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En kvalitativ studie där syftet är att öka kunskaperna kring om och hur 
förskollärare använder sig av lärplattan som pedagogiskt verktyg i förskolan, 
samt om den används i ett matematikutvecklande syfte. Studien tar avstamp i 
det sociokulturella perspektivet och som metod används semistrukturerade 
intervjuer som genomförts med åtta förskollärare. Resultatet visar att det finns 
flera olika sätt att arbeta med lärplattan som pedagogiskt verktyg. 
Förskollärares förhållningsätt gentemot lärplattan är avgörande för hur 
lärplattan används i verksamheten. Lärares ämneskunskaper i matematik 
visade sig vara avgörande för i vilken mån förskollärare kan synliggöra 
matematiken i användandet av lärplattan. En slutsats som studien presenterar 
är att arbetet med lärplattan som pedagogiskt verktyg är komplext då verktyget 
finns, men kunskaperna både inom matematik och digital kompetens varierar.  

_______________________________________________________ 
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1  Inledning  

Dagens medborgare i Sverige lever i ett digitaliserat samhälle där digitala verktyg 
förekommer i många olika former, de används både privat och i arbetet. För att individer 
ska kunna använda dessa digitala verktyg på bästa sätt underlättar det att inneha digital 
kompetens. Digital kompetens innebär att kunna tillämpa och använda de digitala verktyg 
som finns tillgängliga i dagens samhälle, exempelvis mobiltelefoner, datorer, Global 
Positioning System (Gps) och lärplattor. Europaparlamentet (2005) listar åtta 
nyckelkompetenser, där digital kompetens är en av dem. En annan nyckelkompetens är 
matematisk kompetens, vilket innebär att en person har och kan använda matematiska 
kunskaper i vardagen. Dessa nyckelkompetenser anses extra viktiga att erhålla för att leva 
ett framgångsrikt liv i dagens digitaliserade samhälle. 

Palmér (2015) lyfter att digitala verktyg är en del av yngre barns vardag och lärplattan blir 
allt vanligare ute i dagens förskolor. Dock är det inte det digitala verktyget i sig som avgör 
vad det blir för resultat vid användningen, utan snarare hur verktyget används. I 
läroplanen för förskolan framgår det tydligt vilka matematiska förmågor och kunskaper 
förskolan ska främja i barns lärande. Dock framgår det inte lika tydligt gällande den 
digitala kompetensen. Forsling (2011) belyser att i de svenska läroplanerna för grundskola 
och förskola lyfts ämnen som IT och IKT som viktiga, men det finns ingen tydlig definition 
på vad digital kompetens innebär. Eftersom digitaliseringen i samhället ökar så är det 
förskolan och skolans ansvar att förbereda barnen på ett leverne i den digitala världen 
(Skolverket, 2016b). Därför har Skolverket föreslagit att läroplanen för förskolan ska 
kompletteras med en tydligare definition på hur förskolan ska sträva efter att barnen får 
möjlighet att utveckla sina förmågor och kunskaper kring digital kompetens (ibid).  

Bergman och Fors (2015) har genomfört en studie om lärplattans betydelse i arbetet med 
att utveckla barnens matematiska och språkliga kompetenser. Studien visade att lärandet 
ökade när barn samspelar kring lärplattan, även barns matematiska och språkliga 
kompetenser förbättrades. Enligt Björklund (2013), Olsson (2013) och Palmér (2015) är 
lärares förhållningsätt samt ämneskunskaper något som påverkar hur och vad de digitala 
verktygen används till. 

Ett av förskolans strävansmål är att lägga grunden för barnens livslånga lärande 
(Skolverket, 2016a). Detta innefattar bland annat att barnen ska få möjlighet att utveckla 
digital kompetens då, digitala verktyg är och fortsättningsvis kommer vara en självklar del 
av barnens liv. Lärplattan har enligt oss ett stort användningsområde och kan därför 
fungera som ett pedagogiskt verktyg i barns utveckling och lärande, bland annat inom 
matematik. Dock belyser Nielsen (2014) att det är intressant att utforska verksamhetens 
perspektiv till digitala verktyg. Därför är vi nyfikna på att ta reda på om, och i så fall hur 
förskollärare använder lärplattan som pedagogiskt verktyg i syfte att utveckla barns 
matematiska kunskaper. 
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1.1 Syfte och forskningsfrågor  

Syftet med vår studie är att öka kunskaperna kring om och hur förskollärare använder sig 
av lärplattan som pedagogiskt verktyg i förskolan, samt om den används i ett 
matematikutvecklande syfte. Studiens syfte besvaras med följande forskningsfrågor: 

- Hur ser förskollärares inställning ut kring arbetet med lärplattan i förskolan?  

- Hur kan förskollärare använda lärplattan i förskolan som ett pedagogiskt verktyg 
för att stötta barnen i deras matematikutveckling? 

1.2  Uppsatsens disposition  

I det inledande kapitlet beskrivs studiens syfte och forskningsfrågor. Som följs av 
begreppsdefinitioner där studiens centrala begrepp presenteras, för att öka läsarens 
förståelse för studien. I andra kapitlet redogörs tidigare forskning och relevant litteratur 
för studien. I tredje kapitlet beskrivs studiens teoretiska perspektiv, där vi har valt det 
sociokulturella perspektivet. Det fjärde kapitlet inleds med att beskriva hur insamlingen av 
data har gått till, följt av hur det insamlade materialet används och hanteras. Detta följs av 
hur vi förhållit oss till forskningsetik. Kapitlet avslutas sedan med litteratursökning, där 
tillvägagångssättet för sökning av artiklar och avhandlingar beskrivs. I det femte kapitlet 
presenteras studiens resultat från det insamlade materialet. Resultatet sammanställs och 
analyseras utifrån det sociokulturella perspektivet. Det sista och sjätte kapitlet inleds med 
resultatdiskussion, där studien kritiskt jämförs med tidigare forskning samt med 
beaktande i det teoretiska perspektivet. Vidare följer en metoddiskussion för att se om 
studiens metod var den rätta för att besvara dess forskningsfrågor. Kapitlet avslutas med 
slutsats och förslag på fortsatt forskning.  

1.3 Begreppsdefinitioner 

Nedan definieras de begrepp som är centrala för studien.   

 Lärplatta  1.3.1

I begreppet lärplatta innefattas synonymer såsom surfplatta, Ipad, padda, pekplatta, med 
flera. Begreppet lärplatta har valts som samlingsnamn dels för att texten ska vara lättläst, 
men även för att förtydliga att plattan är ett redskap för lärande.  

 IKT 1.3.2

IKT innefattar olika typer av digitala verktyg, exempelvis dator, lärplatta, digitalkamera, 
telefon. Begreppet omfattar även olika typer av appar, program och tjänster som finns att 
tillgå när det gäller de olika digitala verktygen.  
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2  Bakgrund  

I bakgrunden redogörs för litteratur och tidigare forskning som behandlar digital 
kompetens, digitala verktyg och lärplattan som verktyg för att utmana barns utveckling 
och lärande. Dessutom beskrivs hur lärplatta och matematik korresponderar med 
varandra samt förskollärares inställning till matematik och lärplattan. 

2.1 Digital Kompetens 

Digital kompetens innebär att en individ har grundläggande kunskaper i att använda 
digitala verktyg i vardagen. Det innebär till exempel att kunna använda digitala verktyg för 
att söka fram information på internet och att ha tillräckliga kunskaper för att kunna 
hantera olika dataprogram. Digital kompetens handlar även om att kunna använda 
digitala verktyg för att kommunicera genom till exempel epost (Europaparlamentet, 
2005).  

Både Prensky (2001) och Forsling (2011) skriver om digitala invandrare och digitala 
infödingar. De syftar till att dagens generation ses som digitalt infödda, där de tidigt 
socialiserar sig och skaffar sig teknologiska kunskaper, medan digitala invandrare tillägnar 
sig teknologiska färdigheter senare i livet. Detta leder till att digitala invandrare inte helt 
kommer ikapp de digitalt infödda i erfarenheter kring hur det är att leva i ett samhälle med 
digitala verktyg. Glappet mellan dessa två grupper är en viktig fråga i dagens skola och 
därför anses det viktigt att anpassa dagens undervisningssätt för att fånga dagens 
generations intresse. Rönnberg (2008), har forskat kring små barn och tv. Hon menar att 
barn redan i fosterstadiet förbereds för att leva i den digitaliserade världen, genom till 
exempel ultraljud, tv-ljud, fotografering, med mera. Detta fortsätter sedan genom 
exempelvis amning framför tv, mobiltelefon eller dator.  

De pågående interaktioner som ständigt skapas i genomförandet av digitala 
aktiviteter är en del av de digitala kompetenser som behövs för att genomföra olika 
aktiviteter. Varje individs kunskaper bidrar till att skapa en förståelse för vad digital 
kompetens innebär i just det sammanhanget (Walldén Hillström, 2014). Nielsen 
(2014) belyser att det är intressant att utforska den pedagogiska verksamhetens 
perspektiv till digitala verktyg. Om verksamheten utgår från vuxnas perspektiv eller 
barnens perspektiv, eller om det är ur båda perspektiven, är en intressant aspekt då 
det är en klar uppfattning om en digital generationsklyfta där pedagoger och barn 
har olika kunskaper och tillgång till digitala verktyg (Prensky, 2001; Zevenbergen, 
2007).  

Ljung-Djärf (2004) hänvisar till Alexandersson m.fl. (2000, 2001) projekt om förståelsen 
kring barns lärande via IKT i förskolan. I projektet framkom det att barn oftare frågade 
andra barn om hjälp istället för att fråga läraren. Det visade sig att flertalet lärare ansåg sig 
ha bristande kunskap och erfarenhet inom området IKT vilket även ansågs ha en påverkan 
för barns lärande. Brolin och Lindstrand (2008) i Forsling (2011) belyser IKT i förskolan, 
där de lyfter fram tre aspekter, inlärningsaspekten, arbetslivsaspekten och 
demokratiaspekten. Dessa aspekter syftar till att dagens barn är våra framtida medborgare 
och att det är viktigt att de har utvecklade IKT kunskaper som vuxna. I den första 
aspekten, inlärningsaspekten är användandet av IKT i fokus, där arbetssättet varieras och 
förändras. Detta skulle även kunna gynna relationen mellan barn och pedagog, samt 
medföra nya möjligheter för barn i behov av särskilt stöd.  
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Den andra aspekten, arbetslivsaspekten innefattar näringslivets och samhällets syn på 
förskolan. Vilket innebär att barnen ska förberedas inför sitt framtida yrkesliv. Därför är 
IKT en viktig del i förskolan sett ur arbetslivsaspekten. I den tredje aspekten, som är 
demokratiaspekten främjas allas rätt till en likvärdig utbildning. Även läroplanen för 
förskolan betonar vikten av att utbildningen ska oavsett var den sker, sträva efter att vara 
likvärdig för alla (Skolverket, 2016a)  

2.2 Lärplattan som ett pedagogiskt verktyg 

Vid användning av lärplattan får de yngre barnen tillgång till ytterligare ett verktyg att med 
alla sina sinnen kunna utforska och uppleva. Det är viktigt att det finns ett syfte med 
lärplattans användning, därför bör den ses som ett pedagogiskt verktyg i förskolan, inte 
något man spelar på (Olsson, 2013). Både Olsson (2013) och Palmér (2015) menar att det 
inte är lärplattan i sig som avgör vad det blir för resultat vid användningen, utan snarare 
hur den tillämpas och vad verktyget används till. Barn med minoritetsspråk ges fler 
möjligheter att delta i flerspråkiga aktiviteter tack vare lärplattans flexibla möjlighet till 
kommunikation med barn eller pedagoger på annan förskola som talar samma språk. 
Detta kan till exempel ske via Skype (Petersen, 2015). I Bergman och Fors (2015) studie 
framgår det att i arbetet med lärplattan i förskolan har barnens matematiska och språkliga 
kompetenser förbättrats. Barnens ordförråd utvecklades och deras förmåga att hjälpa 
varandra att lösa olika problem i de appar som användes förbättrades. Personalen ansåg 
även att de barnen som normalt sett hade mycket energi blev lugna och fungerade väl 
kring de regler som reglerade turtagning som skapats i aktiviteten. Detta var något som 
förvånande personalen då deras förutfattade mening var att barnen skulle bråka om vem 
som skulle få arbeta med lärplattorna.  

 Kommunikation och samspel med hjälp av lärplattan 2.2.1

Palmer (2015) framhäver att utformningen av lärplattans appar är av betydelse för typen 
av matematik som uppstår, men även den kommunikation som sker mellan barn och 
pedagoger.  Hon menar att olika appar påverkar både vilken typ av och hur matematiken 
framhävs i dialogen som sker mellan barn och pedagog. I den studie som Palmer (2015) 
hänvisar till visade det sig även att olika appar påverkade hur pedagogerna själva agerade i 
samspel med barnen och detta agerande kopplades ihop med hur apparna var utformade. 

Med lärplattan som verktyg skapas ett samspel där barnen tar sig an de utmaningar 
lärplattan skapar. Barnen hjälper och uppmuntrar varandra för att tillsammans komma 
framåt i den gemensamma utmaningen (Olsson, 2013). Barns deltagande och förmåga att 
agera i aktiviteter med lärplattan i förskolan hör samman med det samspelet mellan 
individ och miljö som skapas vid användning av den. Samspelen som skapas när barnen 
deltar och interagerar med varandra i aktiviteter med lärplattan är unika för just den. Det 
går heller inte att direkt jämföra lärplattan med andra digitala medier som till exempel 
laptops, då lärplattan skapar en annan sorts samspel när barn tillsammans integrerar med 
den och dess olika appar. Lärplattan kan skapa möjligheter att lättare kunna kommunicera 
med sin omvärld för de yngre barnen. Den erbjuder fler teckensystem, fler sätt än verbal 
kommunikation. För de äldre barnen främjar lärplattan samråd och ett gemensamt 
lärande, då barnen många gånger samtalar och diskuterar kring turordning, appar och hur 
de används (Peterson, 2015).  
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Den interaktion som sker mellan barn och pedagoger vid datorn kan ses som 
flerdimensionell, ett komplext samspel som sker framför datorn som består av gester, tal, 
blickar, bilder och med röster när de förtydligar och pekar ut sina instruktioner (Klerfelt, 
2007).  

2.3 Lärplatta och matematik i förskolan 

I förskolan inträffar många situationer för barn att kommunicera matematik samt utveckla 
sin matematiska förmåga. Förskolans pedagogiska innehåll, miljön och det matematiska 
innehållet påverkar att matematisk kommunikation uppstår.  När barn redan tidigt i 
förskolan erövrar matematiska erfarenheter kan det ha inverkan på den fortsatta 
matematiska utvecklingen, både i skolan och i det framtida livet. Barn använder sig av 
matematik som ett verktyg i lek och samspel med andra barn och vuxna. Då barn 
kommunicerar med sin omgivning använder de sig av matematik, det kan vara 
matematiska begrepp, symboler och tecken (Lundström, 2015). Barn som använder sig av 
lärplattan utvecklar ett intresse för skriftspråk och förståelsen för olika symboler ökar 
(Olsson, 2013). Lärplattan kan fungera som en väg in i en matematisk process, då 
lärplattan kan bidra till att barn utvecklar en grundläggande matematisk förståelse på ett 
lekfullt sätt. Genom att skapa matematiska situationer där lärandet blir lustfyllt får barnen 
möjlighet att utveckla en positiv inställning till matematik. Detta bidrar till att 
nyfikenheten och lusten att lära ökar (ibid). Olsson (2013) lyfter att olika appar kan bidra 
till att barn tillägnar sig olika matematiska begrepp och kunskaper. I Kosko och Ferdig 
(2016) studie visade att de barn som använde appen ”Zorbit”, utvecklade kunskaper kring 
främst rumsuppfattning. En förklaring till hur barnen kunde utveckla sina matematiska 
förmågor var att appen fångade upp barnens intressen och gjorde lärandet meningsfullt. 

2.4 Förskollärares inställning till matematik och lärplatta i 
förskola 

Tidigare forskning visar att lärares egna förhållningssätt till material, redskap och digitala 
verktyg har en väsentlig roll för den pedagogiska verksamheten. Detta gäller framför allt 
lärares inställning till de digitala verktygens användningsmöjligheter (Björklund, 2013; 
Olsson, 2013; Palmér, 2015). De digitala verktygen skapar fler möjligheter till utveckling 
av matematiklärande och matematikundervisning. En förutsättning för kunna använda 
digitala verktyg är att läraren har kunskaper i hur dessa verktyg fungerar för att kunna 
utnyttja dem i sin undervisning. Även förskolan och vad som förekommer där har 
påverkan på barns möjligheter till att fortsätta utveckla sin förståelse för omvärlden 
(Björklund, 2013). Även Palmér (2015) och Lundström (2015) förtydligar pedagogernas 
centrala roll när matematiken ska synliggöras genom digitala verktyg. Pedagogernas roll 
blir att fungera som medlare mellan barns tidigare erfarenheter och de nya utmaningar de 
ställs inför. För att möjliggöra detta är det viktigt att pedagogerna själva innehar goda 
kunskaper kring användande av digitala verktyg, men även goda kunskaper om matematik 
och hur yngre barn utvecklar sina matematiska kunskaper.  
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Berman och Fors (2015) har i en studie undersökt hur användning av lärplattan kan bidra 
till barnens utveckling och lärande. Av de pedagoger som i början av studien var negativt 
inställda till lärplattan så ändrade majoriteten inställning under studiens gång. Lärplattans 
flexibilitet är något deltagarna lyfter som en positiv fördel med lärplattan, och menar att 
den väger över de negativa aspekterna som framförallt är att det inte ges tillräckligt mycket 
tid från cheferna för personalen att delta i aktiviteterna med lärplattan. Benz (2012) menar 
att förskollärares inställning till matematik är avgörande för om förskolan arbetar med att 
undervisa barnen i matematiken eller inte. Många förskollärare saknar kunskaper och 
adekvat utbildning för att kunna undervisa i matematik. En studie visar att det var 
vanligare att deltagarna använde neutrala alternativt positiva ord för att beskriva sin 
inställning till matematik. Trots detta så uttrycker en tredjedel av förskollärarna att de 
anser att matematik är något förvirrande (Benz, 2012). Även Perry, Dockett och Harley 
(2007) lyfter fram lärares inställning till matematik samt ämneskunskaper som starka 
faktorer som påverkar lärares möjligheter att undervisa i matematik. En annan aspekt som 
författarna belyser som viktig i arbetet med matematik, är att läraren har förmågan att 
skapa lustfyllda situationer för matematiklärande. För att möjliggöra detta är det viktigt 
att läraren blir erbjuden fortbildning som utvecklar och stärker läraren att utbilda inom 
matematik.  
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3 Teoretiskt perspektiv  

För att få ökad kunskap om hur förskollärare kan använda lärplattan som pedagogiskt 
verktyg för att utmana barnen i deras utveckling och lärande, så tar denna studie avstamp i 
det sociokulturella perspektivet. Det sociokulturella perspektivet anser vi är lämpligt 
eftersom lärplattan kan fungera som en artefakt i förskolan och i samspel med sin 
omgivning kan resultera i ett lärande. Vårt fokus i analysen av studiens resultat kommer 
vara att identifiera artefakter, samspel och kommunikation, vilka kan ses som det 
sociokulturella perspektivets grundstenar.  

3.1 Sociokulturellt perspektiv 

Lev Vygotskij är grundare till det sociokulturella perspektivet. Enligt Säljö (2014) handlar 
det sociokulturella perspektivet om hur människor, både enskilt och i grupp, använder och 
tillägnar sig såväl materiella som intellektuella hjälpmedel. Det sociokulturella 
perspektivet innefattar en rad olika centrala begrepp så som artefakt, redskap, mediering 
och proximala utvecklingszonen. Även samspel, språk och kommunikation är några 
centrala delar i det sociokulturella perspektivet. I Strandberg (2006) framgår det att barn 
redan från födseln pratar med människor i sin omgivning, även om de inte har det verbala 
språket. Redan i det här stadiet påbörjas det sociala samspelet mellan barn och sin 
omgivning menar författaren. Det som framförallt är av intresse för vår studie i det 
sociokulturella perspektivet är det samspel som sker mellan individer, samt mellan individ 
och artefakt. Med det menar vi det samspel som uppstår mellan barn och barn och mellan 
barn och förskollärare vid användning av lärplattan, där lärplattan är den gemensamma 
artefakten. Lärplattan som artefakt bidrar till samspel och i samspelet uppstår 
kommunikation. Begreppen artefakt, samspel och språk genomsyrar denna studie och är 
våra analytiska verktyg. 

 Artefakt eller redskap  3.1.1

Säljö (2014) beskriver att begreppet artefakt är en vanligt använd term i Vygotskijs 
sociokulturella perspektiv, artefakter innefattar både språkliga och fysiska resurser. Det 
kan till exempel handla om fysiska redskap som en hammare, en lyftkran eller en 
grävskopa. Detta är fysiska föremål skapade av människan för att underlätta människans 
fysiska arbete. Det finns även förmågan att använda verbala och intellektuella redskap som 
till exempel kan hjälpa människan att läsa bruksanvisningar eller göra en uträkning. Det 
sociokulturella perspektivet innefattas även av människors förmåga att samspela med 
varandra genom kommunikation. Ett samspel där människor delar och utbyter kunskaper 
med varandra, så väl verbala som intellektuella artefakter.  
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 Mediering 3.1.2

Säljö (2014) förklarar mediering som ett centralt begrepp i Vygotskijs teori. Detta 
innefattar att människans tänkande och föreställning av omvärlden grundar sig i 
människors kultur samt fysiska och intellektuella redskap. Vidare belyser Säljö att 
resurserna som finns i människans språk är det viktigaste medierande redskapet. 
Med kommunikation kan människor samspela med varandra i olika aktiviteter. 
Strandberg (2006) belyser att sociala aktiviteter ses som början till all utveckling och 
lärande. Det är med omgivningen som ett lärande sker och det människan klarar av 
själva har sin utgångspunkt i ett kollektiv lärande, där människan lär av och med 
andra. Det är i samspelet med andra som lärandet skapas och utvecklas och här är 
språket en betydande faktor. Även Säljö (2014) menar att för barn utgör språk och 
kommunikation en länk mellan sig själva och sin omgivning. Genom 
kommunikationen kan barnen ta del av och öka sin förståelse för vad som sker i 
leken och interaktionen med andra. I det sociokulturella perspektivet anser man att 
barn agerar med hjälp av språkliga kunskaper. Dessa språkliga kunskaper har de 
stött på och fått med sig i sitt samspel med andra människor. 

 Proximala utvecklingszonen  3.1.3

Ett annat centralt begrepp inom sociokulturellt perspektiv är det som Vygotskij kallade 
den proximala utvecklingszonen vilket innebär att individer befinner sig i situationer som 
möjliggör utveckling och lärande. Det en individ inte klarar självständigt ännu kan 
individen klara med stöttning från andra människor, det mellanrummet mellan vad en 
individ klarar själv och det som individen klarar med hjälp av andra definieras som den 
proximala utvecklingszonen. Att befinna sig i den proximala utvecklingszonen innebär att 
individen tillfälligt lånar kunskaper (stöd) från sin omgivning för att på sikt klara sig 
självständigt utan att behöva låna kunskaper (Säljö, 2014).  
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4 Metod  

Metodkapitlet innehåller val av metod och datainsamlingsmetod. Därefter redovisas 
studiens urval och arbetets genomförande. Vidare behandlas i detta kapitel, forskningsetik 
samt studiens tillförlitlighet och trovärdighet.   

4.1 Metodval 

Till studien valdes en kvalitativ ansats då studiens syfte är att öka våra kunskaper om 
lärplattans användningsområde i förskolan. 

En kvalitativ ansats innebär att en studie söker och förklarar egenskaper. Denna typ av 
studie används för att fördjupa och bredda vetskapen kring ett visst fenomen (Tivenius, 
2015). Studien har en kunskapsteoretisk utgångspunkt vilket innebär att tolkningen av 
verkligheten görs utifrån respondenternas svar (Bryman, 2011). För att samla in kvalitativ 
data har det genomförts intervjuer. Genom att använda intervjuer som metod ger det oss 
möjlighet att på djupet fånga respondentens åsikter kring ett visst område.  

4.2 Datainsamlingsmetod  

Semistrukturerade intervjuer användes för att synliggöra deltagarnas erfarenheter kring 
arbetet med lärplattan som pedagogiskt verktyg. Denna metod möjliggör för oss att få en 
djupare förståelse för respondenternas svar vilket är önskvärt kopplat till studiens syfte.  

Genom att använda sig av semistrukturerade intervjuer, vilket innebär att det finns en 
frågeguide som följer ett övergripande tema, ger det respondenterna möjlighet att utforma 
sina svar relativt fritt och dessutom får forskarna möjlighet att ställa följdfrågor. I 
kvalitativa intervjuer förutsätts det att den som intervjuar är uppmärksam på vad som sägs 
samt hur det sägs, för att kunna följa upp intressanta synpunkter som respondenterna 
lyfter (Bryman, 2011). Frågeguiden är utformad med öppna frågor, vilket resulterar i att 
svaren blir unika för varje respondent. Den är utformad efter teman som är relevanta för 
studiens syfte såsom förskollärarnas erfarenheter, hur arbetet ser ut i praktiken samt 
lärplattans användningsområde kopplat till matematik.    

4.3 Urval 

Till studien valdes det att intervjua åtta verksamma förskollärare, då de har huvudansvaret 
för förskolans verksamhet, men även för att det är inom den professionen som vi utbildar 
oss. Till denna studie har det gjorts ett bekvämlighetsurval, vilket definieras av Bryman 
(2011) som ett urval där de personer som finns tillgängliga för forskaren blir utvalda att få 
delta i studien. Valet att genomföra ett bekvämlighetsurval har sin förklaring i den korta 
tidsram som denna studie har. Kontakt har tagits med de förskolor där vi vet att de har 
tillgång till lärplattor. Åtta respondenter har intervjuats, från totalt fyra olika förskolor i 
fyra olika kommuner. De intervjuade förskollärarna arbetar på både småbarnsavdelning 
(1-3 år) och storbarnsavdelning (3-5 år). Nedan bifogas en tabell som visar 
respondenternas bakgrundsfakta. 
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Respondent Ålder Antal år i yrket Barnens ålder Antal lärplattor 

1	 42	år	 10	år	 3-6	år	 1	st	

2	 37	år	 4	år	 1-3	år	 2	st	

3	 46	år	 22	år	 3-5	år	 2	st	

4	 43	år	 15	år	 1-3	år	 2	st	

5	 25	år	 2,5	år	 5	år	 2	st	

6	 25	år	 6	år	 5	år	 2	st	

7	 48	år	 23	år	 3-4	år	 1	st	

8	 38	år	 8	år	 5	år	 2	st	

 

4.4  Genomförande  

Kontakt togs med fyra olika förskolor i fyra olika kommuner via telefon, där vi angav syftet 
med studien och frågade om deras intresse för deltagande. Efter att fått godkännande om 
att de ville medverka bokades det in tid för genomförande av intervjuer med åtta 
förskollärare. Därefter skickades det ut mail till de tilltänkta respondenterna och 
missivbrev (se bilaga 1) bifogades. Där syfte med studien samt hur studien förhåller sig till 
vetenskapsrådets etiska riktlinjer lyftes fram.  

För att underlätta för deras deltagande fick förskollärarna välja plats för intervjun.  
Intervjuerna genomfördes på varje respondents förskola. Samtliga respondenter valde en 
avskild plats och varje intervju tog mellan 20-30 minuter. Då intervjuguiden (se bilaga 2) 
var utformad med öppna frågor kunde respondenterna ge oss de svar de ville, det fanns 
alltså inga givna svar från början. Detta resulterade även i att det kunde ställas de 
följdfrågor som svaren ledde oss till.  

Under samtliga åtta intervjuer har båda författarna deltagit, avsikten med bådas 
deltagande har varit att öka möjligheter till att få ett vidare perspektiv på respondenternas 
svar. Genom att båda deltar i hela processen skapas bättre förutsättningar för en djupare 
förståelse. Efter godkännande av respondenten användes ljudinspelning för att kunna vara 
mer aktiva i intervjun samt att minimera risken att något missas eller missuppfattas. De 
inspelade intervjuerna transkriberades och sammanställdes.  

4.5 Analysmetod 

Efter datainsamling har båda tillsammans lyssnat och transkriberat det insamlade 
material och genomförda intervjuer har sammanställts. Vi har tillsammans bearbetat och 
kategoriserat insamlat material och likheter och skillnader i respondenternas svar har 
beaktats. Detta gjordes genom att använda olika färgmarkeringar och färgkoder, för att på 
så sätt identifiera och kunna se likheter och olikheter i svaren med det teoretiska 
perspektiv samt forskningsfrågor som utgångspunkt.  



 

 

11 

 

Det bearbetade materialet har sedan genererat i fyra olika områden som särskilt utmärker 
sig i respondenternas svar. Dessa områden är: förskollärares inställning till lärplattan i 
förskolan, lärplattan som ett pedagogiskt verktyg, lärplattan som pedagogiskt verktyg för 
barns språkutveckling och lärplattan som ett pedagogiskt verktyg för utveckling och 
lärande i matematik. Utifrån dessa områden har det sociokulturella perspektivet valts som 
analysverktyg och teoretiskt verktyg.  

4.6  Forskningsetik 

I studien har de forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet (2011) rekommenderar 
tagits i beaktande. Principerna innehåller fyra olika områden; informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, samt nyttjandekravet. Informationskravet 
innebär att forskaren är skyldig att informera deltagare om forskningens syfte, hur studien 
kommer genomföras, samt att de uppgifter som deltagaren lämnar endast ska användas 
för syftens studie. Samtyckeskravet innebär att deltagandet i studien är helt frivilligt och 
deltagaren innehar rätten att avsluta sitt deltagande när som helst. Samt att samtycke till 
att angivna uppgifter får användas.  Konfidentialitetskravet innebär att deltagare ges 
största konfidentialitet och alla personuppgifter skyddas från obehöriga. Nyttjandekravet 
innebär att all insamlad information endast får användas för forskningens ändamål 
(Vetenskapsrådet, 2011). 

I missivbrevet som skickades ut till alla respondenter informerades de om hur vi förhållit 
oss till de forskningsetiska principerna. I brevet presenterades även studiens syfte och vad 
det innebär för respondenterna att delta, samt att information om de villkor som gäller för 
deras deltagande. I missivbrevet framgick samtyckeskravet att deltagandet är frivilligt och 
rätten till att avbryta sin medverkan närsomhelst utan att behöva ange orsak. 
Respondenterna informerades även om vad de insamlade uppgifterna ska användas till 
samt rätten till att avbryta eller avböja att svara på en specifik fråga enligt 
informationskravet. Dessutom tillfrågades varje respondent om samtycke till 
ljudinspelning under intervjun. Vidare informerades respondenterna om att både förskola 
och förskollärare inte kommer att namnges för att på så sätt undvika att respondenternas 
identitet avslöjas. Samt att både inspelning och transkribering enbart hanteras av oss och 
vår handledare på högskolan. Detta enligt konfidentialitet och nyttjandekravet. 
Respondenterna har även informerats att publicering av den färdigställda studien sker på 
databasen DiVA.  

4.7 Litteratursökning  

Vår litteratursökning har gjorts genom sökning i olika databaser. De databaser vi har 
använt är ERIC och SWEPUB. De sökord vi har använt vid litteratursökningen är på 
engelska som bland annat: early childhood, preschool, preschool teacher, Ipad, tablet, 
teacher, attitudes, math* men även översatta till svenska vilket då blir förskola, 
förskollärare, Ipad, surfplatta, lärare, inställning, matematik. Ordkombinationen har 
varierats dock har vi begränsat samtliga sökningar till refereegranskade (peer Review) 
publicerade. Vår litteratursökning i databasen ERIC har exempelvis sett ut på följande 
sätt: sökord math* AND (tablet OR Ipad) gav 11 träffar.(“teacher attitudes”) AND (math) 
gav 44 träffar, dessa sökningar filtrerades till träffar på förskola och peer Review. Vissa av 
de artiklar vi har läst som relaterar till vårt ämne har sedan fört oss vidare till andra 
artiklar och publikationer genom att vi har tittat vilka referenser de har använt sig av.  
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Detta har resulterat i att vi fått fram aktuell forskning men även en del tidsmässigt förlegad 
forskning. I de fallen forskningen varit förlegad men fortfarande intressant för oss, har vi 
sökt på forskarens namn för att se om personen har publicerat något som är mer aktuellt.  

4.8 Tillförlitlighet och pålitlighet  

En kvalitativ studie bedöms enligt begreppen tillförlitlighet och äkthet. Detta 
besvarar hur sannolikt studiens resultat är. Enligt Bryman (2011) innefattas en 
kvalitativ studie av begreppen tillförlitlighet, trovärdighet och pålitlighet. 
Trovärdighet innefattar om studiens resultat är hållbart eller inte, det vill säga hur 
sannolikt studiens resultat är. Pålitlighet innefattar studiens tillförlitlighet, det vill 
säga om studiens resultat skulle se likadant ut om den genomfördes igen. Eller om då 
studien skulle ha påverkats av tillfälliga eller slumpmässiga grunder.  

Respondenterna informerades om att vi förhåller oss till vetenskapsrådets 
forskningsetiska principer, som innebär att såväl respondenter som förskola inte är 
identifierbara i studien, så har chansen ökat att de gett oss sanningsenliga svar. Detta kan 
ha påverkat studiens tillförlitlighet då studien kan genererat i ett mer sanningsenligt 
resultat. Genom att få vara icke namngiven i sitt svar ökar chansen att respondenterna ger 
oss ett sanningsenligt svar. Då det bland respondenterna finns en bredd gällande 
erfarenhet och ålder som stämmer överens med verksamma förskollärare i Sverige så 
vinner studien i trovärdighet.  Intervjuerna har genomförts med ljudinspelning samt båda 
författarnas närvaro, vilket har påverkat studiens tillförlitlighet, då det bidragit till ett 
breddat helhetsperspektiv som återspeglat den faktiska verkligheten. Då finns även 
möjlighet att återgå till det insamlade materialet för att klara ut eventuella misstolkningar 
kring respondenternas svar. För att minimera risken att respondenterna påverkar och 
samtalar med varandra kring hur det ska svara på frågorna har alla respondenter 
intervjuats enskilt samt att vi valt att inte lämna ut frågeguiden i förväg, båda dessa 
aspekter höjer studiens tillförlitlighet. Den har i stället presenterats först vid 
intervjutillfället. Detta har resulterat i att de svaren som respondenterna ger är deras egna 
tankar och erfarenheter och inte något de i arbetslaget bestämt är rätt svar vilket påverkar 
studiens tillförlitlighet. Detta är viktigt för oss då vår studie är beroende av att få ta del av 
respondenternas egna erfarenheter. De svar som visas i studien kan visa exempel på hur 
de upplever att de använder lärplattan i förskolan och det kan jämföras med tidigare 
forskning inom området. Men med enbart åtta intervjuade respondenter så kan studiens 
resultat inte generaliseras till att ses representativt för hela förskollärarkåren. Med fler 
respondenter så hade studien kunnat vinna ökad trovärdighet och därmed även större 
generaliserbarhet. Studiens trovärdighet höjs då det finns en bredd hos informanterna 
gällande erfarenhet och ålder som stämmer överens med verksamma förskollärare i 
Sverige.  

För att stärka trovärdigheten av studiens resultat har vi använt oss av de centrala begrepp i 
det sociokulturella perspektivet som är väsentliga för studien. Dessa begrepp är artefakt, 
interaktion, samspel och språk. I bearbetning av det insamlade materialet låg dessa 
centrala begrepp till grund och synliggjorde fyra olika områden som var centrala för vårt 
insamlade material. Vi har utgått från det sociokulturella perspektivet när vi tolkat och 
analyserat studiens insamlade material. Detta möjliggör att vi kan distansera oss från 
resultatet, för att det ska bli så neutralt som möjligt. Vi kan inte bli helt neutrala i 
resultatet, men i och med distanseringen så anser vi att studiens resultat kan betraktas 
som tillförlitligt.  
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5 Resultat  

I detta kapitel presenteras resultatet och redovisas i olika kategorier. Dessa kategorier är 
förskollärares inställning och erfarenheter kring arbetet med lärplattan i förskolan, 
lärplattan som ett pedagogiskt verktyg samt lärplattan som ett pedagogiskt verktyg för 
lärande i matematik. Därefter följer en sammanfattning av studiens resultat för att 
avslutas med en analys av resultatet.  

5.1 Förskollärares inställning till lärplattan i förskolan  

Samtliga respondenter uttrycker i vår studie att de är positivt inställda till att använda 
lärplattan som pedagogiskt verktyg i förskolan. Alla förskollärare anser att lärplattan har 
ett stort användningsområde och ser den som ett flexibelt verktyg. De berättar även att 
barnen tycker om att använda lärplattan, att den är ett digitalt verktyg de känner igen och 
är vana vid att använda. En förskollärare uttrycker att: ”Lärplattan är populär och har 
många appar som är väldigt bra att använda” (förskollärare 4). Några förskollärare lyfter 
fram att det är viktigt att reflektera och diskutera hur lärplattan används. De anser att det 
är viktigt att vara eniga gällande användandet av lärplattan i arbetslaget. En förskollärare 
berättar att hon tror att det är pedagogens eget intresse som påverkar hur mycket och vad 
lärplattan används till. En annan förskollärare berättar att: 

”Jag upplever att jag är den som är mest positivt inställd till lärplattan på min arbetsplats och 
det har inneburit att jag hela tiden får kämpa mot mina kollegor för plattans plats i 
verksamheten. Jag upplever att vi har kommit en bra bit men har fortfarande lång väg kvar för 
att plattan ska kännas som en självklar del av verksamheten”(förskollärare 6). 

På förskolorna vi har besökt varierar antalet lärplattor mellan 1-2 stycken per avdelning. 
Det framkommer att de flesta avdelningar har en lärplatta som är tillgänglig för barnen 
och den andra för personalen. Ingen av studiens avdelningar låter barnen ha fri tillgång till 
lärplattan utan barnen måste be alternativt fråga om lov för att få använda den. En 
förskollärare lyfter att hon ytterst sällan nekar barnen till att använda lärplattan, hon 
menar att alla barnen inte har tillgång till digitala verktyg hemma och att det därför är 
viktigt att förskolan tar ett ökat ansvar för att utbilda barnen i att använda digitala verktyg, 
då det är ett sätt att garantera att alla får en likvärdig utbildning. Ytterligare en 
förskollärare berättar:         

”Jag jobbar på en förskola som ligger i ett mycket socialt utsatt område och många av barnen 
kommer från familjer vars vårdnadshavare är låginkomsttagare. Jag har lyssnat in barnen och 
uppmärksammat att många av dem säger att hemma finns det varken Ipad eller dator och 
därför tycker jag att vi i vår verksamhet måste arbeta med ipaden tillsammans med barnen för 
att de ska få samma rätt att utveckla digital kompetens som barnen som har Ipad i hemmet” 
(förskollärare 6).  

En annan av våra respondenter berättar att de har haft lärplattan i verksamheten i cirka 
tre år, men att det är det senaste läsåret som de verkligen börjat använda lärplattan som 
ett pedagogiskt verktyg i verksamheten. Hon berättar: 

“Tidigare benämnde vi den med paddan men då tyckte vi att barnen kom till förskolan och 
frågade om dom fick spela på den, som dom gör hemma med sina föräldrars Iphone eller Ipad. 
Därför bytte vi namn och började använda begreppet lärplatta istället, för det är just vad det 
handlar om. Vi vill vara ett komplement till hemmet och använda lärplattan i utbildningssyfte” 
(Förskollärare 1). 
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Erfarenheterna av att arbeta med lärplattan i förskolan varierar bland de förskollärare vi 
har träffat. Förskollärarna förklarar att det hör samman med både den egna inställningen 
till lärplattan, men även med antalet lärplattor i verksamheten. En förskollärare förklarar 
att: 

”Jag anser att det behövs fler lärplattor per avdelning, helst en per pedagog, då tror jag den 
skulle användas mer och det skulle bli mer lättarbetat” (förskollärare 2). 

Trots att alla förskollärare säger sig vara positivt inställda till lärplattan, känner sig inte 
alla förskollärare bekväma med att arbeta med lärplattan i förskolan. En förskollärare 
säger 

 “Vi har fått verktygen men vi saknar förutsättningar i form av kunskaper och utbildning att 
använda våra verktyg” (Förskollärare 8). 

Flera av förskollärarna lyfter att det upplever svårigheter med att hitta ett fungerande 
arbetssätt med lärplattan. De hänvisar till framför allt bristen på utbildning och erfarenhet 
av att arbeta med lärplattan för utveckling och lärande. En av förskollärarna anser: 

”Jag anser att det överlag behövs mer och framför allt kontinuerlig utbildning kring 
användande av lärplattan i förskolan. Vi har verktygen men saknar kompetenser. Jag anser att 
det ska finnas ett syfte med att använda lärplattan och detta syfte ska även kunna kopplas till 
vårt uppdrag” (förskollärare 4).  

Samtliga förskollärare lyfter att de upplever att det är svårt att få lärplattan att kännas som 
en naturlig del av verksamheten. En förskollärare uttrycker att: 

”Jag tycker det är svårt att få in lärplattan i verksamheten som något naturligt och något som 
alltid finns där och är lättillgängligt för barnen. Jag tror det till stor del handlar om oss 
pedagoger och vilka signaler vi sänder. Vi ska inte vara rädda för användandet så länge vi vet 
varför vi använder lärplattan och att vi på ett medvetet sätt reflekterar och dokumenterar för att 
se utvecklingen, men även för föräldrar. För att synliggöra vilken tanke vi har med 
användandet” (förskollärare 1).  

Det råder en samstämmighet bland förskollärarna om att det är viktigt att det finns ett 
syfte med att använda lärplattan. De flesta förskollärare berättar att det förekommer 
diskussioner om och hur lärplattan ska användas på förskolan. Detta kan exempelvis gälla 
om den fungerar som ett tidsfördriv alternativ barnpassning för barnen, eller om den ses 
som ett pedagogiskt verktyg.   

5.2 Lärplattan som ett pedagogiskt verktyg  

Samtliga av förskollärarna uttrycker att de ser lärplattan som ett pedagogiskt verktyg. 
Lärplattan skapar och bidrar till samspel på ett lekfullt sätt tillsammans med andra barn 
och pedagoger.  Alla förskollärare använder lärplattan som verktyg för att utmana barnen i 
deras utveckling och lärande, både enskilt och tillsammans med andra barn. En 
förskollärare berättar: 

”Lärplattan är tillgänglig för barnen, men vi anser att det egentligen är vi pedagoger som är 
målgruppen för lärplattan, eftersom vi ser lärplattan som ett verktyg för lärande och 
utforskande som vi använder tillsammans med barnen på avdelningen” (förskollärare 1). 

Det finns tre gemensamma användningsområden för lärplattan bland alla åtta 
förskollärare. Det är dokumentation, kvalitetsarbete samt att utnyttja lärplattan som 
sökmotor.  
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Samtliga tycker att lärplattan är smidigt att använda inom dessa områden då den är lätt att 
ta med sig och tillämpas på olika ställen. Då dokumentationen kan ske på ett smidigt sätt i 
verksamheten anser förskollärarna att lärplattan stödjer dem i arbetet med den 
pedagogiska dokumentationen. En förskollärare uttrycker att: 

”Arbetet med den pedagogiska dokumentationen blir mycket mer lättarbetat med lärplattan, då 
den är lätt att plocka med sig vilket gör att dokumentationen blir mer spontan. Dessutom är det 
mycket lättare att engagera barnen i arbetet med dokumentationen då dem tillsammans med en 
vuxen kan ta bilder, reflektera för att sedan skapa olika collage i till exempel Pic Collage. Jag 
känner inte längre att dokumentationen har blivit en extra uppgift utöver att vara med barnen 
utan numera är barnen en del av dokumentationsprocessen tack vare lärplattans flexibilitet.” 
(Förskollärare, 5)  

Vid pedagogisk dokumentation kan lärplattan stödja kvalitetsarbetet, En förskollärare 
menar att:  

”Eftersom lärplattan är lätt att dokumentera med så kan det göras i större utsträckning vilket 
resulterar i att det är lättare att identifiera, samt följa upp olika utvecklingsområden i arbetet 
med kvalitetsarbetet” (Förskollärare, 8) 

Som en medforskande förskollärare kan man ta reda på fakta med hjälp av lärplattan som 
sökmotor. Att lärplattan är flexibel då den går att plocka med sig, är viktigt för att 
möjliggöra detta anser förskollärarna, till exempel så berättar en förskollärare:  

”Att ta med lärplattan på olika utflykter är som att ha alla lexikon i väskan. Tillsammans med 
barnen är det enkelt att direkt söka fram olika fakta som barnen uttrycker att det är 
intresserade av vilket är positivt då intresset inte hinner svalna. (Förskollärare, 1) 

Bland de yngre barnen så används lärplattan som pedagogiskt verktyg också för att 
uppleva musik och rytmik, där de både lyssnar på musik tillsammans med barnen men 
även dansar och gör olika rytmik och rörelseaktiviteter. En av förskollärarna vill framför 
allt lyfta fram den motorikträning som barnen får genom att utforska med lärplattan: 

”Vi ser att barnen tränar och utvecklar sin motorik när de använder lärplattan, de pekar med 
fingrarna på skärmen och drar i olika mönster” (förskollärare 2).  

Förskollärarna som arbetar med de äldre barnen berättar att de tillämpar lärplattan som 
verktyg för programmering och kopplar även ihop den med projektorn mot en vägg, 
barnen kan få inspiration i till exempel byggrum eller sinnesupplevelser. 

Förskollärarna är eniga om att det är viktigt med en närvarande pedagog vid användning 
av lärplattan. Några lyfter att av säkerhet skäl är det viktigt att en vuxen är närvarande i 
användningen, medan de flesta lyfter vuxnas möjligheter att utmana barnen vidare i 
användningen. 
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 Lärplattan som ett pedagogiskt verktyg för utveckling och lärande 5.2.1
i språk 

Alla förskollärare lyfter fram lärplattan som ett bra verktyg för barns språkutveckling. Vi 
kan dock se att det skiljer sig lite kring vad och hur lärplattan stödjer barns 
språkutveckling. Några av förskollärarna belyser det samspel och därigenom den 
kommunikation mellan barn, barn och barn pedagog som lärplattan skapar. En av 
förskollärarna berättar att: 

”Lärplattan öppnar upp för att kommunicera med varandra, min erfarenhet är att det skapas en 
naturlig kommunikation och dialog som i stort sett alltid skapas mellan barn då lärplattan är 
med” (förskollärare 1). 

De förskollärare som arbetar med de yngre barnen tillämpar lärplattan som ett verktyg för 
bildstöd där de i kommunikation med barnen, men även med föräldrar med annat 
modersmål kan använda sig av bilder för att synliggöra och tydliggöra i kommunikationen.  
För de som arbetar med de äldre barnen används lärplattan för skapande av sagor, 
berättelser och film. En förskollärare berättar om appen ”Puppet Pals”, en app de gör 
sagor i tillsammans med barnen. Hon berättar för oss att: 

”I den appen får barnen tillsammans skapa sagor, de får med hjälp av bilder sätta ihop en saga 
samt själva vara berättarrösten i sagan. Vi tycker att den här appen är bra då den medför många 
olika utvecklings- och lärande moment samtidigt, såsom samspel, kommunikation och estetik” 
(förskollärare 1). 

De äldre barnen använder även lärplattan för att utvecklas i skriftspråket. En förskollärare 
berättar  

”Barnen använder tillsammans med pedagog lärplattan för att utforska alfabetet med hjälp av 
ritappar där de får skriva sitt namn”(Förskollärare, 8) 

Några andra förskollärare beskriver att lärplattan ses som ett bra verktyg för 
modersmålsstöd, att den kan fungera som en språkbro mellan olika språk. Barnen får 
tillgång till appar på sitt egna modersmål och den kan vara ett stöd i kommunikationen 
mellan barn och barn och pedagog. En förskollärare berättar: 

”Vi upplever att barn med annat modersmål känner sig trygga av att få höra sitt eget 
språk”(förskollärare 5). 

De belyser att med lärplattan som verktyg får verksamheten tillgång till olika språk, detta 
menar förskollärare ger alla barn samma förutsättningar till språkliga aktiviteter och 
tillgången till sitt eget språk.  

 Lärplattan som ett pedagogiskt verktyg för utveckling och lärande 5.2.2
i matematik.  

Alla förskollärarna säger sig vara bekväma med lärplattan i ett pedagogiskt syfte, men inte 
när det gäller matematik, där skiljer de sig åt. En förskollärare säger: 

”Jag önskar mer utbildning i hur den kan användas i just ett matematikutvecklande syfte” 
(förskollärare 4).  

Att lärplattan är ett bra pedagogiskt verktyg i syfte att utveckla barns matematiska 
kompetenser är alla överens om, trots det anser sig några sakna kunskapen för just detta.  
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En annan förskollärare berättar: 

”För de som inte vet hur man använder lärplattan blir det svårt att hitta ett fungerande 
arbetssätt, samtidigt som det är svårt för mig att lära de andra hur det fungerar” (förskollärare 
6). 

De förskollärare som arbetar med de äldre barnen är överens om att barnen blir mer 
intresserade av matematik när lärplattan används. Genom lärplattan upplever de att 
det skapas ett samspel där barnen kommunicerar och samarbetar i aktiviteter kring 
lärplattan, då de tillsammans löser olika matematiska problem och utmaningar de 
stöter på. En förskollärare säger: 

“Det finns så många bra matematiska appar och barnen blir lättare intresserad av matematiken 
när plattan används än övrigt material” (förskollärare 6).  

Några olika matematiska appar de hänvisar till är material framtaget av Urskolan.se som 
till exempel ”Tripp Trapp Träd” och ”Matteburken”. Andra appar de använder är 
”Mindcraft” och matematikmemory. De belyser dessutom att matematiken kan göras tre-
dimensionell, men även att det blir lättare att förklara samband som ger en större 
förståelse. En förskollärare berättar: 

”Jag upplever att lärplattan även hjälper mig att hitta inspiration till matematikundervisning i 
förskolan då detta är ett område som jag tidigare inte känt mig riktigt bekväm med” 
(Förskollärare 6)” 

En av förskollärarna berättar om ett matematikprojekt de arbetat med genom lärplattan, 
ett färdigt matematikutvecklande material riktat mot förskolan. Hon berättar vidare att: 

”Trots att materialets ramar redan var satta så har vi fortsatt att ta inspiration av materialet i 
övrig verksamhet då barnen har visat stort intresse för detta. Materialet är bra på så sätt att det 
är öppet för oss att fortsätta att utveckla och anpassa för att matcha vår verksamhet” 
(förskollärare 6). 

Bland barngrupperna med yngre barn används inte lärplattan i ett matematikutvecklande 
syfte särskilt mycket. En förskollärare svarar att: 

”Vi använder inte lärplattan så mycket i ett matematikutvecklande syfte, utan vi använder den 
mer till dans, rörelse och rytmik” (förskollärare 2)  

Ytterligare anledningar till det visar sig höra samman med åldern på barnen i 
barngruppen. En av förskollärarna uttrycker: 

”Vi använder den inte i matematikutvecklande syfte. Då barnen på vår avdelning är små, vi 
använder matematik i rutin och vardagssituationer. Vi frågar till exempel om de vill ha en hel 
eller halv smörgås och så vidare” (förskollärare 5). 

Att lärplattan inte fungerar som verktyg för all form av matematik framhäver framför allt 
en förskollärare. Då hon menar att en viss typ av matematik måste upplevas fysiskt för att 
förstås, detta gäller till exempel när man behandlar det matematiska begreppet vikt. Där 
saker och ting kan vara tyngre än och lättare än.  

Några ut av förskollärarna önskar mer och kontinuerlig fortbildning kring lärplattan som 
pedagogiskt verktyg, även med inriktning mot matematik.  
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5.3 Resultatsammanfattning  

 Lärplattan visar sig finnas på alla förskolor i studien och vara tillgänglig för barnen, dock 
framgår det att barnen behöver fråga efter den när de önskar använda den. Vi kan se att 
lärplattan används relativt flitigt som pedagogiskt verktyg i studiens förskolor. De åtta 
förskollärare vi har pratat med är positivt inställda till lärplattan som artefakt i förskolan. 
Det framgår vidare att förskollärare anser att den har ett stort användningsområde. 
Lärplattan lyfts fram som ett bra verktyg för bland annat dokumentation, foto, film, 
sökmotor, musikupplevelser och språkutveckling. Den upplevs både flexibel och flyttbar. 
Det framgår dock att det inte finns så många lärplattor på avdelningarna. Vilket upplevs 
som begränsande för förskollärarna, då lärplattan trots allt inte blir lika lättillgänglig, när 
det bara finns en lärplatta för barn och en för pedagoger. Detta upplever en del 
förskollärare begränsar möjligheter för dem att utforska och lära sig hantera lärplattan 
som ett pedagogiskt verktyg.  

I resultatet visar det sig att alla åtta förskollärare anser att lärplattan är ett bra pedagogiskt 
verktyg för barns språkutveckling. Hur lärplattan används för att stödja barnens språk 
skiljer sig beroende på vilken ålder det är på barnen. Hos de yngre barnen används 
lärplattan framför allt som bildstöd, för att underlätta i kommunikationen med barnen 
men även med vårdnadshavare med annat modersmål. Hos de äldre barnen används 
lärplattan som verktyg för skriv- och språkinlärning i form av olika appar, men även som 
en språkbro mellan olika modersmål.  

Hälften av respondenterna lyfter att lärplattan används i syfte att utveckla barnens lärande 
i matematik. I arbetet med lärplattan och matematik berättar förskollärarna om de olika 
matematiska appar de använder. De andra förskollärarna i studien använder den inte alls 
eller ytterst lite i ett matematikutvecklande syfte. Samtidigt framkommer det i vårt resultat 
att förskollärare vet att lärplattan kan användas för att stimulera och utveckla barnens 
matematiska kunskaper, men att pedagogerna själva inte känner sig bekanta med hur de 
kan använda den för matematikutveckling. De önskar mer kunskap kring hur arbetet med 
lärplatta och matematik kan se ut. Ytterligare en aspekt kring lärplatta och matematik som 
visat sig är att en del förskollärare upplever att det är lättare att hitta inspiration till 
matematikundervisning tack vare lärplattan och att detta hör samman med att barnens 
intresse även ökar vid användning av lärplattan. Trots att studien visar att förskollärarna 
är positivt inställda till lärplattan som ett digitalt verktyg i förskolan önskar de flesta att få 
ökad kunskap kring användandet av den ur ett pedagogiskt syfte. De önskar kontinuerlig 
fortbildning, då de poängterar att det är viktigt att lärplattan används i rätt syfte som 
verktyg i förskolan. Det handlar inte om att den används, utan hur. 

5.4 Analys 

Lärplattan visar sig vara uppskattad som ett pedagogiskt verktyg, en artefakt, i förskolan. 
Då de flesta respondenterna ser den som ett flexibelt verktyg med ett stort 
användningsområde. Det framgår även att lärplattan är populär bland barnen, en artefakt 
de känner igen och är vana att använda. Samtidigt kommer det fram att alla förskollärare 
inte känner sig lika bekväma och bekanta med lärplattan. En anledning till det tror vi kan 
vara den bristande kunskap som förskollärarna upplever sig ha, de är medvetna om 
lärplattans breda användningsområde men de saknar kunskaper att praktisera det i 
praktiken. Med lärplattan som gemensam artefakt tillsammans med de interaktioner som 
skapas kring den kan barn och pedagoger tillsammans dela med sig av sina kunskaper. 
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Olsson (2013) lyfter att barn i interaktion med lärplattan tillsammans hjälper och 
uppmuntrar varandra att lösa utmaningarna som lärplattan ger. Vår tolkning ur ett 
sociokulturellt perspektiv är att i aktiviteter med lärplattan så möts olika individer i 
samspelet, både barn och vuxna. Lärplattan bidrar på så sätt till samspel mellan individer, 
där erfarenheter och kunskaper aktivt delas, så väl från pedagog till barn, som barn till 
pedagog. Samspelet kan ses som en central aspekt vid användningen av lärplattan (Olsson, 
2013). Vi anser dock att en viktig aspekt i detta är lärarnas egen inställning, med ett öppet 
förhållningssätt ökar möjligheten till att vidga det egna lärandet.  

Vi ser i vårt resultat att lärplattan används inom flera områden för såväl pedagoger som 
barn, lärplattan som artefakt skapar interaktion mellan barn samt mellan barn och 
pedagoger. Något som gör arbetet med lärplattan svårarbetat är dess tillgänglighet, om 
lärplattan ska få ligga framme och vara helt tillgänglig för barnen eller förvaras oåtkomligt 
för barnen. Detta kan bero på olika anledningar, antalet lärplattor per avdelning har varit 
låg, en enda för alla barn på en hel avdelning. Detta kan i sin tur leda till konflikter, ifall 
många barn vill använda den samtidigt. En annan aspekt kan vara barnens egen syn på 
lärplattan, en respondent lyfter fram att barnen kommer till förskolan och frågar om det 
får “spela på paddan”. Här vill vi belysa hur lärplattans funktion ser ut att skilja sig mellan 
förskollärare och barn, det framgår att förskollärare ser lärplattan som ett pedagogiskt 
verktyg med stort användningsområde, de lyfter fram olika sätt att använda den på. Medan 
barn å andra sidan uttryck t-“får vi spela på paddan?”. Här anser vi att förskollärares 
inställning påverkar. För att lärplattan ska fungera som ett pedagogiskt verktyg är det 
viktigt att den framstår som det i förskolan. Vår tolkning är utifrån respondenternas svar 
att det är förskollärarnas förhållningsätt som sätter ramarna för vilka lärande som är 
möjligt för barnen att erövra. Vi tolkar det som att förskollärarna ser det som sitt uppdrag 
att visa barnen för hur lärplattan kan vara mer än bara spel vilket ger barnen möjlighet till 
samspela och interaktion med lärplattan.  

Vi kan se att lärplattan inte används lika flitigt i ett matematikutvecklande syfte som inom 
andra områden. De som använder den inom matematik har generellt sett använt en app, 
som de motiverar som bra i just det syftet. Vi är förvånade över att trots att lärplattan 
beskrivs som ett pedagogiskt verktyg, med ett stort användningsområde, används den 
väldigt sparsamt inom ämnet matematik. Vi tror dock inte att det hör samman med 
lärplattan som verktyg, utan att det snarare faller på bristande kunskap och erfarenhet om 
hur den kan användas i ett matematiskt perspektiv. En annan förklaring skulle kunna vara 
att förskollärarna har bristande ämneskunskaper och därför inte kan synliggöra 
matematiken för barnen. Enligt Palmér (2015) är pedagogerna en viktig del i att synliggöra 
matematiken med hjälp av digitala verktyg, då de fungerar som en bro mellan barnens 
tidigare erfarenheter och den nya utmaningen. 

 Säljö (2014) förklarar Vygoskijs tanke om den proximala utvecklingszonen som det 
mellanrum mellan vad en individ klarar självständigt och det en individ klarar med 
stöttning från sin omgivning.  Vi kan ur ett sociokulturellt perspektiv se vikten av att 
förskollärarna har en förståelse för vart barnen befinner sig i sin matematikutveckling. 
Förskollärarna ska kunna erbjuda barnen det stöd som de behöver för att komma vidare i 
sin strävan att utveckla ett lärande i matematik. För att möjliggöra detta är det viktigt att 
läraren har goda kunskaper i matematik och hur barn utvecklar matematiska kunskaper. 
Förskollärare behöver även ha goda kunskaper i hur digitala verktyg kan användas 
(Palmér, 2015).  Vi anser det viktigt att tänka kring kompetensutveckling runt digital 
kompetens och digitalisering. Framför allt om förslaget om en förändring av förskolans 
läroplan sker, med syfte att stärka barnens digitala kompetens.  
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6 Diskussion  

Detta kapitel innehåller resultatdiskussion och följs sedan av metoddiskussion. 
Därefter redovisas de slutsatser vi kommit fram till för att sedan avslutas med förslag 
på fortsatt forskning.  

6.1  Resultatdiskussion 

Syftet med vår studie var att undersöka om och hur förskollärare använder sig av 
lärplattan som pedagogiskt verktyg i förskolan, samt om den används i ett 
matematikutvecklande syfte. Denna studie tar sin utgångspunkt i det sociokulturella 
perspektivet, då vi ser lärplattan som en artefakt i förskolan och som bidrar till interaktion 
mellan människor.  

Barn förbereds redan i fosterstadiet för ett leverne i dagens digitaliserade värld 
genom till exempel ultraljud, fotografering inlägg på sociala medier med mera 
(Rönnberg, 2008). Med utgångspunkt i barns tidiga möte med digitaliseringen är det 
enligt oss tydligt varför dagens barn ses som digitalt infödda, medan den äldre 
generationen ses som digitala invandrare (Prensky, 2001; Forsling, 2011). Då 
förskollärarna i vår studie klassas som digitala invandrare är vi inte förvånande att 
de stundvis känner sig osäkra på hur de ska arbeta med lärplattan. De uttrycker att 
de saknar kompetens och önskar mer kontinuerlig fortbildning gällande användning 
av lärplattan som artefakt i förskolan. Studiens resultat visar att lärplattan kan ses 
som en artefakt som möjliggör utveckling och lärande. Genom kommunikation och 
utbyte av erfarenheter och kunskaper så skapas ett samspel som bidrar till ett 
lärande vilket möjliggör att barnen kan utmana pedagoger som känner sig mindre 
kunniga med lärplattan att utveckla sina kunskaper. Dock anser vi att förskollärarnas 
egen inställning spelar in, att de har ett öppet förhållningssätt där barnen tillåts vara 
experterna. Detta kan vi se framkom i Ljung-Djärf (2004) med hänvisning till 
Alexanderssons m.fl. (2000,2001) projekt om barns lärande via digitala verktyg i 
förskolan. Där det visade sig att barnen oftare frågade andra barn om hjälp, i stället 
för pedagoger. Därför anser vi att det är viktigt att betona hur förskollärares egen 
inställning och förhållningssätt kan påverka synen på det digitala verktyget i 
förskolan. Genom att ha tillåtande förhållningsätt tror vi att det i viss mån går att 
undvika den digitala generationsklyftan som Nielsen(2014) beskriver om barn och 
pedagogers olika kunskaper och tillgång till digitala redskap. 

  Lärplattans tillgänglighet  6.1.1

Lärplattan finns tillgänglig för barnen, dock måste barnen fråga för att kunna använda 
den. Därför ställer vi oss frågan om detta räknas som att lärplattan finns tillgänglig för 
barnen eller inte. Å ena sidan finns lärplattan tillgänglig på avdelningen som barnen får 
använda, men å andra sidan måste de först fråga om lov för att göra det. Sett ur ett barns 
perspektiv så är den egentligen inte tillgänglig, detta kan försvåras ytterligare hos framför 
allt de yngre barnen. När barn inte har utvecklats sitt språk och därför inte verbalt kan 
uttrycka sig, samtidigt som de kanske inte ens vet att den finns, eftersom den inte syns. 
Detta är något som Nielsen (2014) även lyft, att det är intressant att se om verksamheten 
utgår från barns eller de vuxnas perspektiv gällande digitala redskap i verksamheten, eller 
om det är ur bådas perspektiv. Här kan vi se att det blir en svår balansgång mellan barns 
och pedagogers perspektiv.  



 

 

21 

 

En annan aspekt kring lärplattan och dess tillgänglighet sett ur barns perspektiv, då de 
måste be om lov för att använda den, är att det kan påverka barnens rätt till en likvärdig 
utbildning. I läroplanen för förskola står det att alla har rätt till en likvärdig utbildning 
(Skolverket, 2016a). Så å ena sidan vill de främja alla barn lika rättigheter, men å andra 
sidan behöver barnen be om lov. Hur ges alla barn samma förutsättningar om de inte har 
det verbala språket, eller på andra sätt har svårigheter att ge uttryck för sin önskan? 
Samtidigt är det förvånande att det enbart är en respondent som lyfter barnens 
tillgänglighet av lärplattor kopplat till likvärdig utbildning. Ska Sverige bedriva ”en 
förskola för alla” där alla ges möjligheter att vara sitt bästa jag måste barnens möjligheter 
att utveckla digital kompetens erbjudas alla. Det som Brolin och Lindstrand (2008) i 
Forsling (2011) menar innefattar demokratiaspekten, där allas rätt till en likvärdig 
utbildning främjas. 

Ytterligare en svårighet kring lärplattans tillgänglighet som studiens resultat visar, är att 
det finns för få antal lärplattor i verksamheten för att skapa ett fungerande arbetssätt. Om 
det skulle finnas fler lärplattor tillgängliga skulle det kunna resultera i, att alla pedagoger 
skulle få bättre förutsättningar att bekanta sig med lärplattan, vilket även skulle kunna 
resultera i att lärplattan hittar en naturlig plats i verksamheten. Däremot så anser vi att det 
fortfarande är möjligt att bli bekväm med lärplattan utifrån de resurser som redan finns, 
då vi anser att det handlar om förskollärarnas egen inställning.  

 Förskollärares inställning till lärplattan som pedagogiskt verktyg 6.1.2

Lärares inställning till de digitala verktygen har en väsentlig roll i användandet (Björklund, 
2013) Därför anser vi att det inte är antalet lärplattor som är det stora problemet, utan 
med ett öppet förhållningssätt, flexibilitet och lusten till att lära så finns möjligheterna att 
bli bekväm med lärplattan som verktyg i förskolan och nå fram till ett fungerande 
arbetssätt. Skolverket (2016b) har lagt in förslag om att läroplanen ska kompletteras med 
bland annat en tydligare definition på hur förskolan ska arbeta för att utveckla barns 
digitala kompetens. Detta tror vi att det kan resultera i att förskollärarna kommer få större 
påtryckningar till att utveckla sitt arbetssätt kring lärplattan vilket medför att lärplattan 
kan få en ökad tillgänglighet. Här kan vi se ett samband till det egna förhållningssättet 
men även att det är viktigt att tänka kring fortbildning för att förskollärare ska känna sig 
bekväma med att utveckla barns digitala kompetens.  

Förskollärarna är positivt inställda till lärplattan i förskolan, då de anser att den har ett 
stort användningsområde och är ett lättillgängligt och flexibelt verktyg. Resultatet visar 
samtidigt att lärplattan används i olika utsträckning och att användningsområdena skiljer 
sig till viss del. Delvis beror detta på vilken ålder det är på barnen i gruppen, men det 
framkommer även förskollärarnas egna kompetenser har en påverkan på detta. En del 
säger sig vara mindre bekväma med lärplattan och önskar mer fortbildning. Å ena sidan 
säger sig då alla förskollärare vara positivt inställda till lärplattan i förskolan. Men å andra 
sidan lyfter de sina egna bristfälliga kunskaper kring lärplattans funktioner som en stor 
bidragande orsak till att lärplattan inte används i någon större utsträckning. Därför 
ifrågasätter vi om de verkligen är positiva då de i sådant fall borde ha ett större intresse att 
självmant tillsammans med barnen utforska lärplattan för att på så sätt utveckla sina 
kunskaper, och inte använda kunskaperna som ett argument för varför den flexibla 
lärplattan inte används. Lärarens kunskaper kring användningen av digitala verktyg är 
något som även Björklund (2013) lyfter som viktigt för att kunna använda lärplattan i 
undervisningen.  



 

 

22 

 

Om läraren har kunskaper i att använda digitala verktyg i undervisningen skapas fler 
alternativ till utveckling av barns lärande, inom bland annat språk och matematik.  

 Lärplattan som pedagogiskt verktyg för lärande i språk 6.1.3

I likhet med Petersen (2015) studie visar resultaten att lärplattan bidrar till barns 
samspel och språkutveckling, då barn i samspel kring lärplattan kommunicerar med 
varandra och förskollärare. Men även att med lärplattan som verktyg kan 
kommunikationen ske på fler sätt än enbart verbalt, exempelvis med tecken och 
bildstöd. Detta visar resultaten är bra både för de yngre barnen, men även för barn 
och föräldrar med annat modersmål. För barn med annat modersmål kan även 
lärplattan fungera väldigt bra som en språkbro mellan olika språk. Sammantaget 
visar då vårt resultat att lärplattan som pedagogiskt verktyg har en god inverkan på 
barns språkutveckling, Enligt Bergman och Fors (2015) förbättras barnens språkliga 
kompetenser genom arbetet med lärplattan, där de exempelvis lyfter att barnens 
ordförråd och förmåga att hjälpa varandra att lösa olika problem har utvecklats. 
Detta anser vi hänger ihop med det samspel och den interaktion som arbetet med 
lärplattan bidrar till. Vilket även Petersen (2015) belyser i sin studie, där hon lyfter 
fram att det som är unikt för just lärplattan är det samspel som skapas när barn 
deltar och integrerar med varandra i aktiviteter med lärplattan som artefakt.  

  Lärplattan som pedagogiskt verktyg för lärande i matematik 6.1.4

I vårt resultat visade det sig finnas delade meningar omkring användandet av lärplattan 
för barns matematikutveckling. Några använde sig av matematiska appar och spel i 
lärplattan. Medan andra sa sig inte använda den i matematikutvecklande syfte alls, utan 
använde lärplattan för dans, musik och rytmik. Dock anser vi att i musik, dans och rytmik 
ingår matematik. När musik och rytmik utforskas räknas bland annat takter, därför anser 
vi att lärplattan används i ett matematikutvecklande syfte vid utforskande av rytmik och 
musik, även om så omedvetet. I enighet med Benz (2012) som lyfter förskollärares 
bristande kunskap i att undervisa barn i matematik, därför fundera vi på om det sker ett 
matematiklärande hos barnen när pedagogerna själva inte är medvetna om det och då inte 
kan synliggöra matematiken för barnen. Även Perry, Dockett och Harley (2007) förtydligar 
att förskollärares matematiska kunskaper samt förmågor att skapa lustfyllda situationer 
för matematiklärande är nyckeln till en bra matematikundervisning.  

Lärares ämneskunskaper samt inställning till matematik är starka faktorer som påverkar 
lärares möjligheter att undervisa i matematik. I vår tolkning av vårt resultat anser vi att det 
finns bristande ämneskunskaper hos en del av förskollärarna inom både digital kompetens 
och matematik. Framför allt att upptäcka och synliggöra matematiken med hjälp av 
lärplattan som pedagogiskt verktyg. I likhet med Palmér (2015) anser vi att det är viktigt 
att förskollärare innehar goda kunskaper inom matematik och hur barn tillägnar sig dessa, 
samt kunskaper om lärplattan och digitala verktyg. Detta kan i sin tur bidra till 
förutsättningar för förskollärarna att skapa lustfyllda situationer för ett lekfullt lärande för 
barnen. Olsson (2013) hänvisar till att lärplattan kan fungera som en bro till ett 
matematiskt lärande. Hon menar att när barns matematiska lärande blir lustfyllt, får de 
möjlighet att utveckla en positiv inställning till matematik. 
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6.2 Metoddiskussion  

För att få ökad kunskap om förskollärares inställning och hur de arbetar med lärplattan 
som verktyg för att utmana barnen i deras utveckling och lärande så valdes en kvalitativ 
ansats, med semistrukturerade intervjuer som metod. Metoden har resulterat i data som 
är önskvärd sett till studiens syfte och forskningsfrågor. I frågeguiden undvek vi att 
använda slutna frågor som enbart kan besvaras med ja och nej. I stället utgick vi från 
öppna frågor som möjliggör för respondenterna att lämna svar som är mer utvecklade och 
personliga, vilket är en förutsättning för att få fram data som är relevant samt 
nödvändigt för studien.  

Om vi istället hade valt enkäter som metod för datainsamling så hade det kunnat resultera 
i ett vidare perspektiv. Men de detaljerade svar som för studien var önskvärda hade 
antagligen inte varit möjliga att få då möjligheten att ställa följdfrågor elimineras. Detta 
gör att enkätundersökning som metod inte korresponderar lika väl med studiens syfte och 
forskningsfrågor.  

Genom att intervjua respondenter från olika förskolor, olika kommuner, samt 
förskollärare som har olika ålder på barnen i barngruppen så har det bidragit till i ett 
bredare perspektiv i resultatet.  

Eftersom vi valde att spela in våra intervjuer så resulterade det i att vi båda kunde vara 
aktiva i intervjun vilket möjliggjorde att båda utifrån sin uppfattning kunde ställa 
eventuella följdfrågor, detta hade kanske inte varit möjligt ifall den ena hade behövt lägga 
allt fokus på att anteckna respondenternas svar. En annan viktig aspekt med att spela in 
intervjun är att det minimerar risken av att någonting glöms bort eller missuppfattas då 
det inspelade materialet finns att återgå till för att klargöra eventuella frågor eller 
funderingar. En negativ aspekt med att spela in intervjuerna är att det finns en risk att 
respondenterna blir obekväma på grund av ljudinspelningen. Detta skulle kunna resultera 
i att respondenterna inte känner sig tillräckligt bekväma för att dela med sig av sina 
personliga tankar och erfarenheter alternativt att de gömmer sig bakom de svaren som de 
anser är korrekta men kanske inte är deras verklighet. Det är dock vår beprövade 
erfarenhet att de flesta förskollärarna är vana med att bli dokumenterade på olika sätt i 
förskolans verksamhet. Vi informerade om ljudinspelningen i förväg så respondenterna 
var väl införstådda i hur intervjun skulle genomföras och kunde med den vetskapen 
bestämma om de ville delta i studien eller inte. Ingen av respondenterna ifrågasatte eller 
på annat sätt uttryckte att ljudupptagningen gjorde dem obekväma.  

Det hade varit önskvärt att genomföra observationer i verksamheten för att på så sätt få en 
uppfattning kring hur respondenternas svar speglas i verksamheten. Det är vår erfarenhet 
att förskollärare kan ha en uppfattning kring verksamhetens arbetssätt men att detta 
nödvändigtvis inte behöver stämma med verkligheten. Observationer hade i bästa fall 
kunnat synliggöra eventuella glapp mellan förskollärares uppfattning och verksamhetens 
verklighet. Studiens tidsram resulterade att det tyvärr inte fanns utrymme till att 
komplettera studien med att genomföra observationer. 
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6.3  Slutsatser  

Vår studie visar att lärplattan kan vara ett pedagogiskt verktyg för att utmana barnen i 
deras utveckling och lärande. Lärares kunskaper och förhållningsätt är helt avgörande för 
om lärplattan blir ett verktyg för att utmana barnen i deras utveckling och lärande eller 
inte. I studien har det framkommit att några förskollärare saknar kunskaper inom 
matematik eller digital kompetens, eller båda. Detta resulterar i att lärplattan inte uppnår 
sin fulla potential som pedagogiskt verktyg i förskolan. Vi är medvetna om att det finns 
vissa ramfaktorer som påverkar lärplattans möjligheter i förskolan, som till exempel 
tillgängligheten av några få lärplattor per avdelning. Detta går enligt oss i viss mån att 
förebygga genom ett mer flexibelt och väl genomtänkt arbetssätt kring lärplattorna, där 
man väljer att se fördelarna framför nackdelarna.  

6.4 Studiens relevans för förskollärarprofessionen  

Syftet med vår studie är att öka kunskaperna kring om och hur förskollärare använder sig 
av lärplattan som pedagogiskt verktyg i förskolan, samt om den används i ett 
matematikutvecklande syfte. Då lärplattan i förskolan är relativt ny så är förhoppningen 
med studien att den ska väcka ett intresse hos yrkesverksamma inom förskolan att vilja 
arbeta mer med lärplattan i verksamheten. Att som förskollärare se möjligheterna med 
den som ett pedagogiskt verktyg och inneha ett öppet förhållningsätt gentemot lärplattan 
är en viktig del i att arbetet som förskollärare i dagens samhälle. Lärplattan är en naturlig 
del i de flesta barns vardag, dessutom kan barnen få möjlighet att uppleva och utforska 
som bidrar till kunskaper som de har nytta av senare i livet. För oss som snart 
nyexaminerade förskollärare så har arbetet med studien bidragit med många nya 
erfarenheter och lärdomar, som vi kommer ha nytta av i vår framtida yrkesroll. Vi hoppas 
att det även kan skapa förutsättningar för andra blivande förskollärare att få mer 
utbildning inom detta område. De som tillhör de digitala invandrarna, de som tillhör de 
äldre generationerna, behöver få förutsättningar samt inneha viljan att erövra nya 
kunskaper och ta lärdom av de digitala infödingarna, barnen i vårt samhälle.  

6.5 Fortsatt forskning  

I vår studie har det kommit fram att många förskollärare upplever att de inte har de 
kunskaperna som krävs för att arbeta med lärplattan i förskolan, därför vore det intressant 
att undersöka hur nyexaminerade förskollärare upplever att utbildningen förberett dem 
för att arbeta med lärplattan som pedagogiskt verktyg för att utmana barnen i deras 
utveckling och lärande. Möjligheterna för vad som går att uträtta med digitala verktyg 
verkar vara oändliga. Användningen av digitala redskapen däribland lärplattan, har ökat 
markant under 2000-talet därför finns det mycket utrymme att forska på för den som är 
intresserad då forskning saknas inom många områden. Exempelvis behövs det mer 
forskning som behandlar barns digitala kompetens samt dess betydelse för framtida 
utveckling. Även forskning som behandlar området programmering i förskolan vore 
önskvärt då detta ses som en del av den digitala kompetensen. Eftersom vi bor i Sverige så 
vore det intressant med forskning som har svenska förskolor som forskningsarena då det 
skulle resultera i att forskningen identifierar eventuella utvecklingsområden som är 
specifika för svenska förskolor. Vidare kan det vara intressant att forska vidare på 
lärplattans plats i förskolan, hur den blir en naturlig del i vardagen på förskolan.  
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Då med fokus på barns syn på lärplattan, huruvida barnen ser den som ”något man spelar 
på” eller om lärplattan faktiskt är ett flexibelt verktyg med oändliga användningsområden.  
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Bilagor  

7.1 Bilaga 1 -Missivbrev  

Information om vårt självständiga arbete kring hur förskollärare använder sig av lärplattan 
för att utmana barnen i deras matematiska utveckling och lärande. Härmed tillfrågas du 
om deltagande i vår studie. Vi heter Helena Eriksson och Cecilia Tegesjö och vi studerar 
sista terminen på förskollärarprogrammet vid Mälardalens högskola. Studien är vårt 
självständiga arbete och är ett avslutande arbete som alla förskollärarstudenter genomför. 
Vi ska under 10 veckor genomföra en studie med syftet att fördjupa kunskaperna kring om 
och hur förskollärare använder sig av lärplattan för att utmana barnen i deras matematiska 
utveckling och lärande.     

Vi kommer att genomföra intervjuer med förskollärare, intervjuerna kommer att spelas in 
med ljudupptagning. Du är en av de tilltänkta respondenterna därför är det värt för dig att 
veta att intervjun beräknas ta max 30 min i anspråk och deltagandet är helt frivilligt. Du 
kan närsomhelst under studiens gång meddela att du inte längre önskar delta i studien. 
Detta kan göras utan att ge någon särskild anledning till varför du önskar avbryta.  

I vår studie kommer vi följa de forskningsetiska riktlinjer som vetenskapsrådet 
rekommenderar, detta innebär att du som respondent kommer bli anonymiserad i studien, 
och det insamlade materialet kommer enbart att behandlas av oss som genomför studien 
samt vår handledare. Studien kommer presenteras i en uppsats som kommer att läggas 
upp på databasen DIVA där den finns tillgänglig för allmän beskådning om du önskar kan 
vi även maila ut studien till dig personligen.  

Har du några frågor eller funderingar angående studien var vänlig kontakta oss eller vår 
handledare via mail eller telefon.  

Med Vänliga hälsningar  

 

  
Helena Eriksson, ort och datum  
Tel: 070-XXXXXXX 
Mail: Hen14002@student.mdh.se 
 
 
Cecilia Tegesjö, ort och datum  
Tel: 072-XXXXXXX 
Mail: Cto13001@student.mdh.se 
 
Handledare  
Benita Berg  

Tel: 021-101302 
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7.2 Bilaga 2- Intervjuguide  

Vad har du för utbildning?  

 

Hur gammal är du?  

 

Hur länge har du arbetat inom pedagogisk verksamhet?  

 

Vilken ålder har barngruppen som du arbetar med just nu?  

 

Hur många lärplattor har ni? är de tillgängliga för barnen eller enbart vuxna?  

 

Vad har ni för erfarenheter/tankar kring arbetet med lärplattan?  

 

Vad används lärplattan till? 

 

Varför används lärplattan? 

 

Hur används lärplattan? 

Används den i matematikutvecklande syfte? I så fall hur ser det ut? 

 

Vad upplever ni att det finns för positiva fördelar med att använda lärplattan i ett 
matematikutvecklande syfte? 

 

Vad upplever ni att det finns för svårigheter med att använda lärplattan i ett 
matematikutvecklande syfte? 

 

Har ni något annat ni vill lyfta?  

 

Tack för ditt deltagande! 
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