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Sammanfattning 
I mitt examensarbete i förskollärarutbildningen har jag undersökt förskolebarns 

användande av matematikinnehållet i en iPadapplikation. Syftet med studien är att 

undersöka förskolebarns matematiska begrepp i användningen av en iPadapplikation och 

hur samspelet barnen emellan sker under användandet. 

Arbetet inleds med en litteraturgranskning. Den teoretiska bakgrunden ger läsaren en 

inblick i IKT, förskolebarns matematik och samspel. Användningen av iPads i förskolan är 

fortfarande  något nytt och relativt outforskat. Tidigare forskning inom IKT som beskrivs i 

arbetet är därför mer fokuserat på datorer. Då matematiska begrepp är centralt i studien 

lutar jag mig främst emot Bishops teorier kring matematikaktiviteter. Mitt fokus ligger 

också på det sociokulturella perspektivet och lärande. 

Studien genomfördes på en förskola under en tvåveckorsperiod. Den genomfördes med 

videoobservationer av 9 stycken 5-åriga förskolebarn som arbetar med iPadapplikationen 

Pettson och Findus. Applikationen innehåller bygg- och konstruktionsuppgifter som 

stimulerar barns kreativitet och problemlösningsförmåga.  

I arbetet beskrivs hur barnen använder applikationen, hur de kommunicerar och använder 

några matematiska begrepp/uttryck. Jag anser att studien visar att barnen genomför 

matematiska aktiviteter men att de matematiska begreppen är få. 
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1. Inledning 

Jag, i dag snart 38 år, har under den förhållandevis korta livslängden fått följa och vara med 

om en enorm utveckling av teknik. Jag minns när videobandspelaren introducerades i mitt 

hem vilken spännande och lustfylld upplevelse detta var. Sedan har det i rask takt fyllts på 

med digital teknik. Dagens barn föds in ett digitalt samhälle och ser de saker, exempelvis 

platt TV apparater, pekskärmar och datorer som finns runtomkring dem som självklara. I en 

rapport gjord av statensmedieråd Småungar & Medier (2010) visar att 43 % av 2-åringarna 

någon gång har använt datorn. Bland 5-9 åringar är den siffran uppe i 96 %. 

På en förskola var personalen i begrepp till att introducera iPaden för barnen ganska 

nyligen. På den förskolan hade jag möjlighet att göra min studie. Anledningen till att denna 

förskola var i begrepp till att ta in detta digitala verktyg kan ses som en del av de ringar på 

vattnet som blev efter att en annan förskola gjort en satsning. I kommunen talades det 

mycket om iPads i förskolan och ”min studieförskola” hade hört talas om den andra 

förskolans satsning. De beslutade därför att prova och se om de ansåg att iPaden är ett bra 

verktyg för att till exempel utveckla språket, grundläggande matematiska begrepp och 

turtagning. Detta som en del i verksamheten likt böcker och annat material som redan finns 

på förskolan. 

Jag såg ett tillfälle att få prova verktyget som en del i den matematiska utvecklingen hos 

barnen. Det finns ett matematikintresse hos mig och under årens lopp har jag kunnat se 

mycket matematik i barnens lek på förskolan. Nu såg jag möjligheten att låta barnen möta 

matematiken på det digitala planet med hjälp av iPaden.  

Eftersom iPads i förskolan är ett relativt outforskat område såg jag ett bra tillfälle att själv 

ge mig in i detta. Att skaffa sig mer kunskap i ämnet anser jag vara en fördel för mig i min 

yrkesroll. 
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2. Begreppsförklaring 

Här förklaras vissa begrepp och förkortningar som används i denna studie. 

 

iPad – en surfplatta, dvs. en bärbar, platt liten dator med tryckkänslig skärm och 

avancerade funktioner, lanserad 2010 av Apple (NE, 2013). 

 

Applikation – är ett dataprogram som är tillämpat för ett visst praktiskt arbete, det kan 

vara i ex. ett spel eller ordbehandling. Applikationerna går att ladda hem från exempelvis 

internet (NE, 2013). 

 

IKT – en förkortning som betyder informations- och kommunikationsteknik (NE, 2013). 

 

 

 

 

 

 



7 

 

3. Några anteckningar om 

teoretiska perspektiv 

Detta avsnitt presenterar vad Läroplanen för förskolan(1998, rev 2010) beskriver om det som är 

relevant för studien. Förskolans läroplan är det styrdokument som verksamheten grundar sig på. 

Nedan redogörs även tidigare forskning och litteratur som tar upp IKT, matematik, språk och 

lärande.  

 

3.1 Styrdokument  

 

Utbildningen i förskolan syftar till att barn ska inhämta och utveckla kunskaper och värden, 

detta slår skollagen fast. Förskolan ska vila på en demokratisk grund och främja alla barns 

utveckling och lärande. Lusten att lära skall vara livslång. 

”Förmåga att kunna kommunicera, söka ny kunskap och kunna samarbeta är 

nödvändig i ett samhälle präglat av ett stort informationsflöde och en snabb 

förändringstakt. Förskolan ska lägga grunden till att barnen på sikt kan 

tillägna sig de kunskaper som utgör den gemensamma referensram som alla i 

samhället behöver”(Lpfö, 1998, rev 2010 s.6). 

”Verksamheten ska utgå från barnens erfarenhetsvärld, intressen, motivation 

och drivkraft att söka kunskaper. Barn söker och erövrar kunskap genom lek 

socialt samspel, utforskande och skapande, men också genom att iaktta, 

samtala och reflektera” (Lpfö, 1998, rev 2010 s.6-7). 

”Multimedia och informationsteknik kan såväl användas i förskolans 

skapande processer som i tillämpning” (Lpfö, 1998, rev 2010 s.7). 

Studien syftar till att undersöka barns matematiska begrepp och under rubriken Utveckling 

och lärande i Läroplanen för förskolan står följande mål presenterade. Förskolan skall 

sträva efter att varje barn:  
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• Utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande 

egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, 

tid och förändring. 

• Utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera 

över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar. 

• Utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda 

matematiska begrepp och samband mellan begrepp. 

• Utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang. 

(Lpfö 1998, rev 2010 s. 10) 

3.2 IKT 

 

Ulla Riis skriver i sin forskningsöversikt angående skolors IT-användande, att på 1990-talet 

använde vi oss av begreppet IT, informationstekniken. Några år senare kom även begreppet 

IKT, informations- och kommunikationstekniken. Man vill med det understryka att 

kombinationen av teknik och kommunikation är det som är socialt och kulturellt viktigt.  

Med IKT uppmärksammas möjligheterna till aktivt deltagande och kommunikation, sociala 

medier. IT däremot riskerar att placera användaren i en passiv roll, där hen kan motta och 

eventuellt söka information (Hernwall, 2003). 

 

När det gäller IKT-utveckling i förskolan och skolan lyfter Alexandersson, Linderoth och 

Lindö (2001) fram tre olika motiv till användningen av IKT i förskolan och skolan: 

 Inlärningsaspekten - Datorer i förskolan och skolan har bidragit till en ökad 

variation och en förändring av arbetsätten. Detta har medfört en förändring av 

relationen mellan barn och pedagog i förskolan och skolans arbete. Datorn har 

dessutom öppnat nya möjligheter för barn med särskilda behov.   

 Arbetslivsaspekten- Näringslivet och samhället förväntar sig att förskolan och 

skolan skall förbereda barnen och ungdomarna inför framtida arbetsliv där de med 

stor sannolikhet kommer att komma i kontakt med den digitala tekniken. 

 Demokratiaspekten - Medborgarkunskap på datorområdet är nödvändig i 

demokratin. Förskolan och skolan ansvarar för att alla barn och ungdomar ges 

möjlighet till likvärdig utbildning inom området. 
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3.3 Matematik 

 

3.3.1 Vad är matematik? 

 

Friedrich Fröbel (1782-1852) anses vara förskolans anfader och hans traditioner har starka 

rötter i den svenska förskolan. Fröbel såg matematiken och gudomlighet som nära 

sammanlänkande och att de var de högsta målen för barns lärande. Han menar att i 

matematiken uppenbaras både den yttre och inre världen. Matematik rör sig om både 

människa och natur (Doverborg, 2007).  

 

Varje dag möter vi matematik hemma, i naturen och samhället. Mycket av 

matematikanvändning är dold för oss och mängden tillämpningar ökar framförallt i den 

digitala tekniken, bakom ljud och bild vid dataöverföring i mobiler och TV ligger 

avancerad matematik. Matematik får allt större betydelse i vardags- och yrkeslivet. Företag 

och industrier efterfrågar allt fler medarbetare med matematikutbildning därför är det 

viktigt att våra barn och unga ser matematikens värde och blir trygga att använda den 

(Bergius, Emanuelsson, 2009). 

 

Några forskare menar att matematiken oftast förknippas med gångertabeller, bråk och 

procent, vi är vana vid att dela in matematiken i geometri och talräkning, algebra och 

ekvationer. Men om vi ska upptäcka barns matematik måste vi ha referenser bortom dessa 

indelningar, barn möter matematiken i vardagliga situationer. Matematik utvecklas och 

uttrycks genom att man pendlar mellan handling och tänkande – genom matematiska 

aktiviteter (Heiberg,Solem&Reikerås,2008). 

För att vi ska få en bredare och mer nyanserad uppfattning om vad matematik är för oss och 

barnen så har Alan Bishop (1991) formulerat sex fundamentala matematikaktiviteter som 

jag sammanfattar nedan. 

 

 Förklaring och argumentation. Motiveringar och förklaringar, resonemang och 

logiska slutsatser. Barn tänker och resonerar. De sätter ord på sina tankar och 

förklarar vad de menar. 

 Lokalisera. Att hitta, orientera sig i rummet – lokalisering och placering. 
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Barn behöver hitta vägen hem, förstå vad som menas med att kakburken står överst 

på hyllan, och de måste lära sig att hitta nallen de glömde ute på gården. Vi skapar 

mentala kartor för att orientera oss i omgivningen. 

 Design. Former och figurer, mönster och symmetri, arkitektur och konst.  

Barn känner igen egenskaper. Redan som små hittar de likheter och skillnader. 

Formen är viktig när de bygger kojor, oavsett om de bygger dem på marken eller 

med klossar. Design och konsthantverk ger oss många exempel på figurer och 

mönster som är uppbyggda enligt matematiska lagbundenheter. 

 Räkning. Räkning antalsord, räknesystem och talsystem. 

Små barn visar hur gamla de är med hjälp av fingrarna. De spelar spel där räkning 

och tal är väsentliga moment, de sjunger sånger som bygger på talramsor. Överallt 

möter vi tal, räkning och antalsord i olika former. 

 Mätning. Jämförelser, måttenheter och mätsystem, längd, area, volym, tid, vikt och 

pengar. Barn är upptagna om vem som är längst och har det tyngsta väskan. De 

skaffar sig erfarenheter av volym när de leker i sandlådan och när de spiller ut 

glaset med mjölk vi frukostbordet.  

 Lekar och spel. Rollekar, rollspel, fantasilekar, kurragömma, strategispel. 

tärningsspel, pussel…. Barn leker på många olika sätt beroende på hur gamla de är 

och i vilken situation de befinner sig i. Ettåringen leker med besticklådan, 

treåringen som bygger torn och fyraåringen som leker rollekar med dockor och 

använder matematik. Just rolleken bygger på föreställning om en handling, en 

ordningsföljd och ett logiskt samband, även om den utvecklas och förändras under 

lekens gång.  

 

3.3.2 Språk och matematik. 

 

Sterner beskriver att människan har medfödd förmåga att lära sig språk, att kommunicera 

och tidigt ingå i ett socialt samspel med andra människor. Språk innefattar inte endast talat 

språk utan också gester, miner, gråt och skratt. Människan är sociala varelser som är 

beroende av varandra och det är genom språket som vi skapar kontakter. Språket påverkar 

våra känslor, vårt tänkande, vår fantasi och det hjälper oss att förstå omvärlden, lösa 

problem och att minnas. 
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Man talar också ibland om att matematik är ett språk, inte i traditionell bemärkelse som 

vårt svenska språk, men matematik har ett eget ordförråd och för att kunna förstå och 

använda matematiken måste man förstå dessa ord och dess innehåll (Sterner, 2007). 

 

Som lärare menar Emanuelsson att det är viktigt att förstå att språket är ett redskap för 

tanke och kommunikation, det måste ske ett systematiskt arbete med att utveckla elevers 

ordförråd och yttrycksformer detta görs genom samtal och diskussioner. Därför är det 

oerhört viktigt att ge muntlig matematik ett stort utrymme i förskolan och skolan där elever 

kan formulera och pröva tankar och resonemang. De diskuterar, resonerar och 

argumenterar med varandra. De lyssnar och lär genom att ta del av varandras arbete. Att få 

uttrycka sig på sitt eget sätt och tillsammans med andra, utvecklar deras 

problemlösningsförmåga och språket (Bergius, Emanuelsson, 2009). 

 

3.4 Några antagande om lärande. 

3.4.1 Vad är lärande? 

 

”Förskolan ska främja lärande, vilket förutsätter en aktiv diskussion i arbetslaget om 

innebörden i begreppen kunskap och lärande” (Lpfö 1998, rev 2010 s.6). 

Läroplanen i förskolan beskriver: 

”Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika 

former – såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – som förutsätter 

och samspelar med varandra. Verksamheten ska utgå från barnens 

erfarenhetsvärld, intressen, motivation och drivkraft att söka kunskaper. Barn 

söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och 

skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera. Med ett 

temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och 

sammanhängande. Lärandet ska baseras såväl på samspelet mellan vuxna 

och barn som på att barnen lär av varandra. Barngruppen ska ses som en 

viktig och aktiv del i utveckling och lärande.” (Lpfö, 98, rev 2010 s.6-7) 
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Dysthe (2003) menar att lärandet har med relationer att göra, lärande sker genom 

deltagande och genom deltagarnas samspel. Språk och kommunikation är inte bara ett 

medel för lärande utan själva grundvillkoret för att lärande och tänkande ska ske. 

  

3.4.2 Sociokulturellt perspektiv på lärandet. 

 

Dysthe (2003) beskriver det sociokulturella teoriperspektivet som att lärandet har med 

relationer att göra. Lärandet sker genom deltagande och genom deltagarnas samspel där 

språk och kommunikation är de grundläggande elementen i läroprocessen. Balansen mellan 

det individuella och det sociala är en avgörande aspekt på varje lärmiljö där lärandet är så 

mycket mer än det som sker i elevens huvud och där omgivningen spelar stor roll. Det är 

genom att lyssna, samtala, härma och samverka som människans lärande utvecklas. 

Kunskap konstrueras genom praktisk aktivitet där grupper av människor samverkar. 

 

Några forskare skriver att Lev S Vygotskijs(1896-1934) huvudtes är att barn lär mer och 

bättre tillsammans med andra som kan mer inom det aktuella området. Vygotskij menar att 

problemlösning tillsammans med erfarna kamrater (eller vuxna) möjliggör för barnen att gå 

in i nya områden som ligger utanför den redan erövrade basen, den kallar Vygotskij zonen 

för möjlig utveckling, proximala zonen (Williams, Sheridan och Pramling Samuelsson, 

2000). 

 

Björklund (2008) hävdar att lärande inte sker i ett vakuum utan alltid är beroende av den 

miljö och de människor som ett barn möter. För att lärande ska ske bör en del kritiska 

villkor uppfyllas. I de yngsta barnens tidiga erfarande av matematik i förskolan kan fyra 

kritiska villkor urskiljas, Björklund kallar dessa variation, samtidighet, rimlighet och 

hållpunkt. Variation gör det möjligt att upptäcka och generalisera hur saker och ting kan ha 

samma innebörd vid olika tillfällen. Med detta menas exempelvis att formen av en triangel 

kan åskådliggöras på olika sätt och barnen behöver få erfara denna variation för att lära sig 

begreppet. Samtidigheten gör det möjligt för barn att fördjupa sin förståelse genom att ta i 

beaktande flera egenskaper eller innebörder, ett begrepp kan förstås på olika sätt beroende 

på sammanhanget. En stor leksaksbil är liten i jämförelse med en riktig bil som kör på 

vägen.  



13 

 

Rimlighet handlar ofta om att göra uppskattningar och logiska slutledningar. Ett exempel 

kan sägas vara då förskolebarnet rör sig i rummet och hela tiden bedömer avstånd som 

också handlar om rimlighet. En sådan bedömning gör barnet när hen funderar om dockan 

ryms i den lilla docksängen eller behöver hon ligga i dockvagnen för att få plats?  Det 

fjärde villkoret hållpunkt innebär att barnets fokusering kan urskiljas och problematiseras, 

detta för att fördjupa förståelsen och kommunicera kring detta. Man tolkar det barnen utgår 

från t.ex. om de fokuserar på pusselbitarnas former eller bildmönster när de lägger pussel. 

 

Melander, Sahlström (2010) refererar till Goodwin som menar att för att utföra sociala 

handlingar krävs att den part som producerar en handling och andra närvarande, 

handlingens mottagare, har förmåga att systematiskt känna igen formen och karaktären på 

det som händer. En mottagare kan konstruera en relevant koordinerad handling som är 

kopplad till det som någon annan just har gjort. Flera deltagare kan samarbeta om en 

pågående koordinerad handling. 
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4. Syfte och frågeställning 

Syfte 4.1 

Syftet med studien är att undersöka förskolebarns matematiska begrepp i användningen av  

en iPadapplikation. Utifrån detta ställer jag mig följande frågor: 

Vilka matematiska uttryck/ begrepp använder sig barnen av i arbetet med 

iPadapplikationen Hur sker kommunikationen/samspelet under tiden barnen 

använder iPadapplikationen? 
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5. Metod 

Detta avsnitt beskriver vilket urval och vilken metod som använts för att samla in det 

material som studien bygger på. Därefter följer en presentation av hur studien genomförts 

och de etiska principer som använts. Jag beskriver också den applikation som använts i 

studien. 

5.1 Urval  

 

Studien är gjord på en kommunal förskola i södra Norrland. På förskolan är 80-talet barn i 

åldrarna 1-5 inskrivna. Förskolan är uppdelad på två avdelningar med ca 40 barn vardera. 

Vid studiens början lämnades missiv ut till 9 stycken 5 åringars vårdnadshavare. Av dessa 

9 fick jag tillbaka 8 fullmakter som godkände barnens medverkan. Att det blev 8 beror på 

att ett barn inte skulle vara närvarande på förskolan under observationstiden. Av dessa 8 

barn var 5 flickor och 3 pojkar. 

Valet av barnens ålder beror på att jag inriktar mig på de äldsta barnen på förskolan. 

5- åringar är äldst på förskolan vilket oftast innebär att de kommit längst i sin tal- och 

språkutveckling. Vid ungefär 3-års ålder har de flesta barnen utvecklat ett grundläggande 

ordförråd och samtalsfärdigheter detta menar Bjar,Liberg (2003). Det gör att jag kan 

kommunicera med dem i större utsträckning än de yngsta barnen. Detta var avgörande för 

kunna ställa frågor i de observationer jag gjorde. 

 

5.2 Datainsamlingsmetod 

 
För studien valdes videoobservationer som metod. Stukát (2011) skriver att det är en stor 

fördel om man videofilmar sina observationer, man kan se dem om och om igen. För varje 

gång man ser observationen så blir bilden klarare, detaljerna blir fler och man upptäcker 

även de icke-verbala interaktionerna som kroppsspråk, gester och mimik. 

Videoobservationer är en bra metod när det gäller att fånga barns upplevelser och lärande i 

förskolan. Man kan spela upp händelseförloppet om och om igen och i och med det har 

man chansen att få syn på och reflektera över det som upptar barnets intresse menar 

Whener-Godèe (2000).  
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Metodvalet med videoobservationer är inte helt friktionsfritt. I mitt fall är det jag som 

ensam filmar och observerar barnen samt analyserar det som sker, akademiska blicken 

enligt Sparrman. För att t.ex. en bild ska få publiceras i en tidning så granskas och tolkas 

den i flera led av ett antal olika personer som fotograf, bildredaktör och slutligen 

tidningsredaktör. Med den akademiska blickens arbetsfaser menar Sparrman att en och 

samma person utgör de olika funktionerna som bild, text och tolkningar. Självreflexiteten 

blir därför oerhört viktig i beslutsprocessen (Sparrman,2003). 

 

I min studie har jag reflekterat utifrån min egen bakgrund och tillhörighet som förskollärare 

med flera års erfarenhet av arbete inom förskolan. Detta ger mig ett visst tankemönster som 

kan påverka bedömningen av min studie. Videodokumentation som val av metod grundar 

sig också på denna bakgrund. Jag har haft flera tillfällen att kunna återgå till händelserna i 

filmerna och reflekterat utifrån dessa.  

 

5.3 Procedur 

 
Inför videoobservationerna samtalade jag med personalen på förskolan där vi gemensamt 

kom fram till när jag kunde genomföra studien. Jag samtalade med barnen och informerade 

dem om mitt skolarbete. Jag berättade att de skulle arbeta med iPaden tillsammans i mindre 

grupper. Jag sa också att iPaden är ny även för mig och att barnen skulle få prova på en 

särskild applikation först av alla på förskolan. Jag talade om att jag skulle videofilma 

barnen. Inför videoobservationerna har jag lagt iPaden på bordet i det grupprum där vi 

skulle vara. Rummet är valt sådant så att vi skulle kunna arbeta ostört. Sedan har jag 

tillsammans med barngrupperna, var och en av grupperna för sig, gått till det utvalda 

rummet. 

Jag har valt att använda en handkamera då den har varit lättillgänglig och lätthanterlig. Vid 

genomförandet av filmningen har jag använt mig av halvbild som BjØrndal (2005) 

rekommenderar för att få fokus på ett huvudsakligt motiv. Jag slipper få oviktigt 

information från bakgrund och omgivning, jag får en mer detaljerad bild när barnen agerar.  

Björklund (2010) skriver om att videon är ett starkt verktyg där man om och om igen kan 

analysera och tolka människors förståelse av givna fenomen men den ska användas med 

respekt. Barn kanske inte jämt förstår innebörden i att delta i en forskning där de blir 
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dokumenterad på video, men de bör få möjlighet att neka eller godkänna sitt deltagande i 

forskningen. Barn gör oftast det som de tror förväntas av dem 

Som forskare bör man ställa sig frågan om hen skulle önska att själv bli utsatt för samma 

situation som de observerade.  

 

Observationerna genomfördes vid 7 olika tillfällen under en 2 veckors period. Varje tillfälle 

innefattade ca 30 minuter med vardera barngrupp. Det innebär att jag videoobserverat 

barnen sammanlagt ca 7 timmar.  

5.4 Beskrivning av applikationen. 

 

Jag valde att använda mig av en applikation på iPaden. Valet av applikation föll på Pettson 

och Findus. Applikationen innehåller bygg- och konstruktionsuppgifter som stimulerar 

barns kreativitet och problemlösningsförmåga enligt utvecklarna.   

 

Barnen har som uppgift att hjälpa Pettson att bygga uppfinningar. Det är ett klurigt spel där 

man drar delar som finns utanför uppfinningen till rätt plats, d.v.s. man för ett föremål åt 

gången med sitt finger över pekskärmen. Delarna som de kan använda sig av är kugghjul, 

duschmunstycken, slangar, rep m.m. Varje uppfinning har endast en enda lösning. När man 

klarat av en uppfinning får man ett kugghjul som vinst och en ny bana blir upplåst. 

Kugghjulen använder man i den sista banan. Man kan testa uppfinningen genom att trycka 

på en spak utan att ha lagt ut alla delar på rätt plats. Det innebär att man kan se 

händelseförloppet och på så sätt försöka lista ut hur maskinen är tänkt att fungera. 

 

5.4 Etiska principer 

 
Vetenskapsrådet (2002) benämner de fyra etiska principer, Informationskravet, innebär att 

man informerar uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare om 

deras uppgift i projektet, och vilka villkor som gäller för deras deltagande.  Deltagandet är 

frivilligt och om att de har rätt att avbryta sin medverkan när som helst. Samtyckeskravet, 

innebär att man inhämtar uppgiftslämnare och undersökningsdeltagares samtycke. I vissa 

fall kan man behöva inhämta samtycke från förälder/vårdnadshavare där tex 

undersökningsdeltagarna är under 15 år. Konfidentialitetskravet, innebär att alla uppgifter 
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angående forskningen skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga ej kan ta del av 

informationen. Nyttjandekravet, innebär att de insamlade uppgifterna får endast användas 

för forskningens ändamål. Dessa ska uppfyllas för att jag ska kunna göra min studie etiskt 

korrekt. 

Inför mitt examensarbete började jag med att informera de berörda personerna i det här 

fallet, personal, föräldrar och barn om att jag kommer att använda mig av videokamera för 

att kunna följa deras arbete med Ipaden 

Eftersom min studie berör barn under 15 år så har samtycke inhämtas från vårdnadshavare. 

Jag skickade hem ett missiv(se bilaga1) till de berörda vårdnadshavare där de fick ge sitt 

samtycke till studien. 

I missivet framgick att de berördas identitet skulle vara anonyma och att det inspelade 

materialet kommer enbart att användas i studiens syfte och efter 12 månader raderas det 

inspelade materialet 
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6. Resultat och analys 

I det här avsnittet beskrivs resultatet av de två videoobservationer som jag valt ut i min 

studie. Direkt efter varje videoobservation följer en analys. Som avslutning analyserar jag 

min metod. 

 

6.2 Beskrivning av videoobservation 1 

 

Varje enskild sekvens är numrerad. När sekvensen startar med ett namn är det barnet i 

fråga som uttalar orden. När sekvensen startar med iPad är det rösterna i applikationen som 

talar. När följande tecken (( visas talar det om vad som sker. 

Barnens namn är fingerade och pedagogen som nämns är jag själv. 

 

Fyra flickor sitter på golvet runt iPaden, Anna plockar upp och startar den. 

1. Carolin: Du först Anna. 

2. Malin: Sen är det jag. 

3. iPad: Hej, dra in sakerna till uppfinningen och se om du kan lista ut var dom ska 

vara. Klarar du uppfinningen så får du en vinst. Hjälp mucklan att nå äpplet. 

4. Malin: Hjälp mucklan att nå äpplet. 

5. ((Anna börjar genast på att dra in sakerna till rätt plats på uppfinningen.)) 

6. Malin: Har du det här spelet? 

7. Anna: Nej. 

8. ((Anna fortsätter att dra in sakerna till uppfinningen medan de andra tittar på. Hon 

trycker sedan på spaken))  

9. iPad: Titta du klarade uppfinningen. Bra nu får du en vinst. 

10. ((Flickorna lutar sig över iPaden och tittar. En av flickorna pekar på skärmen för att 

visa en pil.)) 

11. Elin: Där. 

12. ((Elin trycker på pilen på iPaden.)) 

13. Malin: Elin det är Anna som har iPaden.  

14. ((Flickorna tittar på iPaden och en ny bana har låsts upp.)) 

15. Carolin: Nu är det nästa, öppna den. 
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16. ((Anna trycker på ikonen för att komma till nästa bana.)) 

17. iPad: Hjälp Findus att köra bil. 

18. ((Anna drar återigen sakerna till sin rätta plats på uppfinningen.)) 

19. Malin tittar på mig och frågar: 

20. Malin: Hur länge ska vi göra? 

21. Pedagog: En stund 

22. ((Malin återgår till att titta på iPaden. Carolin pekar på spaken och säger)) 

23. Carolin: Nu kan du testa å dra i den där.  

24. ((Anna drar i spaken och ser vad som händer.)) 

25. iPad: Tittade du klarade uppgiften. Bra, här får du ett kugghjul. 

26. Carolin: Får jag spela nu? 

27. ((Malin ger iPaden till Carolin.)) 

28. Malin: Det är Carolin nu sen är det jag. 

29. ((Carolin tar emot iPaden och lägger den i knä med hjälp utav Malin. Carolin 

trycker på pilen och kommer till de upplåsta banorna. Carolin trycker på en bana.)) 

30. Malin: Carolin du skulle ha öppnat först.  

31. ((Den nya banan öppnas.)) 

32. iPad: Hjälp Findus att klippa gräset. 

33. Malin: Den ska dit. 

34. ((Malin pekar på en av sakerna och sedan på skärmen. Carolin tar tag i den saken 

och börjar föra den ut mot högra kanten.)) 

35. Malin: Nej nej du ska neråt. 

36. ((Carolin för den neråt.))  

37. Carolin: Neråt? 

38. Malin: Ja, där  

39. ((Saken som Carolin förde neråt hamnade på rätt plats. 

40. Carolin tar ett klot och börjar föra den ut mot uppfinningen.)) 

41. Anna: Den där ska sitta där. 

42. ((Anna pekar på iPaden. Carolin för klotet dit Anna pekar.)) 

43. Malin: Ja, klotet ska sitta där. Så, släpp. Dags att dra. 

44. ((Carolin drar i spaken på iPaden och ser att uppfinningen är färdig.)) 

45. Malin: Ja 

46. Malin: Nu ska du göra en till sen är det jag! 
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6.3 Analys observation 1 

 

Barnen vet att de skall jobba med ipaden och att det endast finns en applikation att arbeta 

med, de vet också att det är Pettson och Findus applikationen. Flickorna sätter sig på golvet 

vid ipaden. Den flicka som kommer fram först närmast ipaden, Anna, tar också upp den. 

Anna startar spelet. Flickorna har sedan en turordning som Carolin och Malin bestämmer 

efter att Anna startat spelet (sekvens 1 och 2). Redan här ser vi en av de fundamentala 

matematikaktiviteter som Bishop(1991) nämner. Turordningen bestäms enligt min 

uppfattning efter en logisk slutsats.  Anna klarar snabbt uppgiften i den första banan. För att 

gå vidare till nästa bana ska barnet gå tillbaka till menysidan och detta visar Elin för Anna. 

Här sker en lokalisering (sekvens 10,11,12). Elin genomför detta vilket upprör Malin som 

förtydligar turordningen. Under aktiviteten ifrågasätter Malin hur länge aktiviteten ska 

pågå. En form av mätning pågår (sekvens 20). Anna genomför två banor sammanlagt. 

Det blir Carolins tur att spela. Kommunikationen mellan flickorna utökas. De stödjer den 

spelande i arbetet. Under spelets gång visar det sig att Carolin får spela två banor sen är det 

Malins tur. Detta tyder på att flickorna bestämmer att de spelar två banor vardera. Här anser 

jag att förklaring, argumentation och räkning används som matematiska aktiviteter. 

 

Matematiska uttryck och begrepp som flickorna använder: först, sen, hur länge, neråt, den 

ska dit, den där ska sitta där. 

 

6.4 Beskrivning av videoobservation 2 

 

En pojke och en flicka sitter vid ett bord med iPaden framför sig. Spelet har pågått en stund 

när observationen sker. 

1. Anna: Där 

2. ((Anna för kugghjulet till sin rätta plats.)) 

3. ((Stefan pekar på Hemsan Homsan.)) 

4. Stefan: Den här ”Hemsan Homsan” kan väl springa någonstans. 

5. ((Stefan tar tag i Hemsan Homsan och för den upp mot ett rullband.)) 

6. Stefan: Där uppe ska den nog springa. 

7. ((Stefan släpper Hemsan Homsan.)) 

8. Stefan: JAA! För jag visste. 
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9. Pedagog: Hur visste du det? 

10. Stefan: Det såg ut som om han sprang efter den där osten. 

11. ((Pekar på iPaden och visar. Anna tar tag i en flaska och för ut den på ipaden men 

den åker tillbaka. Stefan tar tag i samma flaska och för ut den.)) 

12. Stefan: Där kanske. 

13. ((Stefan släpper flaskan och den åker tillbaka.)) 

14. Stefan: Nära. 

15. Anna: Vi prövar. 

16. ((Anna drar i spaken för att se hur långt de kommit i bygget.)) 

17. ((Stefan tar tag i flaskan och för ut den på sin rätta plast på uppfinningen.))  

18. Stefan: JA! 

19. Pedagog: Vart gjorde du av den? 

20. ((Anna pekar på skärmen))  

21. Anna: Där. 

22. Pedagog: Vart då där? 

23. Anna: Vadå? 

24. Stefan: De ska dricka och vi sätter den där.  

25. ((Stefan för en sak ut på uppfinningen och släpper. Föremålet hamnar på sin rätta 

plats.)) 

26. Stefan: JA. 

27. Pedagog: Vart satte du den? 

28. ((Stefan tar tag i en ny sak och för ut den på uppfinningen.)) 

29. Stefan: Den här. 

30. ((Stefan drar runt en sak på uppfinnigen. Anna pekar på iPaden)) 

31. Anna: Den där satte han på den där.  

32. ((Anna pekar på saken som Stefan satte fast på uppfinningen tidigare.)) 

33. ((Stefan trycker på spaken och båda barnen tittar på iPaden.))  

34. iPad: Nämen du klarade det, det var bra gjort. Här får du ett kugghjul. 
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6.5 Analys av videoobseravtion 2 

 

De två barnen, Anna och Stefan, sitter bredvid varandra och har ipaden mellan sig. Barnen 

samspelar och hjälps åt i spelet (exempelvis sekvens 1-6). Barnen tänker och resonerar, 

sätter ord på sina tankar och förklarar vad de menar, förklaring och argumentation enligt 

Bishop(1991). De orienterar sig i spelet, de tittar och de funderar var sakerna ska placeras 

(exempelvis sekvens 30-32), lokalisering enligt Bishop(1991). 

Kommunikationen mellan barn och den vuxna är öppen. Mot slutet av spelet märks det att 

Stefan fokuserar på spelet och svarar inte på den vuxnes fråga utan där fyller Anna i och 

svarar. 

 

Matematiska uttryck och begrepp som barnen använder: där, uppe. 

 

6.6 Analysmetod 

 

När all datainsamling var gjord började mitt analysarbete, jag tittade igenom 

videoobservationerna om och om igen antecknade ner det som skedde och som var relevant 

till mitt syfte och frågeställning. Utifrån detta valde jag ut två videoobservationer som jag 

sedan beskriver i text. Dessa två videoobservationer har jag sedan analyserat och beskrivit 

efter observationerna. Varför jag valde ut just dessa två filmsekvenser berodde på att 

barnen var mest aktiva och samtalade med varandra mer än i de övriga filmsekvenserna.  

Videoanalyserna har jag utfört med stöd av Bishops(1991) fundamentala 

matematikaktiviteter. Jag vill inte på något sätt ge en generell entydig bild av de situationer 

jag beskriver, utan enbart försöka förmedla det jag förstått är vad som sker.  Jag själv har 

flera års erfarenhet av förskolor och förskolebarn och detta kan påverka analysen både 

positivt och negativt. Mina erfarenheter innebär att jag har en förförståelse för hur barnen 

tänker och reagerar och jag drar slutsatser utifrån detta.    
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7. Diskussion  

Syftet med studien var att undersöka förskolebarns matematiska begrepp i användningen av 

en iPadapplikation. Utifrån detta ställde jag mig följande frågor: 

Vilka matematiska uttryck/ begrepp använder sig barnen av i arbetet med 

iPadapplikationen? Hur sker kommunikationen/samspelet under tiden barnen 

använder iPadapplikationen? 

 

I min studie har jag kommit fram till att barnen som ingår i aktiviteterna med 

iPadapplikationen genomför matematiska aktiviteter som beskrivs i min bakgrund. Jag ser 

prov på Bishops (1991) sex fundamentala matematikaktiviteter när barnen tänker och 

resonerar, de förstår vad som menas placering, de känner igen egenskaper, de räknar och 

jämför. De följer också Heiberg, Solem och Reikerås  (2008) tyckande när de pendlar 

mellan handling och tänkande. 

När jag analyserade videoobservationerna kom jag fram till att de matematiska uttrycken 

och begreppen barnen använde var enkla och färre än vad jag förväntade mig. Jag kan detta 

till trots se att de ord och begrepp de använde uppfyller de mål som Läroplanen presenterar 

under rubriken utveckling och lärande. Applikationen i sig lär inte barnen några begrepp 

utan de begrepp/uttryck som användes kom från barnen själva. Jag håller med Bergius, 

Emanuelsson (2009) att språket är ett redskap för tanke och kommunikation och att det 

därför är oerhört viktigt att ge muntlig matematik ett stort utrymme i förskolan. Förskolan 

skall sträva efter att barnen utvecklar sin förmåga att använda matematiska begrepp, detta 

står att läsa i våra styrdokument. Här anser jag att pedagogerna i förskolan har en viktig 

uppgift att förmedla de matematiska begreppen och uttrycken i samtal med barnen i 

förskolan. För att barnen ska utveckla det matematiska språket blir det enligt min 

uppfattning pedagogernas uppgift att själva använda begreppen. 

  

Barnen i studien kommunicerar inte så mycket muntligt som förväntats av mig. En viss 

kommunikation sker muntligt som framgår men även en tyst kommunikation som jag kan 

se sker kroppsligt. Barnen arbetar då tillsammans, de förstår situationen och kan därför 

hjälpas åt i spelet, det som Goodwin (2010) beskriver att man kan utföra en koordinerad 

handling som är kopplad till det som någon just har gjort. Att den muntliga 
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kommunikationen inte är så stor kan bero på flera olika orsaker som jag bara kan gissa mig 

till. Detta framgår inte i min undersökning och är enbart vad jag själv kan tänka mig vara 

rimliga orsaker. Mina funderingar kring detta kan vara att barnen aldrig tidigare har arbetat 

med iPaden i förskolan vilket innebär en ny situation, de har inte ett tillräckligt stort 

ordförråd av matematiska uttryck att använda sig av. Applikationen tillåter att man endast 

kan dra ett objekt åt gången. Om applikationen hade varit konstruerad så att flera samtidigt 

kunde dra varsitt objekt på sin plats hade det säkert blivit mer muntlig kommunikation. De 

skapade en turordning där de inte skulle störa varandra och applikationen lockade inte till 

någon större kommunikation barnen emellan. Dysthe (2003) beskriver att lärande utvecklas 

genom att lyssna, samtala, härma och samverka. Detta anser jag att barnen i min studie gör. 

Jag tycker mig se ett lärande då barnen under tiden då de använt iPaden dragit nytta av vad 

den andre gjort tidigare. De har under spelets gång gjort uppskattningar och dragit logiska 

slutledningar. 

Trots att användandet av iPaden i förskolan var ny för dessa barn som ingår i min studie 

märker jag ändå tryggheten i användandet hos dem. De visar tydligt att de är orädda för att 

pröva och använda iPaden vilket vi vuxna däremot kan vara. De siffror som Småungar och 

medier(2010) redovisar, att 96 % av landets 5-9 åringar någon gång brukar använda dator, 

verkar stämma. Den nya tekniken är här för att stanna. Våra styrdokument påvisar faktiskt 

att förskolan skall lägga grunden till att barnen på sikt kan kommunicera och söka ny 

kunskap i vårt digitaliserade samhälle. Som Alexandersson, Linderoth och Lindö (2001) 

skriver om så förväntar sig näringsliv och samhället att förskolan/ skolan förbereder barnen 

inför deras framtida arbetsliv och att förskolan/skolan ansvarar för att alla barn ges 

möjlighet till likvärd utbildning inom IKT. Vi som arbetar inom förskolan har därför en 

viktig uppgift i att ge barnen grunderna och möjligheterna att arbeta med iPad/datorer. Vi 

vuxna, tror jag känner en viss oro och rädsla i användandet av tekniken men här måste vi 

tänka och agera som barnen. Våga prova!  

När jag läser i Läroplanen för förskolan (2010) att verksamheten ska utgå från barnens 

erfarenhetsvärld är det för mig självklart att använda mig av iPaden som ett verktyg. Min 

erfarenhet är att barnen föds in i en digital värld där iPads, datorer och annan digital teknik 

är en naturlig del av vardagen. Så varför ska inte förskolan ta del av detta?  I dagens 

samhälle behövs anser jag viss kunskap om dessa verktyg och vilka möjligheter de kan 
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skapa. Läroplanen stödjer detta när den beskriver att förskolan ska lägga grunden för 

gemensamma referenser som du behöver som samhällsmedborgare. 

För min egen del kommer jag att fortsätta utveckla användandet av både iPad och 

användandet av ett matematiskt språk tillsammans med barnen i förskolan. Min 

förhoppning är att iPaden blir ett verktyg i förskolan lika självklar som lådan med 

kaplastavar, boken i bokhyllan eller bilen i garaget. Ett verktyg som leder till utvecklad 

kommunikation och lärande. När det gäller det matematiska språket måste jag lära mig att 

använda de matematiska begreppen i större utsträckning i samtalen med barnen. Det kan 

vara att nämna de geometriska figurerna vid sina rätta namn, den runda är en cirkel och 

inget annat. 

 

 

 

Efter att ha genomfört denna studie har det kommit fram nya frågor och saker att fundera 

kring i mitt fortsatta arbete i förskolan. Vidare frågeställningar och förslag till fortsatt 

forskning skulle kunna vara: 

- Vilket förhållningssätt ska pedagogen ha i arbetet med iPaden? 

- Vilka matematiska ord och begrepp är rimliga för förskolebarnen att tillägna sig? 
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9. Bilagor 

9.1 Missiv 

 
Till alla föräldrar på ……………Förskola  
 
Hej!  
 
Jag, Jennie Grip, ska under vt. 2013 skriva ett examensarbete vid Gävle högskola.  
 
Surfplattor/Ipads är ett nytt verktyg som kommit in i förskola/skola den senaste tiden. Allt 
fler pedagoger ser surfplattan/Ipaden som ett användbart redskap i den pedagogiska 
verksamheten, ett verktyg som kan bidra till nya möjligheter i förskolans/skolans skapande 
och lärande aktiviteter.  
 
Mitt examensarbete kommer att handla om att observera och försöka beskriva vad som 
sker i mötet mellan barnet och surfplattan/ Ipaden. 
Jag kommer att använda mig av papper, penna och kamera med foto och videofunktion.  
Det är inte något enskilt barn som kommer att studeras utan det är aktiviteten kring 
surfplattorna som iakttas. Allt material som jag samlar in kommer bara att ses av mig och 
enbart användas i denna studie.  
 
Jag följer etiska principer och regler enligt vetenskapsrådets riktlinjer vilket till exempel 
innebär att namn på förskola/skola, förskolegrupp, klass, barn och personal kommer att 
vara anonymiserade. 
 
Jag kommer endast att använda observationsanteckningar och inspelningar av de barn 
som fått tillstånd av vårdnadshavare att vara med i studien. 
 
Fyll i talongen nedan och lämna snarast till mig. 
 
Vänliga hälsningar 
Jennie Grip  
2013-02-26 
 

Har ni några frågor gällande Jennies examensarbete, maila gärna vår handledare på 
Högskolan i Gävle, Kristina Walldén Hillström. (Krawam@hig.se) 

………………………………………………………………………………………………. 
 
   Ja, jag ger tillstånd för mitt barn att delta i dokumentation, fotografering och 
eventuella videoinspelningar som används som underlag för examensarbetet. 
 
   Nej, jag ger inte tillstånd till att mitt barn delta i dokumentation, fotografering och 
eventuella videoinspelningar som används som underlag för examensarbetet. 
 
Vårdnadshavare   Vårdnadshavare 
 
………………………………….  …………………………………… 
 


