  
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Cornelia – ... ändras det i läroplanen så tycker ja att man ska få upp-

datera sig om det som ska göras, som fortbildningar för att få en knuff i 

rätt riktning 

Till skillnad mot Mona, Kicki och Ally, där arbetsgivaren letat fram en NTA-

utbildning som alla på deras förskolor blivit erbjudna att gå. De upplever att 

det har underlättat i arbetet att alla har en gemensam bas och att de fick något 

konkret att arbeta vidare med.  

Mona – Ja tycker att det har varit en bra satsning från kommunen… de 

är faktiskt bättre att alla får gå… än att man ska delge varandra om 

bara en har fått gått, de kan vara svårt att förmedla det och intresset 

hos båda parterna spelar en roll… Den som inte är så intresserad 

kanske aldrig nånsin kommer i kontakt med det (ämnet teknik), utan 

överlåter det till någon annan och då är det bättre att alla får samma 

kunskap, det ger bättre förutsättningar att någonting blir gjort i alla 

fall. 

Monas uppfattningar om att alla borde få gå samma utbildning för att få samma 

kunskap, var på tapeten under samtliga interjuver. 

När det gäller problem med att arbeta med teknik i verksamheten, ser de out-

bildade förskollärarna brister i och med att de inte har fått gått någon utbildning 

och de anser att de är i behov av förnyad kunskap för att kunna göra ett bra 

jobb. Men det lyfts även att en brist kan ligga i arbetslagets gemensamma tänk 

om ämnet. Förskollärarna pratar även om tidsbrist, de skulle vilja ha mer tid 

till att arbeta med teknik i verksamheten. 

Cornelia – det finns en massa möjligheter, men bristerna är för brom-

sande och då orkar man inte personligen driva det hur långt som 

helst…   

De förskollärare som hade utbildning såg mindre brister eller inga brister alls. 

Kicki – Det är väl om vi ska göra nåt extremt teknisk annorlunda och vi 

inte har material till det, det kan ju vara rent kostnads… inköpsmäss-

igt, men inge större än så. 
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När det gäller att se möjligheter inom ämnet teknik, beskriver förskollärarna 

att bidragande effekter är bl.a.; att ha en engagerad chef, att nya kunskaper får 

en att se på teknik med andra ögon, samt att det finns lätta hjälpmedel att ta 

fram. 

Sara – det är enkelt att få fram kunskap, jag har använt mig av ett 

material som heter KRÅKIS, som är ett studentarbete med massa olika 

experiment utifrån olika årstider, som har varit inspirerande. 

7.2 Lärplattan i verksamheten 

Ingen av förskollärarna har någon konkret utbildning inom lärplattan. När en 

av förskollärarna började jobba inom förskoleverksamheten så hade lärplattan 

redan blivit introducerad i verksamheten och hon fick därför ingen introdukt-

ion. De övriga fem förskollärarna jobbade redan när introduktionsprocessen 

drog igång, men hur lärplattan introducerades hade kommunerna valt att göra 

olika. Hos en del hade alla i arbetslagen på förskolorna fått en heldag med 

introduktion där de även praktiskt fick börja testa och bekanta sig med lärplat-

tan. Detta koncept var mycket uppskattat av förskollärarna. Hos andra var det 

bara en från varje arbetslag som fick delta vid en introduktion, som inte var 

varken avancerad eller djupgående. Alla förskollärarna reflekterade över att 

det hade varit bättre om samtliga förskollärare hade fått deltagit på introdukt-

ionen, än att en kollega ska delge resten av arbetslaget. Förskollärarna berättar 

att det då kan vara svårt att lära ut till andra och man kommer kanske inte ihåg 

allt eller uppfattar inte allt på samma sätt, samt att intresset hos båda parterna 

spelar en roll.  

En bidragande effekt till att en del förskollärare har haft det lite lättare att 

anamma lärplattan har varit deras privata mobiltelefoner. Om de har haft 

samma märke på sina privata mobiler som på lärplattan har de haft lättare att 

hantera lärplattan och haft viss förkunskap om programvaran. För de som inte 

haft samma märke har en mobil med touch-funktion i alla fall varit bidragande. 

När lärplattorna byttes till ett annat märke beskriver förskollärarna att de inte 

var lika bekväma med det nya märket, om de inte hade det märket själv. 

Alla förskollärare använder lärplattan varje dag, oftast används den till doku-

mentation och till publicering (blogg och Tyra). Lärplattan används även till 

att lyssna på musik och visa videos och till sökning av kunskap, men om ar-

betstelefonen är mer lättillgänglig används den istället. En del av förskollärarna 

upplever att de i vissa perioder inte jobbar så mycket med lärplattan i verksam-

heten, när de bortsåg från dokumentationen. De uttrycker att de skulle vilja bli 
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bättre på att använda fler av lärplattans användningsområde i verksamheten. 

Det förekom mer på storbarnsavdelningen att de arbetade med app-spel än på 

småbarnsavdelningen. 

Två av sex förskollärare upplevde att de inte var så insatta i apparna som fanns 

på deras lärplattor. De övriga fyra förskollärarna kände sig mer insatta, de be-

skriver att de arbetar mer med att granska apparna de har på sina lärplattor. 

Trots detta kunde alla rekommendera minst en app var som de tyckte passar i 

förskolan. 

Polyglutt             ⁓     Ugglo                 ⁓    QR Skanner 

Santa Spy Cam   ⁓    Puppet Pals         ⁓   Vilken ska bort   

Grow Recycling  ⁓   Baby Puzzles        ⁓   Music Color 

Sound Touch      ⁓   Bugs and Buttons  ⁓   Bornholmslek  

Fluidity HD       ⁓   Quiver                    ⁓ 

Förskollärarna kunde även koppla en del appar till ämnet teknik.   

   Turtle Logic       ⁓  Pettsons uppfinningar ⁓  Blue-Bot  

För mer information om apparna se – bilaga 4. 

Förskollärarna berättar att det är viktigt att granska apparna för att finna vad 

som är pedagogiskt med dem samt vilken koppling man kan göra till läropla-

nen. Felicia berättade om appen Turtle Logic, där man jobbar med program-

mering, som man kopplar till ämnet teknik. Felicia förklarar att man gör ett 

schema med olika pilar som sköldpaddan ska följa för att komma till mål på 

en karta. Nästan alla förskollärare nämnde appen Pettsons uppfinningar som 

de kopplade till teknik. De förklarar att man får komma in i Pettsons och Findus 

värld där man bygger och skapar olika grejer för att lösa olika problem. Kicki 

berättade om appen Blue-Bot, som är snarlik Turtle Logic, det är också en pro-

grammerings-app. Blue-Bot finns även som en verklig artefakt, förklarar förs-

kollärarna, som man programmerar hur den ska gå. Kicki berättar att det inte 

är slut där, man kan även använda en app (Blue-Bot Remote) där man kan styra 

programmeringen på artefakten ifrån lärplattan. 

Intresset hos samtliga förskollärare har ökat med åren. Förskollärarna beskri-

ver att de har fått upp ögonen för vad man faktiskt kan göra med lärplattan. Det 

framkommer att intresset för lärplattan även hade ökat hemma, privat hos för-
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skollärarna, vilket har varit bidragande till att man arbetar mer med den i verk-

samheten. Många hade en positiv bild av lärplattan sen tidigare, men den för-

stärktes efter all inspiration de har fått när de har deltagit i temadagar, föredrag 

och olika workshops. 

Kicki – Ja det har den APPsolut, man har ju sett vilka fördelar man har 

med den. I förskolan, det vi har ska vara i undervisningssyfte, det ska 

inte vara att man sitter och bara spelar… spela säger ju barnen men vi 

försöker att man ska lära sig något i den. Att vi får in termerna att det 

är lära vi ska göra med den. 

Det har även nämns av flera av förskollärarna att de tycker att det är viktigt att 

använda en annan term än ”spela” på lärplattan, de beskriver mer termer som 

”vad vill du lära dig” eller ”vad vill du arbeta med”. Förskollärarna trycker på 

att det är en LÄRplatta vi har i förskolan, att lärplattan är ett undervisnings-

verktyg och inte en barnpassning. 

Förskollärarna får inspiration om olika funktioner, appar och aktiviteter med 

lärplattan från olika internetforum och sociala medier, såsom Facebook-grup-

per, Instagram-konton och bloggar. De får även mycket inspiration via sina 

kollegor, så en del har mycket kollegialt lärande med varandra och även emel-

lan avdelningarna. En av förskollärarna har varit på olika mässor och works-

hops angående IKT och lärplattan. Detta har varit mycket bidragande tycker 

hon för att kunna komma på olika och nya sätt att arbeta med lärplattan.  

Den så kallade digitala klyftan emellan förskollärarna och barnen är inget som 

de flesta känner av i nuläget. Förskollärarna upplever att de ligger i framkant 

och är med i utvecklingen. Det kan vara i enstaka appar som barnen kan briljera 

mer än förskollärarna. Förskollärarna har tidigare upplevt att det har funnits en 

digital klyfta emellan förskollärare och barn, samt förskollärare emellan. Men 

det finns också förskollärare som antyder att det även kan finnas en digital 

klyfta i nuläget. 

Mona – (Att barn kan mer) Ja tror faktiskt att de kan det (med lite skratt 

i rösten), vi har inte kollat det så noga med våra små, men en märker ju 

att de vet ju precis hur de ska göra. Ja tror att de flesta använder dem 

(surfplattor) eller mobiler redan i mycket tidig ålder, en ser det ju på 

fingrarna. De har ju med det sen de är nyfödda. 
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Förskollärarna berättar att när barnen arbetar med lärplattan används oftast 

olika app-spel, musik- och video-appar, barnen fotograferar och filmar, de 

skannar även olika QR-koder som finns på avdelningarna.  

Oftast finns förskollärarna nära eller bredvid barnen när de använder lärplattan. 

På småbarnsavdelningen vill förskollärarna vara mer härvarande för att kunna 

stötta barnen mer. Medan på storbarnsavdelningen förekommer det mer att bar-

nen får sitta själva med lärplattan och arbeta, utan att ha en ”övervakningska-

mera” på sig. Det förekommer också att barnen sitter flera stycken framför en 

lärplatta och arbetar tillsammans eller stöttar varandra. Förskollärarna utrycker 

att även om det inte ser ut som att alla barn som sitter runt lärplattan lär sig 

något, så gör de faktiskt det genom samspelet. Alla förskollärare är i alla fall 

överens om att barnen lär sig saker undermedvetet när de arbetar med spelen 

på lärplattan. Därför tycker förskollärarna att man ska välja appar med omsorg. 

Mona – En kan ju bara titta ut i samhället idag, hur ungdomar har på-

verkats av de spel de har spelat på PC och Xbox, de kan man ju ha en 

lång diskussion om, vad beror det på? Spelar det någon roll? Ja det tror 

ja att det gör, det är väldigt viktigt att man väljer appar med omsorg 

och inte bara tar vad som helst. 

Att koppla lärplattan till teknik utan app-spel var svårt för förskollärarna, men 

efter en stunds diskussion kunde samtliga komma på idéer om hur de kunde 

göra det. Kameran i lärplattan kan användas till att fotografera eller filma olika 

tekniska system, såsom trafikljusen, som de kunde arbeta vidare med tillsam-

mans med barnen. Det diskuterades om att filma när olika experiment eller 

utflykter gjordes med små grupper, för att sedan visa hela gruppen vad de hade 

gjort och upplevt. Det framkom även att de kan använda lärplattans sökmotor 

för att via internet få fram kunskap eller bilder på det barnen fundera över, som 

t.ex. hur ett vattentorn ser ut eller hur de olika delarna i vattentornets tekniska 

system ser ut.  

Vilka problem som förskollärarna har stött på med lärplattan är olika, vissa har 

upplevt mer och andra mindre, vissa har upplevt små grejer och andra stora. 

Hur många lärplattor som finns på avdelningen varierade stort, en del har sju 

st. där alla finns tillgängliga till barnen, vissa har tre st. där bara två finns till-

gängliga till barnen. Hos vissa finns det enbart en lärplatta som ska fördelas 

mellan tre förskollärare och femton barn, detta upplevde förskollärarna som en 

brist. De har för få lärplattor för att möta efterfrågan på avdelningen. Förskol-

lärarna uttrycker att det inte är konstigt att det ibland blir konflikter mellan 

barnen om lärplattan. 
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Felicia – … de är ju inte konstigt. Det skulle ju bli samma om vi hade 

en mobil på 15 vuxna. 

Förskollärarna hoppas på att det blir en förändring i samband med den kom-

mande revideringen av läroplanen för förskolan som kommer ut 2019, så att 

de får tillgång till fler digitala redskap, eftersom det digitala lyfts mer i den nya 

läroplanen.   

Rent tekniska problem med lokalen eller med internet på förskolorna förekom 

hos samtliga förskollärare. Det krånglar och glappar med uppkoppling till 

storskärmar eller högtalare, glapp i sladdar eller kontakter och uttag, det är 

många olika led som är beroende av varandra för att det ska fungera. Ett pro-

blem som uppstår hos många är att flera appar och en del tillbehör är beroende 

av internet med stabil hastighet eller räckvidd för att fungera, och det är inte 

alltid detta fungerar. Förskollärarna tycker att dessa olika avbrott som kan upp-

stå när de ska försöka göra något med lärplattan i barngruppen, kan göra att de 

tappar barnens intresse och fokus. Detta kan leda till att denna stund går förlo-

rad eller ibland så väljer förskollärarna att avbryta hela aktiviteten och göra 

något annat.  

Det förekom även att när förskollärarna har tänkt använda lärplattan så är den 

urladdad. Det beskrevs att det inte fanns någon rutin om hur laddningen av 

lärplattan skulle ske. Laddningen glömdes lätt bort och en del gånger gjorde 

man något annat istället och då kunde lärplattan bli liggande, fortfarande ur-

laddad. När denna process upprepades ledde detta till att lärplattan inte blev 

använd under en period. Detta såg förskollärarna som ett rutinproblem. 

Det kom även upp att en förskollärare upplevde sig bli motarbetade med att 

arbeta mer med lärplattan i verksamheten, av kollegorna som inte delar samma 

syn om lärplattan i verksamheten. Kollegornas negativa inställning upplevdes 

som ett problem. En del tycker att barnen använder plattan tillräckligt mycket 

hemma, medan en del anser att lärplattan är jättebra och värdefull att använda 

i verksamheten. Det finns en irritation hos förskollärarna att dessa två världar 

inte kan möta varandra. Det saknas kunskap, fortbildningar eller uppdateringar 

tycker en del av förskollärarna. En verksamhetsträff, där de skulle kunna träffa 

olika förskollärare och få ett kollegialt lärande av andra som har mer eller an-

nan kunskap om lärplattans användning och appar för att få inspiration, var en 

idé som förskollärarna föreslog. 
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En del förskollärare har upplevt att de har haft bra möjligheter genom att få 

finansieringsstöd till köp av appar, vissa är abonnemang och andra är en en-

gångskostnad, det har inte varit något problem säger förskollärarna. De förs-

kollärarna har angett en enkel förklaring till varför de vill köpa appen och har 

fått det godkänt. För andra förskollärare har det inte varit lika lätt att få finan-

siering för appar, men de tipsar om att testa gratisversioner eller prova-på-pe-

rioder för att kunna använda apparna. 

Åtkomst till läromedel inom alla områden rymmer sig inuti lärplattan enligt 

förskollärarna. Det är enbart beroende hur man ser på saken. Om rätt appar 

används på rätt sätt med rätt förutsättningar så kan man åstadkomma vad som 

helst, förklarar förskollärarna. Förskollärarna berättar också att lärplattan har 

varit ett extra hjälpmedel för barn i behov av särskilt stöd, för att utveckla olika 

kompetenser. Förskollärarna tipsar även om att lägga upp lärplattans vy på 

storbild för att låta flera barn ta del av upplevelsen samtidigt. Lärplattan är även 

till för oss vuxna påpekar förskollärarna, det är ett bra hjälpmedel för att doku-

mentera och för att få fram kunskap. 

Det förekom ofta att flera barn samlades runt lärplattan tillsammans. Flera av 

förskollärarna ser detta som något positiv, då barnen får ett samspel och dis-

kuterar med varandra om hur de ska lösa problemen. Barnen lyssnar och ser på 

varandra, vilket leder till att de får kunskap av varandra. 

Avslutningsvis kommer här förskollärarna med en slutmotivation: 

Sara – Ja tror att det viktiga är att inte vara rädd utan prova, se inte 

hinder, se möjligheter! 

Ally – Ja ser inga problem med att alla barnen använder lärplattan i 

verksamheten, det beror ju på vad vi gör med den! 

Felicia – Det finns bra pedagogiska material bara man hittar dem, så 

möjligheterna är ju enorma! 

Mona – Det finns en massa möjligheter, en ska bara hitta dem eller 

komma på dem! 

Cornelia – Man kan få så mycket utav det, bara man lägger tid och 

energi på det! 

Kicki – Det är ett jättebra läromedel! 
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7.3 Sammanfattning av resultatet 

Vad är förskolelärarnas uppfattningar om och hur de arbetar med teknik 

i verksamheten?  

Arbetet med teknik i förskolan, sker både spontant och i planerade aktiviteter. 

Förskollärarna med utbildning pratar om olika experiment man kan göra med 

barnen för att utforska teknik, detta tar de utan utbildning inte upp alls. Förs-

kollärarna gör planerade aktivitet och utflykter för att arbeta med teknik i dess 

olika delar, såsom att konstruera, skapa problemlösningar och tekniska system. 

På avdelningarna finns det många olika lekalternativ som förskollärarna kan 

koppla till teknik, som oftast handlar om att bygga med olika material. Det 

viktiga för förskollärarna är att ha kunskap om teknik för att kunna se vad som 

är teknik, både i vardagliga artefakter och i leksaker. Men för att det ska bli 

teknik behöver förskollärarna vara härvarande för att kunna berätta och sätta 

ord på termer med barnen, men det händer att det ibland glöms bort och slinker 

undan.  

Vad är förskollärarnas uppfattningar om och hur de använder lärplattan 

i verksamheten, samt inom ämnet teknik? 

Lärplattans plats i verksamheten ser olika ut, det beror till stor del på hur förs-

kollärarna upplever lärplattan och vad de tycker om den. De förskollärare som 

kan med lärplattan och vet vad man kan göra med den och har en positiv in-

ställning till att den används i verksamheten bland barnen, använder den mer i 

förskolan. I jämförelse med de som har bristande kunskap om lärplattan eller 

en negativ inställning till den. Brister på lokal nivå med produkter och upp-

koppling, var också ett tydligt problem som fanns hos samtliga förskollärare 

som deltog i studien. Användandet av lärplattan är också beroende av hur kom-

munen väljer att tillhandahålla dem och bidra med finansiering av appar. De 

förskolor där man har valt att satsa på det digitala, ligger mer i framkant än de 

andra förskolorna inom området. Förskollärarna använder lärplattan som ett 

läromedel, oftast med olika app-spel som har ett pedagogiskt innehåll. Förs-

kollärarna har funnit appar som faller inom ramen för teknik, som gör att de 

kan arbeta med lärplattan inom detta områden. Granskningen av appar är en 

viktig aspekt som förskolelärarna för fram, för att se om apparna är lämpliga 

och pedagogiska. Förskollärarna använder lärplattans sökmotor för att få fram 

kunskap om ämnet, samt använder fotografier och filmer för att inspirera bar-

nen. Förskollärarna bekräftar att lärplattans lärområde har stora möjligheter 

inom hela läroplanen bara man har kunskap om hur man gör och vågar prova. 
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8 DISKUSSION 

I detta avsnitt diskuteras resultatet av studien och kopplas ihop med den tidi-

gare forskningen och teorin. Det diskuteras även om metodval och ges förslag 

på fortsatt forskning inom området teknik och lärplatta. 

8.1 Resultatdiskussion 

Syftet med studien är att den ska bidra med kunskap om förskollärares uppfatt-

ningar om ämnet teknik och lärplattan i förskolan.  

Slutsatser från denna studie är att det behövs mer fortutbildningar hos den re-

dan verksamma personalen i förskolan, när det sker stora förändringar i styr-

dokumenten. Arbetet med teknik och lärplattan har gått framåt sedan ämnet 

teknik förtydligades mer i läroplanen och lärplattan introducerades i förskolan, 

men inte i samma utsträckning hos alla förskolor. Enligt förskollärarnas upp-

fattning går det att kombinera teknik med användandet av lärplattan, det gäller 

bara att komma på hur.  

För yrkesutövningen är det uppskattat att få reda på redan verksamma förskol-

lärares uppfattningar om hur det faktiskt fungerar ute i förskolan. Inför den 

framtida yrkesutövningen är det viktigt att man tar reda på under vilka förhål-

landen man vill arbeta. Digitalisering och lärplattor i förskolan är aktuella äm-

nen för yrkesutövningen att få kunskap om då de snart introduceras i läropla-

nen (Skolverket, 2018). 

Förskollärarna reflekterade över att användandet av begrepp och termer inom 

teknik har förändrats för dem sen ämnet förtydligades i läroplanen. Jag ser en 

likhet med att Björklund och Franzén (2015) förklarar att matematik måste 

synliggöras och det måste användas rätt begrepp i vardagliga samtal på försko-

lan, för att det ska bli matematik. Detta ska ske både i aktiviteter, i den fria 

leken och i rutinsituationer. Det handlar om att uppmärksamma och få barnen 

att möta nya begrepp och utveckla sin förståelse genom att göra det menings-

fullt. Detta är vad förskollärarna i studien har gjort, det gäller inte bara mate-

matik utan även övriga ämnen som man ska arbeta med i förskolans verksam-

het. Förskollärarna är härvarande för att kunna synliggöra begrepp, ord och 

termer för barnen inom ämnet teknik. Genom förskollärarnas användande av 

tekniska termer och begrepp i verksamheten hjälper det till att utveckla barnens 

ordförråd och förståelse av begrepp och termer, samt kunskap i ämnet. 
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Elvstrand, Hallström och Hellberg (2018) fick i sin artikel fram att förskollä-

rarna i deras undersökning ville synliggöra den teknik som redan skedde i för-

skolan. För att kunna göra detta med kvalité i arbetet behövs en förståelse av 

vad som är teknik, mer kunskap om ämnet, vilket efterfrågas av en del förskol-

lärare i denna studie och som även efterlyses i artikeln av Elvstrand, Hallström 

och Hellberg (2018). Men att se enkelheten i teknik kan både vara lätt och 

svårt, då teknik beskrivs som att det finns överallt eller att det är så mycket. I 

denna studie benämner förskolelärarna att teknik är så vardagligt, vilket gör 

det svårt att synliggöra. När man väl har fått upp ögonen är det lättare att även 

synliggöra den teknik som redan finns i verksamheten, såsom pedalhinken. När 

förskolelärarna kan bryta ner tekniken i delar blir det lättare att hitta teknik 

överallt.  

I artikeln av Elvstrand, Hallström och Hellberg (2018) uttryckte förskollärarna 

som hade fått delta i fortbildningar att detta var viktigt och givande. Ett lik-

nande resultat framkom även bland de förskollärare som deltog i studien och 

som hade en utbildning inom NTA och kurs i naturvetenskap och teknik. Ut-

bildningarna har varit givande på olika plan, de fick något konkret de kunde 

jobba med och de som gick NTA-utbildningarna fick en gemensam kunskaps-

bas som de kunde arbeta vidare med.  

Förskollärarna i studien lyfter fördelarna med att ha en gemensam kunskaps-

bas, till skillnad från om bara några få har fått utbildning. De som inte får ut-

bildningen kommer inte i kontakt med ämnet på samma sätt. De kanske inte 

upplever samma självklarhet med att arbeta med ämnet, eftersom de saknar 

kunskap om ämnet. Det kan även vara svårt för en del förskollärare att för-

medla sin kunskap inom området till andra förskollärare. Det blir inte samma 

sak att få höra det i andra hand som att få gå utbildningen, som förskolelärarna 

i studien uttrycker.  

Det märks tydligt att de förskollärare i studien som har en utbildning inom 

ämnet teknik verkar mer säkra och självklara med sina svar och beskrivningar. 

Även i Sundqvists (2016) undersökning lyfter hon att de förskollärare som var 

utbildade gav mer utförliga svar. Här ser man vilken bidragande effekt det har 

av att man fått kunskap inom området, det blir lättare att beskriva och förhålla 

sig till ämnet. Det syns även i studien att de som inte har utbildning inom teknik 

inte upplevde det lika lätt att prata om och förklara ämnet. 

Att teknik förklaras som tekniska färdigheter som uppmärksammades i Sun-

dqvists (2016) undersökning framkom även i studien, både av de förskollärare 

som hade och de som inte hade utbildning inom teknik. Det är inte konstigt att 



Förskollärares uppfattningar om teknik och lärplattan i förskolan  Michelle Lundebro 

 34   

 

 

det blir så, med tanke på att i svenska språket är teknik homonymt i sin bety-

delse (Nationalencyklopedin, 2018b). Med den kunskapen blev jag inte förvå-

nad över att tekniska färdigheter kom upp i intervjuerna. Förklaringen är med 

andra ord inte helt fel, men som Sundqvist (2016) beskrev i sin undersökning 

så faller detta inte inom ramen för teknik som det ämne vi ska arbeta med i 

förskolan. Däremot den förklaring som förskollärarna också uppgav i studien 

av teknik som problemlösning, artefakter samt att arbeta med hur saker och 

ting är uppbyggda och fungerar, faller bättre in i ramen för teknikens ändamål 

i förskolan (Nationalencyklopedin, 2018a; Sundin, 2006). Jag kan tro att man 

inte reflekterar tillräckligt mycket över skillnaden med att tekniska färdigheter 

inte är samma sak som teknik.     

Artikeln som Nöjd (2013) skrev delgav en av deltagarna till mig efter intervjun. 

Att förskollärarna gör övergripande projekt och kombinerar flera ämnen och 

moment är inte ovanligt enligt min egen erfarenhet. Jag tycker mig kunna se 

att deltagarna i studien inte hade några problem med att separera målen mellan 

naturvetenskap och teknik, eftersom att ingen av deltagarna förklarade teknik 

som om det vore naturvetenskap. Artikel av Nöjd (2013) ger en enkel förkla-

ring på skillnaden och jag kan notera att den influerade deltagaren och gav 

henne en skjuts i rätt riktning med tolkningen av teknik. 

Med rätt stöttning från personalen i förskolan förklarar Sundqvist (2016) i sin 

studie att det finns en stor potential för barn att utveckla sin kunskap inom 

teknik. Förskollärarna i denna studie uttrycker sig dock att det till större delen 

även beror på hur kommunerna väljer att satsa på förskollärarnas kompetens-

utveckling. Den stöttning kommunen ger förskollärarna påverkar förutsätt-

ningarna för hur förskollärarna i sin tur kan stötta barnen. En stöttning i form 

av utbildning, vilket även Sundqvist (2016) uttalar när hon anser att det behö-

ver ske en förändring i undervisningen på förskolan. För att kunna göra det så 

behövs det utbildning bland de redan verksamma förskollärarna ute i försko-

lorna, så att de får en knuff i rätt riktning för att komma igång, men även de 

nyexaminerade förskollärarna behöver bli berikade med kunskap. 

Sundqvist (2016) lyfte även upp en situation som är vanlig för nyutbildade 

förskollärare, att bli motarbetade av sina kollegor som lever kvar i gamla möns-

ter. Jag fick även uppleva detta i studien, dock inte med nyexaminerade förs-

kollärare utan med redan verksam förskollärare som har fått ny kunskap som 

upplevde sig bli motarbetade av kollegor, inte lika mycket inom ämnet teknik 

som det var med att arbeta med lärplattan i verksamheten. Även om det är 

procentuellt lågt i studien, då bara en av sex uttryckte sig ha blivit motarbetad, 

så kan man börja fundera på hur det skulle ha sett ut om man hade gjort en 

större undersökning. Hur många fler är det som lägger sig platt för att inte 
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förstöra sammanhållningen i arbetslaget? Detta kan jag koppla till Forslings 

(2011) antagande om att digitala hjälpmedel väljs bort om det saknas intresse 

och kompetens för lärplattan.  

Lärandet kan komma i olika former och att det fortfarande finns människor i 

förskolemiljön som är skeptiska till arbete med lärplattan i verksamheten och 

antyder att den används tillräckligt hemma, kan skapa frustration hos de som 

har insett lärplattans fördelar. Jag är dock väldig positiv till att fem av sex del-

tagare ändå beskriver ett lyckat arbete med lärplattan i verksamheten. För ju 

mer förskollärarna är engagerande i hur apparna fungerar och vilka läropunkter 

ur läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) de kan koppla till appen, ju mer 

övertygelse skapar de för att kunna arbeta mer med lärplattan i verksamheten 

(Gällhagen & Wahlström, 2013; Hirsh-Pasek et al., 2015). Här ser man att 

granskningen av apparna är en viktig process, som förskollärarna i studien upp-

ger. 

Nilsen (2018) beskrev i sitt resultat att de yngre barnen var i behov av mer 

stöttning och samspel än de äldre i användandet av lärplattan. Jag kan se en 

likhet i det, då förskollärarna i studien uttrycker att de på småbarnsavdelning-

arna försöker vara mer härvarande för att kunna stötta barnen mer. Medan de 

på storbarnsavdelningen inte ger stöttningen på samma höga nivå som på små-

barnsavdelningen. Nilsen (2018) konstaterade även att förhållningssättet till 

lärplattan förändrades när personalen i förskolan eller andra barn stöttar eller 

samspelade med det barnet som använder lärplattan, att det går från spel till 

lärande. På storbarnsavdelningen beskriver förskollärarna i studien att de ser 

ett lärande i olika konstellationer. Om det så är när de sitter själva med ett barn 

och samspelar eller när flera barn sitter tillsammans och arbetar med lärplattan. 

Jag kan även se att hur förskollärarna adresserar användandet av lärplattan i 

form av ”arbeta” och ”lära”, hjälper till att förändra förhållningssättet barnen 

har till lärplattan. Barnen får en uppfattning av vad den ska användas till.  

Kunskap om hur lärplattan fungerar och kompetens om hur man ska och kan 

använda lärplattan i förskolan, är också en viktig pusselbit för att lärplattan ska 

användas i förskolan. Det handlar om att ha en digital kompetens (Forsling, 

2011). Här kan man se att förskollärarnas privata förkunskaper och privata di-

gitala apparater har varit en bidragande effekt till att det varit lättare för dem 

att anamma lärplattan i förskolan. Det kan även ha gett dem ett visst försprång 

i kompetens, när lärplattan introducerades. I motsatts till de andra i personalen 

i förskolan som inte hade samma privata kunskaper och privata digitala mo-

derna apparater. 
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Ibland händer det att aktiviteter och planerade situationer med lärplattan som 

förskollärarna har förberett fallerar, för att det tekniska i lokalen sviker dem i 

den stund de tänker använde den. Det är just den korta sekvensen som tyvärr 

gör att barnen tappar intresse av det hela, som förskollärarna i studien uppger. 

Det är jättesynd att det ska fallera på sådana små saker ibland. Det är dock ett 

tecken på att man ibland halkar efter i den moderna tekniken som behövs för 

att det ska fungera snabbt och smidigt. Ibland är det en enkel lösning som för-

skollärarna uppger, t.ex. att en ny sladd behövs eller att ett uttag behöver bytas 

ut, men ibland är det stora grejer som tar längre tid och kräver en större summa 

pengar att ordna, som t.ex. att förstärka internet-nätverket. 

Förskollärarna i studien berättar hur de delger kunskap mellan varandra genom 

kollegialt lärande, som liknar det sociokulturella perspektivet och den proxi-

mala utvecklingszonen. De förskollärare som har mer eller annan kunskap del-

ger de andra och lär ut genom diskussioner, så att kunskapen sprids och gör de 

övriga mer kompetenta. Arbetssättet är mycket uppskattat bland förskollärarna 

för att sprida kunskap och intresse. Även om förskollärarna värdesätter det kol-

legiala lärandet så utrycker de ändå att det inte är samma sak som att få gå på 

en utbildning och bli berikad med ny kunskap och få en gemensam kunskaps-

bas att utgå ifrån. Det kollegiala lärandet fungerar i en viss utsträckning och 

inom vissa kategorier, men när det sker stora förändringar i styrdokumentet så 

är det kollegiala lärandet inte längre tillräckligt.  

När barnen interagerar med lärplattan tillsammans med andra barn eller med 

förskolelärarna, sker ett utbyte av kunskap. Även om man inte kan tro att en 

hop med barn som sitter tillsammans framför lärplattan och arbetar med ett 

app-spel lär sig något av varandra, så bekräftar förskollärarna i studien att bar-

nen göra det. Vilket visar tydligt på Lev Vygotskijs teori om att lärandet kan 

ske i samspel med andra (Phillips & Soltis, 2014; Säljö, 2014). Det är inte bara 

genom att höra vad andra berättar som man lär sig, utan man kan också lära sig 

mycket genom att se hur andra gör.  

Teknik kunde förskollärarna i studien koppla till flera artefakter och till tek-

niska system, där lärandet kan ske i olika miljöer och i olika sociala konstel-

lationer. Oavsett om det så är grupputflykter till olika tekniska system eller när 

ett fåtal barn sitter tillsammans och leker med klossar eller arbetar med lärplat-

tan i ett tekniskt app-spel eller om de utforskar pedalhinken inne på toan. Lä-

randet kan se i alla sorters sociala sammanhang enligt förskollärarnas uppfatt-

ningar, både där förskolelärarna är delaktiga eller där barnen själva utforskar 

på egen hand. Detta kopplar jag samman med det sociokulturella perspektivet, 

att man kan lära sig av varandra i alla sociala sammanhang (Phillips & Soltis, 

2014; Säljö, 2014). 
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8.2  Metoddiskussion 

Christoffersen och Johannessen (2015) förklarar att interjuver används om ens 

ändamål är att undersöka människors uppfattningar, tankar och känslor. Detta 

gör det möjligt för den som undersöks att ge fylliga och detaljerade beskriv-

ningar. Med tanke på mitt syfte tycker jag att jag har valt rätt metod för att 

undersöka förskollärarnas uppfattningar om teknik och lärplattan. Jag är nöjd 

med valet av semistrukturerade intervjuer då jag kunde anpassa intervjuerna 

efter hur förskollärarna svarade. Jag kunde ställa följdfrågor och låta samtalet 

flyta på och leda oss in på en ny fråga som egentligen skulle komma senare i 

intervjun. Jag kunde även omformulera frågorna om det behövdes för att göra 

dem mer begripliga, som Bryman (2011) förklarar att man kan göra. 

Jag uppfattade det först som att förskollärarna inte kände sig så självsäkra på 

ämnet teknik när de blev tillfrågade om deltagandet. Där tror jag att jag gjorde 

rätt val med att förskollärarna fick intervjufrågorna innan, så de kunde reflek-

tera i lugn och ro. Jag ser i efterhand på transkriberingen att förskollärarna 

verkar mer säkra på ämnet i intervjun än vad de först antydde.  

En positiv aspekt som jag upplevde av att intervjuerna gjordes på arbetsplatsen, 

var att förskollärarna, efter att intervjun var avslutad, kunde hämta eller visa 

vad de hade pratat om för att kunna ge en tydligare förklaring. Eftersom det 

ibland är svårt att beskriva med ord eller att helt enkelt komma ihåg vad saker 

heter. 

Intervjuerna tog mellan 34-53 minuter, tidsskillnaden berodde på om vi kom 

djupt in i samtalet eller om vi tog oss lite extra tid att förklara saker. Tiden 

skilde sig även åt beroende på hur förskollärarna svarade, vissa tog längre tid 

på sig att fundera på hur de ville svara, en del svarade direkt och andra gav 

längre utförliga svar. Jag tycker att det var en fördel att jag gjorde en test-in-

tervju innan, som både Christoffersen och Johannessen (2015) samt Johansson 

och Svedner (2010) föreslår. Jag antog att det kunde ta lång tid att genomföra 

intervjuerna och test-intervjun gav en uppfattning om hur mycket tid jag var 

tvungen att ha till godo för varje del, så att jag skulle hinna med att ställa alla 

frågor. 
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Eftersom intervjuerna spelades in med ljudupptagning kunde jag lyssna och 

följa med i våra samtal. För mig var detta ett väldigt bra val, istället för att 

skriva för hand, då jag inte skriver snabbt och hakar upp mig på ord. Vilket 

skulle ha lett till att jag kanske skulle ha stannat upp den jag intervjuade för att 

hinna ikapp. Trost (2010) beskriver att inspelningen underlättar detta besvär 

då man inte behöver avbryta deltagaren under intervjun, som gör stunden mer 

effektiv då man kan lägga fokus på deltagaren. 

Inspelningen utgjorde också ett bra underlag som även gjorde det lättare att 

transkribera materialet. Även om det var väldigt krävande och tog lång tid att 

transkribera texten, så var det värt det i slutändan då jag fick ett bra material 

som jag kunde arbeta vidare med. Bryman (2011) påpekade att transkribe-

ringen kan vara tidskrävande och att det är en svår process att översätta ljud till 

text, men att den kan ge ett mycket innehållsrikt resultat. För en granskning 

kan det även anses som nödvändigt att spela in intervjuerna för att grundligt 

transkribera materialet och göra analysen tillförlitlig (Dahlgren & Johansson, 

2015). 

När jag började granska och läste noggrant i transkriberingstexten upptäcktes 

det att en del förskollärare hade besvarat en annan fråga än det som efterfråga-

des i den just ställda frågan. Dessa svar flyttades då till den fråga de passade 

bättre till. Här ser jag tydligt att ett av stegen i min variant av granskningsme-

tod, att läsa igenom texten noggrant, gav resultat. Jag tyckte att det var bra och 

mycket underlättande att göra en egen variant av granskningsmetod, då jag 

kunde anpassa den till ett arbetssätt som passade efter hur jag ville utföra be-

arbetningen. Då jag tyckte att det kändes invecklat och inte så lätt att utföra 

och följa alla steg i den fenomenografiska metodansatsen till punkt och pricka. 

Fenomenografins användningsområde hade fungerat bra till studien, eftersom 

man i fenomenografiska studier beskriver människors uppfattningar om olika 

fenomen (Dahlgren & Johansson, 2015). Det i sig passar till min studie ef-

tersom att jag vill undersöka förskollärares uppfattningar om teknik och lär-

plattan. Jag ser även en likhet i utformningen av intervjuguiden, med att Dahl-

gren och Johansson (2015) förklarar att man i fenomenografin delar upp den i 

olika teman, som jag hade valt att göra för att säkerställa att studien fick svar 

på frågeställningarna.  

8.3 Vidare forskning 

Det finns en del studier om teknik i förskolan och en del studier om lärplattan 

i förskolan, men jag har inte lyckats hitta någon studie som kombinerar dem. 
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Därför skulle det vara intressant att bygga vidare på denna studie om de tek-

niska app-spel som framkom i mitt resultat, hur dessa tillämpas i verksamheten 

med barnen i förskolan. Jag tycker det vore intressant att undersöka vidare, via 

video-observationer och barnintervjuer, hur barnen interagerar med tekniska 

app-spel och få höra deras syn på vad de lär sig utav appen.  

I den nya reviderade läroplanen för förskolan förklaras att barnen ska få an-

vända digitala verktyg i förskolan, så att deras utveckling och lärande stimule-

ras (Skolverket, 2018). Med tanke på detta, så känns det som ett bra tillfälle att 

utforska hur barnen upplever det och vad de tycker att de lär sig utav de digitala 

app-spelen på lärplattan.   
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BILAGOR 

9.1 BILAGA 1 

Informationsbrev 

Mitt namn är Michelle Lundebro och jag studerar Förskollärarprogrammet på Karl-

stads Universitet och är inne på 6:e terminen och jag ska nu under vintern skriva mitt 

examensarbete. Syftet med examensarbetet är att närmare undersöka hur förskollä-

rare uppfattar ämnet teknik, samt hur de ser på att använda lärplattan som hjälpmedel 

i förskolans arbete med teknik.  

För att samla in data till mitt examensarbete har jag valt att genomföra intervjuer 

med ljudupptagning, med frågor inom området teknik och jag skulle vilja ha din 

hjälp för att besvara dessa frågor och bidra med din kunskap. Intervjun sker på över-

enskommen plats och tidpunkt, intervjun förväntas att ta mellan 35 -50 minuter.    

Det är helt frivilligt att delta och du har möjlighet att dra dig ur undersökningen när 

som helst under processens gång. Allt material som samlas in under undersökningen 

är enbart till för mig och mitt arbete under handledning av min lärare, Jan Andersson. 

Det inspelade materialet kommer att transkriberas och när arbetet är slutfört raderas 

allt material. Du är anonym i arbetet och kommer benämnas med ett fiktivt namn.  

”Karlstads universitet är personuppgiftsansvarig.  

Enligt dataskyddsförordningen har du rätt att gratis få ta del av 

samtliga uppgifter om dig som hanteras och vid behov få even-

tuella fel rättade.  

Du har även rätt att begära radering, begränsning eller att in-

vända mot behandling av personuppgifter, och det finns möj-

lighet att inge klagomål till Datainspektionen.” 

Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet på Karlstads univer-
sitet är dpo@kau.se 

 

Det färdiga examensarbetet kommer att publiceras via Karlstads universitet på 

diva-portal.org så att allmänheten kommer att kunna ta del av det. 

För ditt deltagande behöver jag ditt samtycke som finns på nästa sida.   

Tack på förhand!   

Med vänliga hälsningar,  

Michelle Lundebro 

Telefon: xxx – xxxxxxx 

Mail: xxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxx  

 

Handledare: Jan Andersson, Karlstads universitet   

Telefon: xxx – xxxxxxx 

Mail: xxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxx 

 

mailto:dpo@kau.se
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9.2 BILAGA 2 

Samtyckesbrev 

  

Namn:  

  

Jag ger mitt samtycke till att delta i intervju med ljudupptagning. Jag är infor-

merad om hur materialet som framkommer utav intervjun kommer att hante-

ras. Jag är införstådd vad syftet med undersökningen är och vad som förvän-

tas av båda parter. Jag vet om att det är frivilligt att delta och att jag får av-

bryta mitt deltagande när jag vill.   

 

Jag är införstådd och har tagit del av informationen ovan och fått muntlig be-

skrivning. 

JA  □  

NEJ  □ 

  

Underskrift:   

 

Datum:   
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9.3 BILAGA 3 

Intervjuguide 

Förskollärarnas bakgrund inom teknik, 

 teknik i verksamheten, 

 lärplattan i verksamheten. 

***  

Examens år: 

Hur många år har du jobbat i förskolan: ca 

Vilken typ av avdelning jobbar du på nu: 

Vad betyder teknik ”spontant” för dig som person? 

Vad säger din professionella roll som förskollärare att teknik är? 

Har du fått gått någon form av utbildning, kurs, workshops eller något  

liknande inom ämnet teknik? 

Efter revideringen av läroplanen 2010, vilka möjliga förutsättningar för  

utbildning har er arbetsgivare givit er, inom ämnet teknik? 

- Har ni i ert arbetslag samma kunskap ev. utbildning inom ämnet teknik? 

- Har du upplevt att ni har varit i behov av mer kunskap inom ämnet teknik? 

- Har du ett annat språk för att beskriva ämnet teknik i verksamheten och in-

för barnen idag än vad du hade innan revideringen (alt. innan er utbildning)? 

*** 

Vilka tekniska ”termer” upplever du att barnen använder i er verksamhet? 

Kan du berätta om tekniska funktioner/redskap/system/tema som ni har arbetat 

med i verksamheten, under det här året? 

Vilka lekalternativ har ni framme på avdelningen, som ni kan koppla till tek-

nik? 

Hur upplever du att barnen tar till sig ämnet teknik? 

Upplever du problem eller brister inom ämnet teknik? 

- Vilka möjligheter ser du inom ämnet teknik? 
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***  

Kan du manövrera/hantera lärplattan på er avdelning? 

- Har du fått utbildning/beskrivning på hur man använder den i verksamheten? 

- Har du privata förkunskaper om surfplattor, sen innan lärplattor infördes i 

förskolan ? 

Har du själv spelat några av applikationerna som finns på den? 

- Kan du rekommendera en app och varför? 

Har ditt intresse av lärplattan förändras med åren, sen den infördes i verksam-

heten? 

Vart ifrån får ni inspiration till lärplattan? 

Hur använder barnen lärplattan? 

- Tror du att de lär sig saker undermedvetet när de sitter och spelar spel? 

Tycker du att barnen kan med lärplattan bättre än er förskollärare? 

 

Kan du beskriva ett arbete/lek/aktivitet med lärplattan, inom ramen för teknik 

och naturvetenskap? 

*Vilka appar/funktioner tycker du fungerar till detta ämne? 

 

Rent allmänt, inom alla ämnen, har du erfarenheter om problem som har 

dykt upp med användningen av lärplattan i verksamheten? 

Rent allmänt, inom alla ämnen, har du erfarenheter om möjligheter som har 

dykt upp med användningen av lärplattan i verksamheten? 
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Turtle Logic  

Vägled sköldpaddorna hem 

och träna logiskt tänkande (programmering). 

Finns på AppStore, det finns en gratisversion och  

två köpversioner, originalet och en uppföljare.  

Pris klass 1 

Mer info på https://www.pappasappar.se/turtle-lo-

gic/ eller https://www.pappasappar.se/turtle-logic-

2/ Hämtade: 2019-01-05 från Pappasappar. 

Pris klass 1: 0-20 Kr 

Pris klass 2: 21-60 Kr 

Pris klass 3: 61 Kr   

Pris klass 4: årskostnader per barn 

* = köp inuti App 

Pettsons uppfinningar   

Skapa knasiga och kluriga uppfinningar med 

Pettson och Findus. 

Finns på AppStore & PlayButik.  

Numera finns det 2 uppföljare till originalet.  

Pris klass 2 & 3 

Mer info på https://www.pappasappar.se/pett-

sons-uppfinningar-1/ eller https://www.pap-

pasappar.se/pettsons-uppfinningar-2/ eller 

https://www.pappasappar.se/pettsons-uppfin-

ningar-3/  

Hämtade: 2019-01-05 från Pappasappar. 

9.4 BILAGA 4 

Förskollärarnas app-tips 

 

Appar inom ämnet teknik  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Blue-Bot & Bee-Bot 

Programmera vägen som boten ska gå.  

Blue-Bot & Bee-Bot finns även som verkliga  

artefakter som man programmerar och det finns även en 

App ”Blue-Bot Remote” där du kan styr artefakten med 

surfplattan via Bluetooth.  

Finns på AppStore & PlayButik. 

Pris klass 1 

Mer info på https://itunes.apple.com/se/app/blue-

bot/id957753068?mt=8 eller 

https://www.youtube.com/watch?v=INO623IT-q0  

Hämtade: 2019-01-05 från AppStore & Youtube. 

 

https://www.pappasappar.se/turtle-logic/
https://www.pappasappar.se/turtle-logic/
https://www.pappasappar.se/turtle-logic-2/
https://www.pappasappar.se/turtle-logic-2/
https://www.pappasappar.se/pettsons-uppfinningar-1/
https://www.pappasappar.se/pettsons-uppfinningar-1/
https://www.pappasappar.se/pettsons-uppfinningar-2/
https://www.pappasappar.se/pettsons-uppfinningar-2/
https://www.pappasappar.se/pettsons-uppfinningar-3/
https://www.pappasappar.se/pettsons-uppfinningar-3/
https://itunes.apple.com/se/app/blue-bot/id957753068?mt=8
https://itunes.apple.com/se/app/blue-bot/id957753068?mt=8
https://www.youtube.com/watch?v=INO623IT-q0
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Minilobes: Vilken ska bort?  

Upptäck vad som inte passar in. 

Finns på AppStore & PlayButik.  

 

Pris klass 1 

Mer info på https://www.pappasappar.se/minilo-

bes-vilken-ska-bort/  

Hämtade: 2019-01-05 från Pappasappar. 

Polyglutt  

Digital bilderbokstjänst  

för att arbeta med  

språkutveckling och litteratur. 

Finns på AppStore. 

Pris klass 4 

Mer info på https://www.inlasningstjanst.se/tjans-

ter-for-larare/polyglutt/  

Hämtade 2019-01-05 från ILT inlärningstjänst. 

Ugglo  

Digital bilderbokstjänst 

för att arbeta med  

språkutveckling och litteratur. 

Finns på AppStore & PlayButik. 

Pris klass 4 

Mer info på https://www.ugglo.se/  

Hämtade 2019-01-05 från Ugglo. 

Cloud QR Skanner  

Arbeta med QR koder,  

men detta är enbart för att skanna.  

Behövs andra Appar för att  

skapa QR koder, såsom Cloud QR. 

Finns på AppStore & PlayButik. 

Pris klass 1 

Mer info på https://www.pappasappar.se/cloud-

qr-skanner/  

Hämtade: 2019-01-05 från Pappasappar. 

 

Puppet Pals  

Skapa film med eget  

tal och rörliga figurer. 

Finns på AppStore, det finns  

två gratis- och två köpversioner,  

originalet och en uppföljare.  

Pris klass 1 & 3 * 

Mer info på https://www.pappasappar.se/puppet-

pals/ eller https://www.pappasappar.se/puppet-

pals-2/ Hämtade: 2019-01-05 från Pappasappar. 

 

Santa Spy Cam   

App som är jul-inspirerad,  

gör filmer där nissarna kommer 

fram, som december-pyssel 

med QR koder. 

Finns på AppStore & PlayButik. 

Pris klass 1 * 

Mer info på https://www.santaspycam.com/ 

Hämtade: 2019-01-05 från Santa Spy Cam. 

 

Baby Puzzles  

Pussel för de mindre barnen, 

få figuren att passa i rätt siluett. 

Finns på AppStore & PlayButik. 

Pris klass 1* 

Mer info på 

https://www.youtube.com/watch?v=z0L1nDh-

dOts eller http://edujoy.es/games/baby-puzzles/ 

Hämtade: 2019-01-05 från Youtube & edujoy. 

 

 

Grow Recycling  

Arbeta med återvinningskärl  

och se hur soporna förvandlas 

till nya saker. 

Finns på AppStore. 

Pris klass 2 

Mer info på https://www.pappasappar.se/gro-re-

cycling/  

Hämtade: 2019-01-05 från Pappasappar. 

 

 

Övriga appar som förskollärarna rekommenderar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pappasappar.se/minilobes-vilken-ska-bort/
https://www.pappasappar.se/minilobes-vilken-ska-bort/
https://www.inlasningstjanst.se/tjanster-for-larare/polyglutt/
https://www.inlasningstjanst.se/tjanster-for-larare/polyglutt/
https://www.ugglo.se/
https://www.pappasappar.se/cloud-qr-skanner/
https://www.pappasappar.se/cloud-qr-skanner/
https://www.pappasappar.se/puppet-pals/
https://www.pappasappar.se/puppet-pals/
https://www.pappasappar.se/puppet-pals-2/
https://www.pappasappar.se/puppet-pals-2/
https://www.santaspycam.com/
https://www.youtube.com/watch?v=z0L1nDhdOts
https://www.youtube.com/watch?v=z0L1nDhdOts
http://edujoy.es/games/baby-puzzles/
https://www.pappasappar.se/gro-recycling/
https://www.pappasappar.se/gro-recycling/
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Music Color  

Lär dig färger och lyssna på klassisk musik, välj 

färg att utgå ifrån, då kommer tecknade bilder i 

den färgen och sen väljer man en teckning och 

får se en verklig bild av teckningen. 

Finns på AppStore,  

finns gratis- (Lite) & köpversion.  

Pris klass 1 & 3 

Mer info på https://www.pappasappar.se/music-

color/ Hämtade: 2019-01-05 från Pappasappar. 

 

 

Sound Touch 

En omfattande pekbok, tryck på tecknade bilder 

och få se och höra dem i en verklig bild. 

Finns på AppStore & PlayButik,  

finns gratis- (Lite) & köpversion. 

Pris klass 1 & 3 

 

Mer info på https://www.pappasappar.se/sound-

touch/ Hämtade: 2019-01-05 från Pappasappar.  

Bugs and Buttons  

18 pedagogiska spel,  

med bl.a. matte och mönster. 

Finns på AppStore & PlayButik,  

finns fler uppföljare och  

andra variationer av spelet. 

Pris klass 2 

Mer info på https://www.pappasappar.se/bugs-

buttons/  

Hämtade: 2019-01-05 från Pappasappar. 

 

Bornholmslek  

Den kända Bornholmsmodellen  

finns nu som App. 

Finns på AppStore. 

Pris klass 3 

 

Mer info på https://www.pappasappar.se/born-

holmslek/  

Hämtade: 2019-01-05 från Pappasappar. 

 

Fluidity HD  

Lek med färg och upplevelsen av den flytande 

bakgrunden, koppla surfplattan till en projektor 

och låt barnen uppleva den i storbild. 

Finns på AppStore. 

Pris klass 1* 

 

Mer info på https://itunes.apple.com/se/app/flui-

dity-hd/id399403909?mt=8 eller 

https://vimeo.com/16108269  

Hämtade: 2019-01-05 från App Store & Vimeo. 

Quiver  

Hur du gör visas tydligt i Appen, gå in på  

QuiverVisions hemsida, ladda ner eller skriv ut 

målarbilder, låt barnen måla bilderna och använd 

sedan appen för att skapa liv åt teckningen.  

OBS! Appen kan behöva ladda ner  

bildkollektioner för att arbeta med just den  

bilden man valt, det märks när  

surfplattan är över teckningen. 

Finns på AppStore & PlayButik.  

Pris klass 1 

Mer info på http://www.quivervision.com/  

Hämtade: 2019-01-05 från QuiverVision. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pappasappar.se/music-color/
https://www.pappasappar.se/music-color/
https://www.pappasappar.se/sound-touch/
https://www.pappasappar.se/sound-touch/
https://www.pappasappar.se/bugs-buttons/
https://www.pappasappar.se/bugs-buttons/
https://www.pappasappar.se/bornholmslek/
https://www.pappasappar.se/bornholmslek/
https://itunes.apple.com/se/app/fluidity-hd/id399403909?mt=8
https://itunes.apple.com/se/app/fluidity-hd/id399403909?mt=8
https://vimeo.com/16108269
http://www.quivervision.com/

