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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att belysa barns matematiska aktiviteter vid användningen av 

surfplattan i förskolan och vilka möjligheter till lärande som skapas. Frågeställningarna 

i studien fokuserar på vilka matematiska aktiviteter barnen deltar i vid användningen av 

surfplattan i förskolan, hur barnen deltar i matematiska aktiviteter, vilket lärande som 

möjliggörs och vilka didaktiska val förskolläraren gör för att uppmuntra barnen att delta 

i matematiska aktiviteter.  

         Metoden som användes var observation med videoinspelning. Studiens 

datainsamling omfattar observationer vid användningen av surfplattan, med såväl barn 

som förskollärare. Studien genomfördes på två avdelningar på en kommunal förskola i 

södra Sverige. I studien deltar två förskollärare och 10 barn, fem treåringar och fem 

femåringar. 

         Resultatet visar att barnen deltar i alla Bishops (1988) sex matematiska aktiviteter 

leka, förklara, designa, lokalisera, mäta och räkna vid användningen av surfplattor i 

förskolan. Genom medverkande i de matematiska aktiviteterna skapas möjligheter till 

lärande. Deltagande i de matematiska aktiviteterna sker i interaktionen med surfplattan, 

i interaktionen med andra barn och i interaktionen med förskolläraren. Utifrån detta kan 

argumenteras att barns lärande i matematik vid användningen av surfplattan i förskolan 

är beroende av dessa företeelser. Förskollärarens roll vid användningen av surfplattan i 

förskolan är utifrån detta viktig i både utformandet av aktiviteternas innehåll och de 

metoder som används. Didaktiska implikationer utifrån studien är att valet av innehåll, 

val av applikationer, antal barn som deltar, och förskollärarens didaktiska val i samspel 

med barn och innehåll är alla betydelsefulla för barnens möjligheter till lärande.  
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Inledning 

Utifrån Läroplanen för förskolan ska förskolan sträva efter att varje barn utvecklar sina 

kunskaper och förmågor i matematik (Skolverket, 2010). Under rubriken utveckling och 

lärande i Läroplanen för förskolan syftar fyra av strävansmålen mot matematik vilket 

visar på barns lärande i matematik som en viktig del i förskolan. För att stödja 

förskollärare i att möjliggöra för alla barn att utveckla kunskaper i matematik skapade 

Skolverket en fortbildningsmodul vilket har sin grund i Bishops sex matematiska 

aktiviteter ”leka, förklara, designa, lokalisera, mäta och räkna” (Skolverket, 2013 s.3). 

Dessa matematiska aktiviteter beskriver hur matematik skapas och används. 

           Även användningen av informationsteknik tas upp i Läroplanen för förskolan där 

det står skrivet att ”multimedia och informationsteknik kan i förskolan användas såväl i 

skapande processer som i tillämpning” (Skolverket, 2010 s.7).  Surfplattor har blivit ett 

förekommande inslag på svenska förskolor vilket leder till att kunskap på området 

efterfrågas. Surfplattor och datorer utgör en del i benämningen IKT, vilket syftar till 

informations- och kommunikationsteknik. Både Nusir, Alsmadi, Al-Kabi och 

Sharadgah (2012) och Gomez, Nussbaum, Weitz, Lopez, Mena och Torres (2013) och 

pekar på vikten av att IKT används på ett välbetänkt sätt av läraren. Läraren har stort 

inflytande i hur IKT används och att läraren använder IKT på ett sätt som gynnar 

barnens lärande är viktigt. Utifrån detta erfordras kunskap kring barnens möte med 

surfplattan tillsammans med andra barn och förskollärare.  

           Ett flertal studier visar att användandet av IKT i förskolan ger positiva effekter på 

barns lärande i matematik (Lieberman, Bates och So, 2009; Nusir et al. 2012; Gomez et 

al. 2013; Falloon, 2014). Företrädesvis utgår studierna kring sambandet mellan 

användningen av IKT och barns lärande i matematik utifrån kvantitativa metoder. Flera 

av studierna efterfrågar ytterligare forskning kring barns användning av IKT för att få 

en ökad förståelse av de lärprocesser och interaktionen som uppstår vid barns 

användande av IKT i förskolan (Lieberman et al. 2009; Gomez et al. 2013; Falloon, 

2014). Genom att synliggöra de matematiska aktiviteter barnen deltar i vid och med 

surfplattan kan kunskapen kring användandet av surfplattan som ett redskap för lärande 

i matematik fördjupas. Synliggörandet kan bidra med kunskap som förskollärare kan 

använda i utformandet av aktiviteter där surfplattan används som ett redskap för barns 

lärande i matematik.  
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Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien är att belysa barns matematiska aktiviteter vid användningen av 

surfplattan i förskolan och vilka möjligheter till lärande som skapas. Följande 

frågeställningar ligger till grund för studien.  

 Vilka matematiska aktiviteter deltar barnen i vid användningen av surfplattan i 

förskolan?  

 Hur deltar barnen i de matematiska aktiviteterna och vilka möjligheter till 

lärande skapas? 

 Vilka didaktiska val gör förskolläraren för att stödja barns lärande i matematik 

vid användningen av surfplattan i förskolan? 

 

 

 

 

Tidigare forskning 

Nedan redogörs för forskning som är relevant utifrån studiens intresseområde. Fokus 

ligger på barns lärande i matematik med särskilt fokus på Bishops (1988) matematiska 

aktiviteter, matematiska samtal och användningen av IKT kopplat till barns lärande i 

matematik. I detta avsnitt används främst vetenskapliga artiklar men även litteratur, 

kring barns lärande i matematik, som jag kommit i kontakt med under utbildningen. 

Vetenskapliga artiklar söktes i databasen Eric och sökportalen Discovery. Det fanns 

begränsat med studier som undersöker användningen av surfplattor kopplat till yngre 

barns lärande i matematik, vilket kan kopplas till att surfplattor är en ny företeelse i 

förskolan. Utifrån detta gjordes valet att använda studier utifrån området IKT, vilket här 

innefattar studier som förutom användningen av surfplattor, undersöker användningen 

av datorer och interaktiva white boards kopplat till yngre barns lärande i matematik.  

 

 

 

Bishops matematiska aktiviteter 

Bishops (1988) sex matematiska aktiviteter att leka, att förklara, att designa, att 

lokalisera, att mäta och att räkna beskriver hur matematik skapas och används. Dessa 

matematiska aktiviteter beskrivs i Skolverkets (2013) fortbildningsmodul vilken 

skapades för att stödja förskollärare i att möjliggöra för alla barn att utveckla kunskaper 

i matematik. Där poängteras att all matematik har sin utgångspunkt i dessa matematiska 
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aktiviteter och att de föreligger som utgångspunkt för de mål som berör matematik i 

Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010). Skolverket menar att matematiska 

aktiviteter utvecklas i olika sammanhang som människor deltar i och syftet för 

kontexten behöver inte vara matematiskt för att matematiska aktiviteter ska uppstå. 

Även språket som en central del i matematiska aktiviteter illustreras genom att varje 

matematisk aktivitet innehåller olika matematiska begrepp för att beskriva saker inom 

den matematiska aktiviteten.  

 
Att leka 

Den matematiska aktiviteten att leka syftar till att tänka hypotetiskt, samt att formalisera 

och ritualisera regler vilket tillexempel sker i spel. Hypotetiskt tänkande är centralt i den 

matematiska aktiviteten att leka. Barnen lär sig att tänka hypotetiskt vilket är 

grundläggande i matematik (Skolverket, 2013). Heiberg Solem och Reikerås (2004) 

beskriver den matematiska aktiviteten leka och menar att barn använder matematik i 

leken. De beskriver rolleken som bygger på en specifik ordningsföljd där barn tänker 

hypotetiskt och även hur deltagande i spel utmanar barnen i deras logiska tänkande.  

 

Att förklara 

Den matematiska aktiviteten att förklara syftar till att tolka, klargöra och resonera kring 

olika fenomen i vår omgivning. Frågor om varför, får sitt svar genom denna aktivitet 

där beskrivningar och slutsatser är centrala (Skolverket, 2013). Heiberg Solem och 

Reikerås (2004) menar att barn sätter ord på sina tankar och uttrycker förklaringar till 

hur de menar. När barn förklarar något innebär det att de observerar, beskriver och dra 

slutsatser vilket är grundläggande i matematik. Heiberg Solem och Reikerås anser att 

det är av vikt att barn lär sig denna egenskap och att förskollärare har ett viktigt uppdrag 

i att hjälpa barn att utveckla deras tänkande. Barn har en önskan om att förstå och 

upptäcka samband vilket kan uppmuntras i mötet med andra barn och vuxna.  

 

Att lokalisera 

Den matematiska aktiviteten att lokalisera syftar till att förhålla sig till omvärlden och 

att beskriva detta. Frågor som syftar till var, samt läges- och riktningsord är centrala i 

denna matematiska aktivitet (Skolverket, 2013). Heiberg Solem och Reikerås (2004) tar 

upp begreppet rumsuppfattning som syftar till hur vi orienterar oss i omgivningen 
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genom att skapa mentala kartor. Barn har en nyfikenhet som driver dem i utvecklingen 

av rumsförståelse. När barn i sin vardag utforskar rummet, utforskar de olika riktningar 

och lägen som till exempel uppåt, neråt, under och över vilket är grundläggande i 

matematik. Heiberg Solem och Reikerås pekar på vikten av, som förskollärare, att sätta 

ord på dessa begrepp i interaktionen med barnen. Även i sagor möter barnen dessa 

placeringord vilket kan vara en möjlighet för barnen att komma i kontakt med dessa 

begrepp samt för förskolläraren att samtala kring dessa begrepp i interaktionen med 

barnen.  

 

Att designa 

Den matematiska aktiviteten att designa syftar dels till att konstruera och ge form åt 

föremål och dels att beskriva hur något ser ut. Konstruktion och formning av objekt 

syftar bland annat till att forma om ett objekt till något annat, vilket användningen av 

lera är exempel på. Vid beskrivningar av hur något ser ut, är form, specifikt ord som 

beskriver form och frågor om vad centrala (Skolverket, 2013). Heiberg Solem och 

Reikerås (2004) menar att barn urskiljer likheter och skillnader, där form är en egenskap 

som hjälper dem att se dessa skillnader och likheter. Form är också viktigt i barnens 

bygglek och byggande av till exempel kojor. I sitt skapande med till exempel färg och 

pärlor kommer barnen i kontakt med form, figurer och mönster vilket är grundläggande 

i matematik. Barn upptäcker i sitt utforskande att föremål uppför sig på olika sätt 

beroende på föremålets form. De upptäcker också i sitt utforskande att former vid 

tillfällen kan förändras vilket tillexempel sker med sanden i sandlådan. Pussel är ett 

exempel på ett redskap som ger barnen utmaningar och erfarenheter beträffande former. 

Genom pussel ges barnen möjligheter att se detaljer, sammanhang och var en specifik 

form passar in. Heiberg Solem och Reikerås menar att klassificering är ett redskap i 

barnens utforskande av likheter och skillnader mellan olika föremål. Barnen upptäcker 

att liknande föremål emellanåt har gemensamma egenskaper. Vid klassificering är 

formen på ett föremål av vikt. Genom klassificering ges barnen möjligheter att lära sig 

att skapa struktur och ordning.  

 
Att mäta 

Den matematiska aktiviteten att mäta syftar till jämförande och ordnande utifrån olika 

kvantiteter vilket är grundläggande i matematik. Frågor om hur mycket är centrala i 



 

5 

 

denna matematiska aktivitet (Skolverket, 2013). Heiberg Solem och Reikerås (2004) 

beskriver hur barnen kommer i kontakt med måttenheter och mätsystem i vardagen. Till 

exempel när de mäter vem eller vad som är längst och när de leker i sandlådan. 

Jämförelseord är centralt i den matematiska aktiviteten att mäta. Genom användningen 

av dessa ges möjligheter att beskriva likheter och skillnader. Heiberg Solem och 

Reikerås menar att desto fler av dessa jämförelseord barnen har kunskaper om desto 

mer exakta kan de vara i sina beskrivningar. Även förståelse och mätning av tid 

beskrivs som en del i den matematiska aktiviteten att mäta. Heiberg Solem och 

Reikerås anser att tid är ett komplicerat begrepp för barn. Förskollärarens användning 

av tidsangivelser och språkliga begrepp relaterade till tid ger barnen möjligheter att göra 

tiden överblickbar och skapar möjligheter för barnen att skapa förståelse för tid, samt 

ord och begrepp som skildrar tid.  

 
Att räkna 

Den matematiska aktiviteten att räkna syftar till att räkna föremål vilket är 

grundläggande i matematik. Talsystemet och frågor om hur många är utifrån detta 

centralt i denna matematiska aktivitet (Skolverket, 2013). Heiberg Solem och Reikerås 

(2004) menar att räkning finns överallt omkring oss i olika former av tal och antalsord. I 

till exempel sånger och spel finns räkning och barnen är ofta nyfikna på sin ålder vilket 

också kan kopplas till denna matematiska aktivitet. Heiberg Solem och Reikerås pekar 

på vikten av att barn i sitt lärande av räkning både får möjligheter att möta räkneramsor 

samt erfarenheter kring sammanparning. Vikten av att förskollärare ger barn möjligheter 

att leka med talserier i form av räkneramsor betonas då en upprepning av talserien 

stödjer barnet i att lära sig talens ordningsföljd. Även vikten av att förskolläraren ger 

barnen erfarenheter kring sammanparning betonas vilket kan ske både genom att barnet 

får erfarenheter av andra som räknar och att barnet själv uppmuntras till räkning. 

Ordning är även en viktig del i räkning vilket kopplas till ord som beskriver 

ordningföljd som tillexempel första, andra tredje. Genom att barn får möta och utforska 

ordningföljsord ges de möjligheter att skapa förståelse kring ordning och placering. 

 

 

 

Matematiska samtal i förskolan  

I Läroplanen för förskolan står det skrivet att ”barn söker och erövrar kunskap genom 

lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också genom att iaktta, samtala och 
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reflektera” (Skolverket, 2010 s.7-8). Samtal är alltså en viktig del i hela barnets lärande 

så också i matematik.  

          Studier belyser barns deltagande i matematiska samtal och varför detta är en 

viktig del i barns lärande i matematik (Jung & Reifel, 2011; Franzén, 2014). 

Förskollärarna i båda studierna pekar på det matematiska samtalet som en viktig del i 

barnets matematiska lärande. Förskolläraren i Jung och Reifels studie menar att barnets 

egna matematiska samtalsuttryck är viktig i deras matematiska lärande eftersom den 

matematiska kommunikationen ger barn möjligheter att utveckla sitt matematiska 

lärande utifrån sin egen kunskapsnivå. Matematisk kommunikation ger också barnen 

möjligheter att producera sin egen kunskap och uttrycka sitt matematiska tänkande i 

ord. I Franzéns (2014) studie uttrycks att matematiska begrepp och innebörden av dessa 

begrepp är betydelsefullt för barnen att lära sig. Förskollärarna i den studien anser att 

deltagande i matematiska samtal ger barnen möjligheter att komma i kontakt med och 

skapa förståelse för olika matematiska begrepp. En av förskollärarna i studien menar att 

när barnen samtalar kring ett matematiskt begrepp i en annan kontext än där barnet först 

kom i kontakt med det är detta ett tecken på lärande. 

 

Förskollärarens roll  

Klibanoff, Levine, Huttenlocher, Vasilyeva, och Hedges (2006) och Boonen, Kolkman 

och Kroesbergen (2011) belyser relationen mellan förskollärares användande av 

matematik i samtalen med barnen och utvecklingen av barnens matematiska kunskaper. 

Båda studierna visar på att samtal relaterade till matematik levererade av förskolläraren 

påverkar barnens utveckling av matematiska kunskaper positivt, vilket syftar till att 

förskollärare har möjligheter att bidra till barns lärande i matematik genom att 

regelbundet samtala med barnen om matematik. I studien genomförd av Klibanoff et al., 

där deltagarna bestod barn från 13 förskolor i USA, pekas det på ett samband mellan 

antalet uttryck relaterade till matematik som förskolläraren levererar och utvecklingen 

av barnens matematiska kunskaper. Studien påvisar också en betydande skillnad i antal 

uttryck relaterade till matematik i samtal som levereras av förskolläraren. Skillnader 

förekom både i antal matematiska inslag i samtalen och i mängden av olika sorters 

matematiska inslag. Till exempel varierade antalet inslag relaterade till matematik i 

samtalen från 1 till 104 under den timme som undersöktes. I studien genomförd av 

Boonen et al. (2011) där deltagarna bestod av 251 barn och 36 förskollärare i 

Nederländerna, indikeras ett positivt samband mellan förskollärares användning av 
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matematik i samtalen med barnen och utvecklingen av barnens taluppfattning. Denna 

positiva relation mellan förskollärares användande av matematik i samtalen med barnen 

och utvecklingen av barnens taluppfattning kunde emellertid endast ses inom visa 

kategorier av taluppfattning framför allt i barnens räkneförmåga.   

          Cooke och Buchholz (2005) och Jung och Reifel (2011) belyser strategier 

förskollärare använder för att uppmuntra barnen till matematiska samtal. Användandet 

av öppna frågor tas upp i båda studierna som en strategi förskollärare använder för att 

uppmuntra barnen att sätta ord på sina tankar och idéer och utmana barnen vidare. 

Studierna pekar också på vikten att tillhandahålla tillfällen och aktiviteter som 

uppmuntrar till diskussion. Detta menar de kan vara aktiviteter som förskolläraren 

planerar men också i rutinsituationer kan förskolläraren med frågor uppmuntra till 

matematiska samtal. Vikten av att etablera ett klimat där tankar och idéer accepteras och 

delas illustreras också i studierna som en strategi förskollärare använder för att 

uppmuntra barns matematiska samtal. I Jung och Reifels studie har förskollärarna 

beskrivit hur barnens möjligheter till deltagande i kommunikationen är beroende av att 

de känner sig trygga i att öppet prata om och diskutera deras idéer. I Cooke och 

Buchholz studie observerades hur förskolläraren uppmuntrade barnen till att prata och 

uttrycka sina egna idéer och tankar och inte pressade dem när de inte ville.  

 

 

IKT och matematik i förskolan 

 

Effekter på små barns lärande i matematik vid användandet av IKT 

Flera studier visar att användandet av IKT i matematikundervisningen i förskola ger 

positiva effekter på barns lärande i matematik (Lieberman, Bates och So, 2009; Nusir et 

al. 2012; Gomez et al. 2013; Falloon, 2014). Nusir et al. menar att användandet av 

multimedia program på datorn har en positiv påverkan på barns lärande i matematik 

utifrån en studie med barn, första skolåret på en skola i Jordanien. Barnen som använde 

ett multimedia program på datorn designat utifrån läroplanen och läroböckerna erhöll ett 

bättre resultat på ett kunskapstest än de barn som endast fick traditionell undervisning. 

Lieberman et al. (2009) lyfter fram, utifrån en genomgång av forskning kring små barns 

lärande med digitala medier, att digitala medier kan bidra till barns lärande i matematik. 

Gomez et al. (2013) anser, utifrån en studie där deltagarna bestod av barn från tio 

förskoleklassrum i Chile, att användandet av datorprogram i små grupper påverkar små 
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barns logiska (matematiska) förmåga positivt. Vid användandet av datorprogrammen 

samarbetar barnen tillsammans mot ett mål. Resultatet visar att barnens logiska 

(matematiska) förmåga ökade signifikant jämfört med kontrollgruppen bestående av 

fem förskoleklasser. Även Falloon (2014) menar, utifrån en studie där deltagarna består 

av femåringar i Nya Zeeland, att användningen av surfplattor i förskolan ger positiva 

effekter på barns lärande i matematik. 

          Två av studierna pekar emellertid på att även om användningen av IKT ger 

positiva effekter på barns lärande i matematik är detta lärande beroende av vilka 

applikationer barnen använder. I Falloons (2014) studie observerades både tillfällen vid 

surfplattan när lärande äger rum och tillfällen vid surfplattan när inget lärande utspelar 

sig. Applikationer som använde sig av feedback och handledning var mest effektiva i att 

understödja barnens lärande. Falloon förtydligar att mestadels av applikationerna inte 

gav barnen möjligheter att generera ny kunskap, utan istället motiverades barnen att 

tillämpa sina förkunskaper och förstärka dessa. En strategi som tillämpades av barnen 

vid användningen av applikationerna var att repetera redan klarade nivåer och att ändra 

svårighetsnivån till en nivå barnen bedömde sig okomplicerat bemästra. Även om 

studiens data visade på en beslutsamhet och ihärdighet i användandet av applikationerna 

kom barnen omsider till en punkt där deras förkunskaper inte längre räckte till. 

Applikationernas nivå ökades ideligen stegvis utifrån att barnen klarade uppgifterna 

vilket tillslut gav till resultat att barnens förkunskaper inte räckte till för att bemästra 

uppgifterna. Efter hur lång tid detta inträffade varierade mellan applikationerna. Även 

Lieberman et al. (2009) menar att IKTs effekter på barns lärande i matematik varierar 

med de applikationer som används och lägger fram att många av de mest populära och 

mest använda programmen, riktade till yngre barn, inte har blivit studerade och att det 

därför inte finns några belägg på deras inverkan på barns lärande.  

          Flera studier belyser IKTs positiva inverkan på barnets motivation som grund till 

att användningen av IKT påverkar barns lärande i matematik positivt. Nusir et al. (2012) 

hävdar att barnen motiveras av grafiken och animeringarna i lärospelen speciellt när 

tecknade karaktärer, som barnen tidigare kommit i kontakt med, används i spelen. Även 

Lieberman et al. (2009) menar barns intresse för lärande ökar när de möter roliga och 

engagerande digitala medier. Intresset och fokus för de digitala medierna försvinner inte 

över tiden. Bourbour, Vigmo och Pramling Samuelsson (2015) menar att vissa inslag på 

den interaktiva whiteboarden, som färgerna och möjligheten för barnen att enkelt delta i 
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aktiviteten genom whiteboardens touchfunktion, kan vara bidragande orsaker till 

barnens lärande.  

          Även IKTs potential i att skapa interaktion mellan barnen belyses i en studie som 

grund till att användningen av IKT påverkar barns lärande i matematik positivt. Gomez 

et al. (2013) påvisar att användningen av datorer i små grupper skapar interaktion och 

samtal mellan barnen. Genom att barnen samarbetar mot ett gemensamt mål som är 

relaterat till något som uttrycks i läroplanen kan barnens prestation inom detta 

förbättras. 

 

Användandet av IKT som redskap i matematikundervisningen 

Forskning kring hur IKT används som ett verktyg i för barns lärande i matematik i 

förskolan belyses i en studie. Bourbour et al. (2015) har undersökt rollen förskollärare 

ger teknologi i undervisningen i matematik och hur de utformar aktiviteter med 

matematiskt innehåll där interaktiva whiteboards används. Resultaten syftar till att 

förskollärarna använder olika applikationer med matematiskt innehåll tillsammans med 

barnen. Exempel på matematiskt innehåll i applikationerna är, mönster, former, färger, 

klassificering, parbildning, storlek, lokalisering, nummer och ordning. Två studier 

belyser vikten av att IKT enbart används som ett komplement i barns lärande i 

matematik. Nusir et al. (2012) anser inte att IKT helt ska implementeras i stället för 

traditionell undervisning utan att användandet av IKT ska användas som ett 

komplement i små barns lärande i matematik. Även Gomez et al. (2013) anser att 

resultatet i deras studie pekar mot användningen av IKT som ett komplement till den 

traditionella undervisningen.  

 

Förskollärarens roll 

Flera studier betonar förskollärarens roll vid användningen av IKT i förskolan. Både 

Nuzir et al. (2012) och Gomez et al. (2013) pekar på vikten av att IKT används på ett 

välbetänkt sätt av läraren. Läraren har stort inflytande i hur IKT används och att läraren 

använder IKT på ett sätt som gynnar barnens lärande är viktigt. Bourbour et al. (2015) 

anser att pedagogiska och tekniska kunskaper hos förskollärare är viktiga vid 

användningen av IKT som ett redskap i matematikundervisningen eftersom dessa 

kunskaper formar hur IKT används. Vidare menar Bourbour et al. att förskollärare i 

aktiviteter med barnen vid den interaktiva whiteboarden använder sig av 
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multisensoriska resurser, flera sinnen, för att påverka barns resonemang och 

engagemang. Förskollärare bjuder in barnen att delta i problemlösande aktiviteter och 

använder barnens intressen som utgångspunkt i aktiviteterna. Genom aktiviteterna finns 

förskollärarna hela tiden med som ett stöd för barnen genom att uppmuntra dem, ge dem 

utmanande frågor, ge de tillgång till nödvändig information och feedback uppmuntrar 

förskollärarna barnen till diskussion med varandra. Gomez et al. menar att lärarens stöd 

i aktiviteter i små grupper vid datorn är viktigt för att ett lärande ska ske.     

 

 

Sammanfattning 

Bishops (1988) sex matematiska aktiviteter att leka, att förklara, att designa, att 

lokalisera, att mäta och att räkna beskriver hur matematik skapas och används. Dessa 

matematiska aktiviteter utvecklas i olika sammanhang som människor deltar i. Flera 

studier visar att användandet av IKT i matematikundervisningen i förskola ger positiva 

effekter på barns lärande i matematik. Studier pekar också på att förskolläraren har stort 

inflytande i hur IKT används och att läraren använder IKT på ett sätt som gynnar 

barnens lärande är viktigt. Genom att de matematiska aktiviteter barnen deltar i vid och 

med surfplattan synliggörs i denna studie kan kunskap kring användandet av surfplattan 

som ett redskap för lärande i matematik fördjupas. Synliggörandet kan bidra med 

kunskap som förskollärare kan använda i utformandet av aktiviteter där surfplattan 

används som ett redskap för barns lärande i matematik. Utifrån tidigare forskning 

belyses också att matematiska samtal är en viktig del i barns lärande i matematik, vilket 

också skildras i Läroplanen för förskolan, där bland annat samtal och reflektion beskrivs 

som centrala delar i barns lärande. Studier belyser hur matematiska samtal ger barnen 

möjligheter att producera sin egen kunskap och uttrycka sitt matematiska tänkande i 

ord. Deltagande i matematiska samtal ger också barnen möjligheter att komma i kontakt 

med och skapa förståelse för olika matematiska begrepp. Samtal och interaktion mellan 

barnen och mellan barnen och förskolläraren vid användningen av surfplattan är av stor 

betydelse i denna studie. 
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Teoretiskt ramverk 

I följande avsnitt beskrivs det teoretiska ramverk som används i studien. Fokus i denna 

studie är barns matematiska lärande och förskollärarens didaktiska val. Ett 

sociokulturellt perspektiv på lärande, där interaktion mellan människor ses som centralt 

för barns lärande, är en av de teoretiska utgångspunkterna för studien. Studien utgår 

också från ett didaktiskt perspektiv där förskollärarens didaktiska val belyses i studien 

 

 

Sociokulturellt perspektiv 

I studien har jag valt att utgå från ett sociokulturellt perspektiv på lärande. Inom det 

sociokulturella perspektivet ses interaktion och kommunikation mellan människor som 

centralt för lärande. Vygotskij anses som den främsta upphovsmannen till detta 

perspektiv och det bedrivs omfattande forskning i samband med denna teoribildning. 

Här beskrivs det sociokulturella perspektivet utifrån Vygotskijs tankar men också 

Smidts (2010) och Säljös (2014) skildringar av ett sociokulturellt perspektiv. Jag 

kommer i detta avsnitt redogöra för sociokulturella tankegångar och begrepp som är 

relevanta för studien som hur interaktion och kommunikation är centralt i lärandet, 

mediering och språkets roll i lärandet. 

 

Interaktion och kommunikation 

Vygotskij (2001) menar att lärandeprocesser sker i sociala sammanhang genom 

delaktighet i en gemensam kultur. Smidt (2010) tolkar detta som att lärande sker i ett 

socialt sammanhang. Lärandet bygger på tidigare kunskaper och kultur är en viktig del i 

lärandet. Säljö (2014) beskriver att lärande utifrån ett sociokulturellt perspektiv sker i 

interaktion med andra människor. Det är genom kommunikation som individen blir 

delaktig i kunskaper. Lärande sker i all interaktion och aktiviteter människor deltar i då 

det i varje interaktion människor emellan finns möjlighet att ta med sig någonting som 

sedan används i en framtida situation. Våra handlingar och vårt sätt att uppfatta världen 

har utifrån detta samband med den sociala interaktion och den kultur vi möter. 

Människor lär alltså genom att delta i praktiska och kommunikativa samspel med andra. 

Interaktionen och kommunikationen mellan barnen och interaktionen mellan barnen och 

förskolläraren vid användningen av surfplattan har stor betydelse i denna studie.  
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Mediering 

Ett begrepp som är centralt i Vygotskij teorier är mediering. Vygotskij (2001) beskriver 

mediering som att språk och redskap är centrala för vårt agerande i kulturen och i 

sociala sammanhang. Språk och redskap medierar vår förståelse av omvärlden. Smidt 

(2010) tolkar Vygotskijs begrepp mediering och menar att det syftar till att barnets 

erfarenheter av världen medieras genom barnets möte med kulturella redskap i 

interaktion med vuxna eller andra barn. I begreppet kulturella redskap syftar hon till 

redskap är konstruerade av människor och har uppstått och skapats genom sociala 

handlingar. Tecken och symboler, ges som exempel på viktiga kulturella redskap. 

Räkneramsan, vilket är central i matematiken, är utifrån detta ett kulturellt redskap som 

medierar vår förståelse av omvärlden. Smidt menar att språket är det främsta kulturella 

redskapet i lärande. Undervisningens mål är utifrån detta att barnets erfarenheter av 

omvärlden ska medieras genom kulturella redskap. Barnen får tillgång till dessa 

kulturella redskap i interaktionen med andra barn och vuxna, och genom barnets 

erfarenheter kan barnet också sedan ensamt använda dessa kulturella redskap för att 

mediera sin förståelse av omvärlden. Även Säljö (2014) tolkar begreppet mediering och 

menar att fysiska, liksom intellektuella redskap medierar verkligheten för människor. 

Dessa fysiska och språkliga redskap benämns som artefakter. Han menar att en viktig 

aspekt av artefakter är att dessa inte kan ses som döda objekt eftersom de medierar 

människors förståelse för omvärlden. Mediering innebär att vårt tänkande och våra 

föreställningsvärldar är framvuxna ur, och därmed färgade av vår kultur och de 

artefakter som finns tillgängliga i kulturen. Även Säljö menar att språket är det 

viktigaste medierande redskapet eftersom ord och språkliga utsagor medierar omvärlden 

för oss och gör att den framstår som meningsfull. Med hjälp av kommunikation med 

andra blir vi delaktiga i ett sätt att beskriva världen som gör att vi kan samspela med 

andra. Mediering har stor betydelse i denna studie då mediering handlar om 

lärandeprocesser där barnen förståelse av omvärlden skapas. Utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv kan surfplattan och dess applikationer förstås som ett redskap som medierar 

människors förståelse av omvärlden. 

 

Språk  

Vygotskij (2001) menar att språket är tänkandets redskap. Språket förvärvas i sociala 

sammanhang och är viktigt för förståelsen i interaktion och kommunikation med andra. 

I lärandeprocesser är språket centralt eftersom det är genom kommunikation som tankar, 
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föreställningar och färdigheter reproduceras och förnyas. Säljö (2014) anser att språket 

är ett redskap som möjliggör skapande och kommunicerande av kunskap. Genom 

språket kan vi utbyta erfarenheter och kunskaper i samspel med andra eftersom en 

förutsättning för att ta till sig och bevara kunskaper är att vi har kategorier och begrepp 

att ordna upplevelserna med. Det är främst genom språket som kunskaper kan vandra 

mellan individer, och således medieras, men språket kan endast förstås om de ord som 

används betyder liknande saker för dem som kommunicerar. Smidt (2010) menar att 

språket är viktigt i lärandeprocessen eftersom språket tillhandahåller möjligheter till 

förståelse av begrepp och kulturella redskap. I kommunikation och samtal möter barnen 

olika begrepp som barnet genom samtalet och kulturella redskap kan skapa sig 

förståelse kring. Denna begreppsförståelse ger barnet möjligheter till kategorisering 

vilket är viktig i barnets förståelse av omvärlden. Språket har stor betydelse i denna 

studie eftersom språket används i kommunikationen mellan barnen och mellan 

förskolläraren och barnen vid användandet av surfplattan. Språket är centralt i barnens 

deltagande i matematiska aktiviteter vid surfplattan.  

 

 

 

Didaktiskt perspektiv 

Studien utgår även från ett didaktiskt perspektiv vilket syftar till de faktorer som 

påverkar undervisning och lärande. Skolverket (2012) belyser de didaktiska frågorna 

vad, hur och varför är som är centrala i ett didaktiskt perspektiv. Frågan om ”vad” syftar 

till vilket innehåll undervisningen i förskolan bör ha. Metoden för att förmedla 

innehållet belyses i ”hur” och ”varför” syftar till undervisningens målsättningar och 

syfte. Utifrån detta är också de personer som ingår i en lärandemiljö, alltså de barn som 

är i centrum för lärandet och förskolläraren som ska främja varje barns utveckling och 

lärande utifrån mål att sträva mot i Läroplanen för förskolan, en viktig del i de faktorer 

som påverkar undervisning och lärande. Utifrån detta belyser Skolverket en didaktisk 

pyramid (figur 1) som visar hur olika faktorer påverkar undervisningen och 

lärandeprocesserna (Skolverket, 2012).  
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Figur 1. Skolverkets didaktiska pyramid (Skolverket, 2012). 

 

 

I Skolverkets didaktiska pyramid kan ses hur olika faktorer påverkar barns lärande. 

Barns lärande påverkas alltså av den kontext de befinner sig i, det innehåll som 

presenteras och de metoder som används. Faktorerna innehåll och metod är direkt 

relaterade till förskollärarens didaktiska val. Utifrån detta blir förskollärarens didaktiska 

val viktiga för barns lärande. Skolverkets (2012) didaktiska pyramid är en utveckling av 

den didaktiska triangeln, som illustreras i olika versioner i både äldre och nyare 

forskning, utifrån motiveringen att även den kontext barnen befinner sig i påverkar 

barns lärande. Även Wahlström (2015) förespråkar en utvidgad didaktisk triangel där 

hela undervisningssituationen och även samhällets påverkan tas i beaktning.  

         Faktorer som påverkar undervisning och lärande belyses även av Uljens (1997) 

som pekar på innehållet som en faktor som påverkar barns lärande. Innehållet beskrivs i 

Läroplanen för förskolan men formuleringarna i Läroplanen är komplexa och öppna för 

tolkningar. Vilket innehåll som ska belysas står alltså i relation till Läroplanen för 

förskolan, men förskolläraren gör ett didaktiskt val i vilket innehåll som ska belysas. 

Detta didaktiska val är också beroende av kontexten, till exempel styrdokumenten. 

Uljens belyser hur metoder för att skapa de bästa inlärningssituationer inte beskrivs i 

Läroplanen för förskolan. Förskolläraren gör utifrån egna eller barnens kunskaper och 

erfarenheter didaktiska val i vilka metoder som används för att stödja barns lärande. 

Utifrån detta menar Uljens att förskollärarens didaktiska val, både gällande innehåll och 

metoder direkt påverkar barns lärande, vilket också belyses i Skolverkets didaktiska 

pyramid (Skolverket, 2012).  

          Även Wahlström (2015) ser innehåll och metod som centrala i ett didaktiskt 

perspektiv. Innehållet är relaterat till läroplansmålen och förskollärarens didaktiska val 

av innehåll påverkar barns lärande till de mål att sträva mot som uttrycks i Läroplanen 
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för förskolan. Även undervisningens upplägg, alltså förskollärarens didaktiska val av 

metoder som används belyses av Wahlström som centralt för barns lärande. Utifrån 

detta menar Wahlström att varje undervisningssituation är uppbyggd utifrån ett antal 

didaktiska aspekter. Förskolläraren ställs alltså inför olika didaktiska val och utifrån 

dessa didaktiska val konstrueras undervisningssituationen.  

         Det didaktiska perspektivet är av stor betydelse i denna studie eftersom 

förskollärarens didaktiska val i syfte att stödja barns lärande i matematik, gällande 

innehåll och metoder, undersöks. 

 

 

Metod 

Detta avsnitt inleds med en beskrivning av den metod datainsamlingen grundats på. 

Vidare redovisas det urval som gjorts och studiens genomförande, där även de 

applikationer som använts vid observationerna skildras. I avsnittet beskrivs också 

tillvägagångsätt vid analys och tolkning av det insamlade materialet samt överväganden 

om reliabilitet och validitet. Genom hela avsnittet beskrivs hur etiska aspekter tagits i 

beaktning under hela forskningsprocessen.  

 

Val av metod 

Utifrån studiens syfte valdes observation som metod då det var barns matematiska 

aktiviteter vid surfplattan som var i fokus. All aktivitet vid surfplattan observerades och 

kategoriseras i efterhand utifrån matematiska aktiviteter. Löfdahl, Hjalmarsson och 

Franzén (2014) anser att användandet av observation som metod ger forskaren 

möjlighet att komma nära fenomenet för studien eftersom forskaren själv observerar och 

tolkar vad som sker. Genom användandet av observation som metod gavs möjlighet att 

observera de matematiska aktiviteter barnen deltog i vid surfplattan. Stukát (2011) 

menar att en fördel med observationer är att kunskapen är direkt hämtad från den 

kontext studien syftar till. Genom observationer inhämtas kunskap om individers 

handlingar, istället för deras eller andras beskrivning om vad de gör. Resultatet i denna 

studie utgår alltså från vad barnen verkligen gör och samtalar om i interaktionen med 

surfplattan, med varandra och med förskolläraren och inte någon annans beskrivning av 

vad som utspelar sig vid surfplattan, vilket skulle varit fallet om en annan metod valts.      
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Materialet som användes under observationerna var videoinspelning. Genom 

användningen av videoinspelning gavs möjlighet att studera de matematiska aktiviteter 

som uppstod utifrån det barnen gjorde och samtalade kring i interaktionen med 

surfplattan, med varandra och förskolläraren. Alla dessa delar erfordrades för att få svar 

på frågeställningarna. Stukát (2011) anser att fördelar med videoinspelning är att 

situationen bevaras. Det finns på så sätt möjligheter att iaktta på det inspelade materialet 

flera gånger vilket ökar möjligheterna att upptäcka de företeelser som är intressanta för 

studien. Då observationerna är riktade både mot vad barnen gör och säger är 

videoinspelningen ett bra hjälpmedel eftersom båda dessa delar fångas. Samtidigt gav 

videoinspelning möjlighet att betrakta det inspelade materialet upprepade gånger vilket 

var nödvändigt för att göra en transkribering av observationerna. Transkriberingen 

möjliggjorde ett synliggörande av de matematiska aktiviteter barnen deltog i vid 

surfplattan och en djupare analys av dessa, vilket var erforderligt för att få svar på 

frågeställningarna.  

         Studiens datainsamling omfattar observationer vid användningen av surfplattan, 

med såväl barn som förskollärare. Vid hela forskningsprocessen har regler och riktlinjer 

för forskning utifrån Vetenskapsrådet (2015) tagits i beaktning. Redan vid planeringen 

av undersökningen var dessa etiska aspekter i fokus. Viktigt var att undersökningen var 

möjlig att genomföra utan att resultatet skulle kunna upplevas som negativt för barnen 

eller förskolläraren. 

 

 

Urval  

Studien genomfördes på två avdelningar på en kommunal förskola i Södra Sverige. 

I undersökningen användes ett målstyrt urval. Bryman (2011) menar att i kvalitativa 

studier används oftast ett målstyrt urval. Urvalet görs inte på ett slumpmässigt sätt utan 

utifrån deltagare som är relevanta för forskningsfrågan. Deltagarna väljs alltså ut på ett 

strategiskt sätt utifrån frågeställningarna. Kriterier för urval blev utifrån syftet med 

studien en förskola som arbetar aktivt och regelbundet med surfplattor i verksamheten. 

Genom kontakt med en förskolechef fick jag information om en förskola som stämmer 

in på dessa kriterier. Ett informationsbrev med förfrågan om deltagande i studien 

skickades ut till förskolan. Redan i denna första kontakt med förskolan informerades om 

syftet med studien och varför undersökningen bör genomföras, utifrån etiska aspekter.  
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Ytterligare information om studien gavs vid besök på förskolan där också förskollärarna 

fick förfrågan om deltagande i studien.  

          Förskolan har fyra avdelningar och är organiserad med de yngsta barnen upp till 

tre år på två avdelningar och de äldre barnen fyra till fem år på de andra två 

avdelningarna, varav en av dessa avdelningar endast har femåringar. Varje avdelning 

har en surfplatta som används till aktiviteter med barnen, barnets eget utforskande och 

som redskap för dokumentation. Förskolan arbetar både med aktiviteter med surfplattan 

där en pedagog deltar i aktiviteten och där barnen själva utforskar surfplattan, 

pedagogen finns då närvarande men deltar inte aktivt i aktiviteten. Förskolans IT-

ansvarige har tillsammans med personalen försett surfplattorna med ett antal 

pedagogiska applikationer som noggrant analyserats utifrån lärandesynpunkt. I en pärm 

finns dessa applikationer beskrivna och vilket lärande applikationerna syftar till.  

          Två avdelningar deltog i studien, en avdelning med endast femåringar och en 1-3 

års avdelning där endast de barn som fyllt tre år deltog i studien. I studien deltar två 

förskollärare och 10 barn, fem treåringar och fem femåringar. Skriftlig förfrågan gjordes 

till barnens vårdnadshavare om tillstånd att genomföra observationerna (bilaga 1). 

Förskollärare nämns inte vid namn och barn har givits fingerade namn utifrån etiska 

aspekter.  

 

 

Genomförande  

Studien genomfördes under två veckor. Videoobservationerna gjordes vid tillfällen då 

barnen använde surfplattan på egen hand och tillsammans med en förskollärare. Bryman 

(2011) och Stukát (2011) pekar på svårigheterna för observatören att inte påverka de 

situationerna man befinner sig samt att en observerad person eller grupp kan uppträda 

på ett annat sätt då de är medvetna om att de observeras. För att påverka resultatet i 

undersökningen så lite som möjligt strävade jag efter att i så hög grad som möjligt 

endast observera och inte delta i verksamheten. Utifrån detta var det alltså personalen 

som styrde hur surfplattan skulle användas. Jag är medveten om att jag i min roll som 

observatör påverkar situationen trots att jag var medveten om detta och strävade efter att 

i så hög grad som möjligt inte påverka. Samtidigt var det viktigt utifrån etiska aspekter 

att ha en hög grad av öppenhet i observationerna. Barnen och förskollärarna blev 

kontinuerligt informerade om studien, att de blev videofilmade, frivilligheten i att delta 

samt syftet med undersökningen utifrån etiska aspekter. Barnen var alltså i hög grad 
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medvetna om min och deras roll, vilket resulterade i att ett barn avböjde medverkan 

även om skriftligt tillstånd hämtats från båda vårdnadshavare. Detta togs hänsyn till 

utifrån etiska aspekter och inga observationer genomfördes när detta barn var 

närvarande vid surfplattan. Barnen riktade vid några tillfällen sin uppmärksamhet mot 

videokameran och mot mig vilket hanterades genom att jag kort svarade på barnets 

fråga. Detta är någonting som är viktigt att ta i beaktning utifrån studiens resultat.   

          Bryman (2011) tar upp att en observation kan ha en hög eller låg grad av struktur. 

Observationerna genomfördes med en låg grad av struktur. En viss grad av struktur 

fanns då endast aktiviteter vid surfplattan observerades, samtidigt så observerades all 

aktivitet vid surfplattan, oberoende av vilken applikation som användes, hur aktiviteten 

var organiserad eller syftet med aktiviteten. Undantag är då förskollärare använde 

surfplattan själv, utan barn närvarande och när någon annan personal än de förskollärare 

som deltog i studien deltog i aktiviteter vid surfplattan.  

 

Applikationer 

Nedan följer en kort beskrivning av de applikationer som användes av vid 

observationerna. Vilka applikationer som användes under observationerna var beroende 

av utbudet som fanns tillgängligt på surfplattan, barnens val av applikation att använda, 

samt förskollärarens val av applikationer att använda tillsammans med barnen.  

          Pettsons uppfinningar är skapat av företaget Filimundus AB. Applikationens 

syfte är enligt tillverkaren att stimulera kreativitet och öva logik. Målgrupp beskrivs 

vara barn i förskolan. I denna applikation är ändamålet att barnen ska göra färdigt 

uppfinningar genom att lista ut vilka föremål som behövs och föremålens funktion. 

Genom att föremålen placeras på rätt plats fungerar uppfinningen. 27 uppfinningar finns 

i applikationen med varierande svårighetsgrad (Filimundus, 2015a). 

          Pettsons uppfinningar 2 är en uppföljare till Pettsons uppfinningar från samma 

företag. Syfte och målgrupp är detsamma som föregående applikation. Även ändamålet 

är liknande. 37 uppfinningar finns i applikationen med varierande svårighetsgrad 

(Filimundus, 2015b). 

           Toca doctor är skapad av företaget Toca boca AB. Applikationen innehåller 21 

olika puzzel och spel som utspelar sig i människokroppen. Målgrupp är inte angivet 

(Toca Boca AB, 2015a). 

            Toca store är skapad av företaget Toca boca AB. Skaparna av applikationen 

menar att applikationen stimulerar barnens fantasi och inspirerar till rollek. I 
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applikationen får barnen möjlighet att både ta rollen som affärsinnehavare och som 

kund. Syftet med applikationen är att barn tillsammans med andra barn får möjlighet att 

leka affär. Skaparna av applikationen menar att barn, genom användandet av 

applikationen, lär sig turtagning, samarbete, förhandling och matematiska kunskaper. I 

applikationen kan barnen välja mellan 34 olika saker att sälja i affären, barnen får också 

själva bestämma pris på varorna (Toca Boca AB, 2015b).   

          The Three Billy Goats Gruff är skapat av företaget Agens. Applikationen är en 

interaktiv sagoapplikation där barnen får hjälpa de tre bockarna Bruse över bron och 

passera trollet för nå fram till ängen. Målgruppen för applikationen är barn 1-5år. 

Applikationen finns på språken norska, bokmål och engelska (Agens, 2015). Vid 

användandet av applikationen under observationerna användes norska som språk. 

           Lolas mattetåg är skapat av företaget BeiZ Ltd. Skaparna menar att applikationen 

uppmuntrar barn till att lära sig addition, subtraktion och problemlösning. Målgruppen 

för applikationen är barn 3-7år. Applikationen finns flera svårighetsnivåer att välja 

mellan. Applikationen ökar också själv i svårighetsnivå utifrån barnets färdigheter 

(BeiZ Ltd, 2015).  

           Tittut för små barn är skapad av företaget Tappy Happy. Målgruppen som 

applikationen riktar sig till är barn 1-3 år. Syftet med applikationen är att små barn 

genom bild och ljud ges möjligheten att lära sig tala svenska på ett roligt och interaktivt 

sätt. Applikationen finns både som betalversion med flera olika kategorier och en 

gratisversion med endast en kategori, bondgården. Vid användandet av applikationen 

under observationerna användes gratisversionen. Applikationen består av två delar. I 

första delen har djuren gömt sig inuti en lada, genom att klicka på skärmen avslöjas vem 

som gömmer sig, en animation spelas upp, djurets läte hörs, och en röst på svenska 

säger vilket djur som visas (Tappy Happy, 2015). Vid användandet av applikationen 

under observationerna användes endast den första delen av applikationen. 

 

 

Analys 

De videoobservationer som transkriberades och är till grund för resultatet i studien har 

en sammanlagd längd på 98 minuter. Videoobservationerna transkriberades utifrån 

samtalsanalys (Bryman, 2011). Vid samtalsanalys fästs central vikt vid samtalet. En 

detaljerad utskrift av observationerna gjordes utifrån transkriberingstecken vid 

samtalsanalys skildrat av Bryman (bilaga 2). I transkriptionerna ändras talspråk till 
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skriftspråk. Undersökningen utgår ifrån ett sociokulturellt perspektiv där interaktionen 

är av stor betydelse för lärandet. Barns lärande i matematik analyseras utifrån Bishops 

matematiska aktiviteter (1988) beskrivna i Skolverket (2013), där såväl förskollärare 

som barns agerande är av vikt. Analysen utgår ifrån de matematiska aktiviteter som 

uppstår utifrån det barnen gör och samtalar kring i interaktionen med surfplattan, med 

varandra och förskolläraren. Materialet bearbetades fortlöpande och kategoriserades 

utifrån Bishops matematiska aktiviteter. Analysredskap som användes i studien är 

således matematiska aktiviteter (Bishop, 1988), barns mediering och samtal i 

interaktion, utifrån ett sociokulturellt perspektiv (Säljö, 2014) och förskollärares 

didaktiska val, utifrån Skolverkets didaktiska pyramid (Skolverket, 2012). 

 

 

Validitet och reliabilitet 

Bryman (2011) menar att validiteten i en undersökning är beroende av att skapa tydliga 

och synliga beskrivningar av de detaljer som kommit fram i undersökningen. Genom 

detta görs det möjligt för andra bedöma hur överförbara resultaten är till en annan miljö. 

Genom att resultatet innehåller exempel på transkriptioner blir barnens uttryck synliga 

för läsaren att själv bilda sig en uppfattning. Rienecker (2003), Bryman (2011) och 

Löfdahl et al. (2014) pekar alla på vikten av exempel och citat i texten för att ge läsaren 

en möjlighet att skapa sig en egen bild av observationerna. Videoinspelning gjorde det 

möjligt att gå tillbaka och titta på filmen flera gånger, och att utförligt transkribera 

observationerna utifrån samtalsanalys. Genom detta kunde barnens samtal, handlande 

samt vad som skedde på surfplattan vara till grund för analys. Användningen av 

videokamera vid observationerna möjliggjorde också användningen av detaljerade 

exempel i resultatet för att ytterligare förstärka detta.  

          Bryman (2011) anser att val av metod och tydligheten i beskrivningen av denna är 

viktig för reliabiliteteten i en undersökning. Även Löfdahl et al. (2014) pekar på vikten i 

valet av metod, att metoden mäter det den avser att mäta för att få svar på 

frågeställningarna. Metoden valdes utifrån syftet med undersökningen. Eftersom det var 

barns matematiska aktiviteter vid surfplattan som var i fokus var observation en möjlig 

metod för att kunna se detta. Genom observationer inhämtades kunskaper om vad 

barnen faktiskt gjorde vid surfplattan, istället för deras eller andras beskrivning om vad 

de gjorde, vilket hade varit fallet vid valet av en annan metod.   

        Löfdal et al. (2014) menar att reliabiliteten i en studie delvis handlar om 
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noggrannheten i insamlingen av data men också att data samlas in i tillräcklig mängd 

för att kunna dra slutsatser. Användningen av videoinspelning hade positiv effekt på 

noggrannheten i insamlingen av data då det gjorde det möjligt att gå tillbaka och titta på 

inspelningarna flera gånger, och att utförligt transkribera observationerna utifrån 

samtalsanalys. Observationerna bearbetades på en grundlig och detaljerad nivå vilket 

innebär att ett excerpt på några rader i transkriptionen motsvarar några sekunder. 

Noggrannheten i transkriptionerna gjorde det möjligt att analysera utifrån detaljer. 

Samtidigt var detta mycket tidskrävande vilket låg till grund för urvalet att genomföra 

studien på en förskola. Valet av att endast använda en förskola möjliggjorde en djupare 

analys av materialet utifrån tidsaspekten än om fler förskolor skulle deltagit i studien 

under samma tidsaspekt. Samtidigt kunde användningen av flera förskolor påverkat 

undersökningens överförbarhet till andra miljöer.  

 

 

Resultat 

Resultatet presenteras, utifrån Bishops (1988) matematiska aktiviteter, i följande teman 

att leka, att förklara, att lokalisera, att designa, att mäta och att räkna. Alla kategorier 

beskriver olika matematiska aktiviteter barnen deltar i vid användningen av surfplattan.  

I respektive tema redovisas även förskollärares och barns interaktion med varandra i 

aktiviteter med surfplattan. Barns möjligheter till lärande är centralt utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv på lärande där lärande sker i interaktion med andra.  

 

Att leka 

Den matematiska aktiviteten att leka syftar dels till hypotetiskt tänkande och dels till att 

formalisera och ritualisera regler. Att tänka hypotetiskt och att formalisera och 

ritualisera regler är grundläggande i matematik.  

          Hypotetiskt tänkande är centralt i den matematiska aktiviteten att leka. Rolleken 

grundar sig i ett hypotetiskt tänkande. I användandet av applikationerna Toca store och 

Toca doctor ges barnen möjlighet att delta i rollekar. Applikationerna skapar tillfällen 

för barnen att tänka hypotetiskt genom att de får föreställa sig att de är doktor eller att 

de handlar i en affär. Ett exempel på hur ett av barnen tänker hypotetiskt i användandet 

av applikationen Toca store är när de köper en verktygslåda och Vilgot uttrycker 

”Nikolai kommer att bli väldigt glad av den”. I leken väljer Vilgot troligen att köpa 
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denna verktygslåda till Nikolai som inte finns närvarande vid surfplattan, vilket visar på 

att Vilgot tänker hypotetiskt i sitt köp av en verktygslåda till Nikolai.  

          Även förskolläraren uppmuntrar barnen att tänka hypotetiskt och delta i rollekar i 

användningen av dessa applikationer. Ett exempel på detta är hur förskolläraren i 

användningen av applikationen Toca store uttrycker ”nu ska vi ut och handla lite ju”. 

Detta kan tolkas som att det syftar till att barnen tillsammans med förskolläraren ska gå 

till affären och handla. Förskolläraren är här en aktiv samtalspartner som gör ett 

didaktiskt val i att förtydliga och rikta fokus mot det barnet förväntas göra. 

Användningen av ordet ut syftar till någon form av förflyttning och kan också tolkas 

som att de ska lämna förskolan. Förskollärarens yttringar är endast hypotetiskt syftade, 

de ska endast ”ut och handla” i användningen applikationen. Barnen uppmuntras alltså 

genom förskollärarens didaktiska val i interaktionen att tänka hypotetiskt. Uppmuntran 

är således ett didaktiskt val i interaktionen mellan förskolläraren och barnen. I 

användandet av applikationen uttrycker förskolläraren också frågan ”vad köper du för 

något” till ett av barnen. Denna fråga syftar till att barnet är konsument i en affär och 

köper en vara. Eftersom detta inte är fallet utan endast sker på surfplattan uppmuntras 

barnet genom denna fråga att tänka hypotetiskt och delta i en rollek där barnets roll är 

som konsument i en affär. Förskollärarens utmaning till barnen kan stödja barnets 

matematiska lärande i och med att de uppmuntras att fantisera i rolleken. Fantiserandet 

och lekens magiska ”som om” är en del i den matematiska aktiviteten att leka. 

          En annan aspekt av den matematiska aktiviteten leka är att det ska finnas mer 

eller mindre formaliserade regler som deltagarna förväntas följa. Flera av 

applikationerna har regler som måste följas vid användningen. Ett exempel på detta är i 

applikationen The Three Billy Goats Gruff där barnen möter regler för i vilken 

ordningen bockarna ska förflyttas över bron. Den minsta bocken måste barnen hjälpa 

först, sedan den mellanstora bocken och sist den största bocken. Ordningen är bestämd 

och går inte att ändra på. Även i Pettsons uppfinningar och Pettsons uppfinningar 2 

möter barnen regler som måste följas. Varje föremål ska placeras på rätt ställe, placeras 

föremålet ”rätt” stannar föremålet vid detta ställe, placeras föremålet ”fel” åker 

föremålet tillbaka till ursprungsplaceringen. Ett exempel hur denna regel 

uppmärksammas av barnen är när Hilding (5år), vid användandet av applikationen 

Pettson och Findus uppfinningar 2, drar en kontakt till mitten av skärmen och släpper 

den. Kontakten åker tillbaka till ursprungsläget, varav Max (5år) uttrycker ”fast det är 

fel//det är fel”. Utifrån Max uttryck kan utläsas att han troligen är medveten om 
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applikationens regel att föremål ska placeras på ”rätt” plats. Max deltar här i den 

matematiska aktiviteten att leka eftersom han möter och förhåller sig kring en regel som 

ovillkorligen måste följas. I interaktionen med surfplattan och med andra barn 

reflekterar Max om regler för applikationen. Utifrån detta ges möjligheter till lärande i 

att förhålla sig till regler eftersom regler uppmärksammas utifrån surfplattans 

applikation och samtalas kring i interaktionen mellan barnen.  

           I applikationerna kan barnen även hitta på egna regler som de sedan följer. Ett 

exempel på detta är i applikationen Toca store där barnen själva får bestämma hur 

mycket en vara ska kosta. Utifrån detta hittar Hilding (5år) på en regel om att allting ska 

kosta en krona ”när jag spelar tänker jag ta en: en: eh: en krona hela tiden… ”. Denna 

regel håller han fast vid när han använder applikationen och uttrycker ”ALLT (skrattar) 

allt kostar ett”. I exemplet visas hur Elin (5år) försöker få Hilding (5år) att frångå denna 

regel.  

 

 237 Elin nu: kan du nog trycka tre någon gång 

238 Hilding NEJ jag vill göra ett hela tiden 

 

 

Elin uttrycker att Hilding ska välja siffran tre, vilket inte får Hilding att frångå sin regel. 

Han uttrycker istället att han vill följa den regel han hittat på. I transkriptionen kan 

utläsas att han är bestämd i sitt svar om att inte frångå sin regel eftersom han betonar 

ordet nej i sitt uttryck. En gång frångår Hilding sin regel och uttrycker ”(skrattar) det 

kom en fyra jag bara råkade (pekar på skärmen)”, vilket syftar till att han frångått sin 

regel av misstag. Han gör om hela applikationen en gång till och fullföljer denna gång 

sin regel fullt ut genom att välja siffran ett för varje vara han köper. Hilding deltar här i 

den matematiska aktiviteten att leka eftersom han skapar och förhåller sig till regler. 

Genom Hildings skapande och upprätthållande av en regel ges i interaktionen med 

surfplattan och mellan barnen möjligheter till lärande i att formalisera regler samt hur 

regler uppstår och följs.  

          Vid surfplattan möter barnen regler om vem som har tillgång till surfplattan. 

Detta styrs nästan uteslutande av förskollärarna men barnen försöker också förhandla 

sitt tillträde till surfplattan genom att uttrycka ”nu är det min tur ”, ”snart är det min 

tur…”,  ”nu är det MIN tur//nu är det MIN tur//” och ”när är det min tur”. Vid två av 

tillfällena när barnen uttrycker detta får de direkt tillgång till surfplattan. Vid ett av 

dessa tillfällen är det ett annat barn som ger över surfplattan och vid det andra tillfället 
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är det en förskollärare som beslutar att surfplattan ska skickas vidare. Detta syftar till att 

turordningsreglerna kring surfplattan är förhandlingsbara och att barnen hittar strategier 

för att frångå turordningsreglerna och på så sätt tidigare få till tillgång till surfplattan.  

Vid flera tillfällen frångår barnen turordningsreglerna genom att ett barn som inte fått 

tillgång till surfplattan ändå trycker på skärmen. Detta accepteras vid en del tillfällen av 

barnen men vid flera tillfällen när detta sker använder barnen både muntliga och 

kroppsliga strategier för att hindra andra att få tillgång till surfplattan när de använder 

den. Barnen använder kroppen genom att fösa bort det andra barnets hand. Några av 

sakerna de uttrycker när de vill ha ensam tillgång till surfplattan är ”det var inte din tur”, 

”NEJ”, ”SLUTA”, ”hallå” och ”det är JAG som spelar”. Det går att utläsa att flera av 

dessa uttryck är betonade vilket i transkriberingen visas med stora bokstäver. Detta visar 

på att barnen är bestämda i att turordningsreglerna vid dessa tillfällen inte får brytas. 

Även förskollärarna uppmuntrade barnen vid tillfällen att inte bryta turordningsreglerna. 

Ett exempel på detta är då Isa (3år) trycker på surfplattan när det är Malin (3år) som har 

tillgång till den. Förskolläraren ”(tittar mot Isa) du nu är det Malins tur”.  

          Turordningsreglerna accepteras många gånger av barnen. I exemplet visas när 

Malin (3år) har tillgång till surfplattan och använder applikationen Lolas mattetåg, Erik 

(3år) sitter bredvid henne. I applikationen visas ett pussel.  

 

 20    Malin (trycker på skärmen) 

21    Erik (pekar på en av pusselbitarna på skärmen) nej där 

22    Malin (trycker på skärmen) 

23    Erik nej//dra upp de 

24    Malin (tar fingret på en pusselbit och för den från sig) 

25    Malin (trycker upprepade gånger på skärmen) nej 

26    Erik ta bokstäverna så 

27    Erik (drar fingret ovanför skärmen) så ditåt//där 

 

 

Erik försöker visa Malin hur pusslet ska göras. Istället för att göra pusslet själv håller 

han sitt finger ovanför skärmen för att visa Malin hur pusslet ska lösas. Erik frångår inte 

turordningsreglerna. Turordningsregler är av betydelse i den matematiska aktiviteten lek 

eftersom barn lär sig att urskilja och följa vissa regler och det är grundläggande i 

matematik. Även i perspektivet interaktion är turordning av betydelse i läroprocessen. 

Genom interaktionen mellan förskolläraren och barnen och i interaktionen mellan 

barnen ges möjligheter för barnen till att skapa förståelse kring att regler kan vara mer 

eller mindre förhandlingsbara. 
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Sammanfattningsvis inom den matematiska aktiviteten lek ger användningen av 

surfplattan barnen möjlighet att lära sig hypotetiskt tänkande och att förhålla sig till mer 

eller mindre formaliserade regler i interaktionen med andra barn, förskolläraren och 

surfplattans applikation. Barnen uppmuntras att tänka hypotetiskt genom deltagande i 

rollek utifrån surfplattans applikation vilket även, utifrån didaktiska val, uppmuntras av 

förskolläraren i interaktionen med barnen. Utifrån surfplattans applikation ges möjlighet 

för barnen att lära sig att formulera och förhålla sig till mer eller mindre formaliserade 

regler. I surfplattans applikation finns regler som barnen ovillkorligen erfordrar följa. 

Surfplattans applikation gör dessutom möjligt för barnen att själv skapa regler som de 

förhåller sig till. I interaktionen mellan barnen ges möjlighet för barnen att lära sig att 

förhålla sig till och förhandla kring regler om turordning. Barnen uppmuntras vid 

tillfällen, utifrån didaktiska val, av förskollärarna att inte bryta mot turordningsreglerna.  

 

 

Att förklara 

Tolkande, klargörande och resonemang är centralt i den matematiska aktiviteten att 

förklara. När barn förklarar något innebär det att de beskriver, argumenterar och drar 

slutsatser vilket är grundläggande i matematik.  

          Vid användningen av applikationen The Three Billy Goats Gruff drar barnen egna 

slutsatser. Ett exempel på detta är Isa (3år) som uttrycker ”den är inte farlig för bockar 

kan ju också slåss” vid en diskussion om trollet är farligt eller inte. Isa uttrycker att hon 

menar att trollet inte är farligt och motiverar detta med att bockarna också kan slåss. 

Hon uttrycker här ett resonemang kring varför trollet inte är farligt. Isa har utifrån 

interaktionen med andra barn, och surfplattans applikation observerat, tänkt och dragit 

slutsatser vilket är centralt i den matematiska aktiviteten att förklara.  

          Även förskolläraren uppmuntrar barnen till att föra resonemang och dra slutsatser 

vid användningen av applikationen The Three Billy Goats Gruff. Ett exempel på detta är 

då Olle (3år) har tillgång till surfplattan och förskolläraren sitter bredvid. I 

applikationen har trollet nyligen uttryckt till den lilla bocken att han får lov att passera.  

 

 82  Olle   (drar den lilla bocken till höger på  

        skärmen) 

83  Förskolläraren  (pekar på skärmen) varför fick den gå då 

84  Olle   därför han sa det 
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Förskolläraren ställer en didaktisk fråga som börjar med ordet ”varför”, vilket 

uppmuntrar Olle att resonera. Olles svar på förskollärarens fråga är ”därför han sa det” 

vilket troligen syftar till att trollet sa att den lilla bocken Bruse fick gå vidare. Olle har 

här observerat och dragit slutsatsen att det var för att trollet sa att bocken fick gå vidare 

som resulterade i att bocken kunde vandra vidare. Olle deltar här i den matematiska 

aktiviteten förklara eftersom han resonerar och drar slutsatser kring ett fenomen.   

         I applikationerna Pettsons uppfinningar och Pettsons uppfinningar 2 ges barnen 

möjligheter att resonera, och motivera kring frågor om varför. I exemplet har Vilgot 

(5år) tillgång till surfplattan, Max (5år) och Hilding (5år) sitter bredvid honom. I 

applikationen trycker Vilgot upprepade gånger på en bild med ett hänglås men 

ingenting händer. 

 

 226  Max LÅST 

 227  Hilding det går inte den är låst 

 228  Vilgot okej 

 229  Max ja man måste klara alla andra banorna och sen så kan  

      man ta den//det är så det är hemma: 

  

 

Vilgot trycker på en ikon med hänglås, ingenting händer. Max uttrycker ”låst” varav 

Hilding förklarar att det inte fungerar för att den är låst. Max har också en förklaring på 

varför den är låst, vilket är att de andra uppfinningarna måste klaras först. Hans 

motivering till detta är att det är likadant hemma. Både Max och Hilding deltar här i den 

matematiska aktiviteten förklara genom att de resonerar, motiverar och förklarar.  

          I applikationen Toca store uppmuntras barnen av förskolläraren att resonera och 

motivera. Ett exempel på detta är att förskolläraren ställer en fråga till barnen. I 

exemplet nedan har Maja (5år) tillgång till surfplattan, en förskollärare sitter bredvid 

henne.  

 

 81 Förskolläraren  när kommer det kvitton 

82 Maja när pengarna är slut 

 

 

Förskollärarens fråga uppmuntrar Maja att resonera kring när kvitto visas. Majas svar på 

frågan innehåller ett resonemang om att kvittot visas när pengarna är slut, det krävs 

alltså att pengarna är slut för att det ska visas kvitto. Maja har här observerat och dragit 

slutsatser vilket är en del i den matematiska aktiviteten att förklara.   
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Sammanfattningsvis inom den matematiska aktiviteten förklara ger användningen av 

surfplattan barnen möjlighet att lära sig att beskriva, argumentera och dra slutsatser i 

interaktionen med andra barn, förskollärare och surfplattans applikation. Barnen 

uppmuntras utifrån surfplattans applikation och i interaktionen med andra barn att finna 

förklaringar och motivera. Att utforska vägar för att finna förklaringar på egna och 

andras frågor framstår som betydelsefullt i förskollärares didaktiska val av frågor med 

syfte att stödja barnens lärande i matematik. Även i barnens egna resonemang är detta 

av betydelse. I perspektivet interaktion är förklaringar en värdefull aspekt i barns 

lärandeprocess. Förklaringar kan medföra att barn förstår något på ett mer nyanserat 

sätt. 

 

 

Att lokalisera 

Den matematiska aktiviteten att lokalisera syftar till att förhålla sig till omvärlden och 

att beskriva detta. Frågor som syftar till var samt läges- och riktningsord, är centrala i 

denna matematiska aktivitet.  

         Ett tillfälle barnen deltar i den matematiska aktiviteten att lokalisera är vid valet 

av applikation. Ett exempel på detta är när Malin (3år) har tillgång till surfplattan och 

ska välja applikation att använda, Erik (3år) sitter bredvid. 

   

 34    Erik (pekar på skärmen) den där uppe 

35    Malin vilken då 

36    Erik (pekar på skärmen) bebisen (tittar mot Malin) 

37    Malin NEJ den vill jag inte spela 

 

 

Erik ger förslag på en applikation Malin kan välja och beskriver också ikonen för 

applikationens läge på skärmen genom att uttrycka ”där uppe”. Malin väljer att inte 

starta denna applikation. Barnen deltar här i den matematiska aktiviteten att lokalisera 

eftersom de samtalar kring placeringen av en applikation genom användande av 

lägesordet uppe. Det är i interaktionen mellan barnen och med surfplattan som samtalet 

kring lokalisering av ikonen för applikationen uppstår. I interaktionen mellan barnen 

samtalar de kring lokalisering och använder lägesordet ”uppe” vilket skapar möjligheter 

för barnen att utveckla sin förståelse av detta begrepp.        

         I applikationerna möter barnen den matematiska aktiviteten att lokalisera i många 

olika former. Ett exempel är i applikationen The Three Billy Goats Gruff där barnen 
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uppmuntras att föra bocken till höger på skärmen för att sagan ska fortsätta. När Isa 

(3år) använder denna applikation uttrycks från applikationen ”för den lilla bocken till 

höger på skärmen” varav Isa drar den lilla bocken till höger. Isa deltar här i den 

matematiska aktiviteten att lokalisera eftersom hon utifrån surfplattans uppmaning för 

den lilla bocken till höger på skärmen. Genom interaktionen med surfplattan kommer 

Isa i kontakt med lägesordet ”höger” och ges möjlighet att utforska vilken riktning detta 

lägesord syftar till.  

           I flera av applikationerna möter barnen lokalisering i form av att lokalisera var de 

ska trycka härnäst för att komma vidare i applikationen. Ett exempel på detta är i 

applikationen Toca store där ordningen för var barnen ska trycka i applikationen är 

bestämd och inte går att frångå. Det stället barnen ska trycka på härnäst är markerat. 

Utifrån detta lokaliserar barnen var de behöver trycka för att komma vidare i 

applikationen. Ett exempel på detta är när Max (5år) i applikationen trycker på två olika 

ställen på skärmen och ingenting händer. Hilding (5år) trycker då på kassaapparaten 

varav den stängs. I exemplet trycker Max på skärmen för att komma vidare i 

applikationen men ingenting händer. Hilding trycker på kassaparaten vilket gör att det 

händer någonting i applikationen. Hilding har lokaliserat var det i applikationen ska 

tryckas för att komma vidare. Barnen deltar här i den matematiska aktiviteten att 

lokalisera eftersom de i interaktionen med surfplattan och i interaktionen mellan barnen 

utforskar lokalisering på surfplattans skärm. 

          Förskollärarna uppmuntrar barnen att delta i den matematiska aktiviteten 

lokalisera vid flera tillfällen. Ett exempel är när förskolläraren uppmuntrar till samtal 

om lokalisering genom att ställa en fråga vid användningen av applikationen Toca 

doctor. I exemplet har Olle (3år) har tillgång till surfplattan och förskolläraren sitter 

bredvid.  

 

 53 Förskolläraren tandtroll/var har man dem 

54 Olle (pekar på skärmen) eh dem/dem biter bara på  

     tänderna 

55 Förskolläraren biter de bara på tänderna 

56 Olle ja: jag har (pekar på sin mun) 

 

 

Förskolläraren ställer en fråga som innehåller ordet ”var”, vilket uppmuntrar Olle att 

samtala kring lokalisering. Olle menar att tandtrollen finns på tänderna. Han pekar på 

sin egen mun och uttrycker ”jag har” vilket troligtvis syftar till att han menar att 



 

29 

 

tandtrollen finns i hans mun. Genom förskollärarens fråga får Olle möjlighet att delta i 

den matematiska aktiviteten lokalisering då han lokaliserar var tandtrollen finns utanför 

surfplattan.  

          Ett annat exempel där förskolläraren uppmuntrar barnen att delta i den 

matematiska aktiviteten att lokalisera är i användningen av applikationen Toca store. I 

exemplet har Maja (5år) tillgång till surfplattan, Elin (5år) och förskolläraren sitter 

bredvid.  

 

 46 Förskolläraren ja//och hur mycket pengar hade du gjort av  

      med/står det också eller 

 47 Maja nej: 

 48 Förskolläraren på kvittot/om du tittar//om du vänder på hela  

       plattan så ser du nog 

 49 Maja  (vrider på surfplattan) 

 50 Förskolläraren (pekar på skärmen) kan du se där vad du/kan du se  

      där vad varje sak kostade 

 51 Maja två: nej jag menar ett två också två och två och tre 

 52 Förskolläraren  och vad kostade det tillsammans då//jag ser att det  

    står där nere 

 53 Maja jag vet inte 

 54 Elin elva 

 

 

Förskolläraren gör didaktiskt val i ställa frågor och att använda lägesordet ”på” i 

samtalet med barnen vilket uppmuntrar barnen till lokalisering. Hon ger Maja en uppgift 

att lokalisera, dels hur mycket varje sak kostade och dels hur mycket det kostade 

tillsammans, på kvittot. I interaktionen hjälper hon också Maja att lokalisera detta, dels 

genom att beskriva att hon ska vända på surfplattan och dels genom att peka var Maja 

kan hitta informationen. Maja lokaliserar informationen om vad varje sak kostade och 

utläser detta. Elin lokaliserar informationen om hur mycket det kostade tillsammans och 

utläser detta. Genom förskollärarens didaktiska val att ställa frågor till barnen ges 

barnen möjlighet att utforska och samtala kring lokalisering. Utifrån detta kan 

förskollärarens utmaning till barnen stödja barnets matematiska lärande.  

          Sammanfattningsvis inom den matematiska aktiviteten lokalisera ger 

användningen av surfplattan barnen möjlighet att lära sig att lokalisera saker på 

surfplattans skärm. Barnen får också möjligheter att komma i kontakt med lägesord i 

interaktionen med andra barn, förskollärare och surfplattans applikation vilket ger dem 

möjligheter till att skapa förståelse för dessa begrepp. Förskolläraren gör didaktiska val 

genom att ställa frågor som uppmuntrar barnen att lokalisera, samt att använda lägesord 
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i samtalet med barnen. Utifrån detta ges barnen möjlighet att utforska och samtala kring 

lokalisering i interaktionen med förskolläraren och andra barn vilket kan stödja barnets 

matematiska lärande.  

 

 

Att designa 

Den matematiska aktiviteten att designa syftar dels till att konstruera och ge form åt 

föremål och dels att beskriva hur något ser ut. Konstruktion och formgivning av objekt 

syftar bland annat till att forma om ett objekt till något annat och att skapa en mental 

bild av formen för att sedan kunna symbolisera det på något sätt. Vid beskrivningar av 

hur något ser ut, är frågor om form och egenskaper, centrala.  

          I applikationerna möter barnen den matematiska aktiviteten designa i form av 

uppgifter då de ska forma om ett objekt till ett annat. Ett exempel på detta är pussel som 

barnen möter i applikationerna Lolas mattetåg, Pettsons uppfinningar och Pettsons 

uppfinningar 2. I applikationen Lolas mattetåg består pusslen av att barnen ska lägga 

ihop olika bitar så att de bildar en siffra. I applikationerna Pettsons uppfinningar och 

Pettsons uppfinningar 2 är pussel en central del då hopsättande av olika delar 

tillsammans bildar en uppfinning. Detta kan kopplas till den matematiska aktiviteten 

designa eftersom barnen formar om objekt till någonting annat. Genom mötet med 

pussel i applikationerna får barnen möjligheter att se detaljer, sammanhang och var en 

specifik form passar in. Detta ger barnen utmaningar och erfarenheter beträffande 

former vilket är centralt i den matematiska aktiviteten att designa.  

          Utifrån surfplattans applikationer möter barnen klassificering som är en del av 

den matematiska aktiviteten designa då det bland annat syftar till beskrivningar av 

föremåls utseende utifrån gemensamma egenskaper. Ett exempel på detta är när Vidar 

(3år) har tillgång till surfplattan och använder applikationen Tittut för små barn. En 

tupp visas och Vidar uttrycker ”FÅGEL”. Vidar ser likheter mellan tuppen och fåglar. 

Troligtvis är form en egenskap som tas i beaktning här. Vidar deltar här i den 

matematiska aktiviteten designa eftersom han utforskar olika objekts egenskaper och ser 

likheter. 

           Förskolläraren uppmuntrar barnen att resonera kring vilka föremål som visas i 

applikationerna genom att ställa frågor till barnen. Ett exempel på detta är när Isa (3år) 

har tillgång till surfplattan och förskolläraren sitter bredvid. I exemplet används 
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applikationen Toca doctor där snurrande kugghjul visas. 

  

 26 Förskolläraren och vad är det då 

27 Isa en snurrare (PAUS) DET ÄR BLOMMOR 

 

 

I exemplet gör förskolläraren ett didaktiskt val i att ställa en fråga som innehåller ordet 

”vad”. Förskollärarens fråga uppmuntrar Isa att titta på föremålets utseende för att 

kunna urskilja vad det föreställer. Isa benämner först ett av kugghjulen som en 

”snurrare” vilket troligtvis kan kopplas till ett av kugghjulets egenskaper, att den 

roterar. Hon är sedan tyst en kort stund och benämner sedan kugghjulen som blommor. 

Här har troligen kugghjulets form tagits i beaktning. Isa ser likheter mellan formen på 

ett kugghjul och formen på en blomma och verkar skapa en mental bild av formen. Isa 

deltar här i den matematiska aktiviteten designa eftersom hon utforskar föremålets 

egenskaper. Form används av Isa för att urskilja likheter mellan föremål.  

          Sammanfattningsvis inom den matematiska aktiviteten designa ger användningen 

av surfplattan barnen möjlighet att lära sig forma om objekt till något annat och att se 

likheter och skillnader mellan objekt, bland annat utifrån egenskapen form. Utifrån 

surfplattans applikation uppmuntras barnen att forma om objekt till något annat genom 

till exempel olika varianter av pussel. Genom detta får barnen möjligheter att lära sig att 

se detaljer, sammanhang och var en specifik form passar in. I interaktionen med 

surfplattan, mellan barnen och mellan förskolläraren och barnen utforskar barnen 

föremåls egenskaper, specifikt likheter mellan föremåls egenskaper, vilket skapar 

möjligheter till lärande beträffande att föremål har gemensamma egenskaper som 

tillexempel form. Utifrån detta närmar sig barnen kategorisering vilket hjälper dem i 

deras förståelse av omvärlden. Att synliggöra föremåls egenskaper framstår som 

betydelsefullt  i förskollärares didaktiska val av frågor med syfte att stödja barns lärande 

i matematik.  

 

 

Att mäta 

Den matematiska aktiviteten att mäta syftar till jämförande och ordnande utifrån olika 

kvantiteter vilket är grundläggande i matematik. Jämförelseord är centrala i den 

matematiska aktiviteten att mäta samt förståelse och mätning av tid.           

          Utifrån surfplattans applikationer jämför och ordnar barnen utifrån olika 

kvantiteter i interaktionen med andra barn. Ett exempel på detta är vid användningen av 
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applikationen Toca store. I exemplet har Hilding (5år) tillgång till surfplattan och Vilgot 

(5år) sitter bredvid.  

 

 188 Hilding (trycker på nummer tre) den kostar mest och mycket  

189 Vilgot NEJ den ska kosta fem kronor (PAUS) den där    

     kostar bara tre 

 

 

I applikationen finns möjlighet att välja pris på varan mellan ett upp till fem kronor. 

Hilding väljer att varan ska kosta tre kronor. Han använder jämförelseordet mest för att 

beskriva varans pris. Vilgot tar troligen fasta på Hildings uttryck att varan ska kosta 

mest, och observerar att Hilding trycker på siffran tre. Utifrån detta uttrycker Vilgot att 

varan nu ”bara” kostar tre och att den ska kosta fem, vilket troligtvis är relaterat till att 

fem är högsta priset en vara kan få i applikationen. Vilgot och Hilding deltar här i den 

matematiska aktiviteten att mäta eftersom de jämför och ordnar utifrån olika kvantiteter. 

Genom användningen av jämförelseordet ”mest” beskrivs skillnader i pris på varorna i 

applikationen. Ett annat exempel på när barnen utifrån surfplattans applikation jämför 

och ordnar utifrån olika kvantiteter är vid användningen av applikationen Tittut för små 

barn. En animerad häst med hästspillning bredvid visas i applikationen. Erik (3år) 

uttrycker ”titta nu här (PAUS) en stor TOLLE//en stor tolle (skrattar)”. Erik uttrycker 

sin uppfattning om att hästspillningen är ”stor” vilket troligen är relaterat till hästens 

storlek i applikationen eller hans tidigare erfarenheter av hästspillning. Erik deltar här i 

den matematiska aktiviteten att mäta eftersom han använder jämförelseordet stor för att 

beskriva skillnader. I interaktionen med surfplattan och i interaktionen mellan barnen 

jämför och ordnar barnen utifrån olika kvantiteter genom att använda sig av 

jämförelseord. Genom detta ges barnen möjlighet att utveckla sin förståelse för 

jämförande utifrån olika kvantiteter och begrepp som är relaterade till detta.   

          Utifrån applikationerna resonerar barnen kring tid, vilket är centralt i den 

matematiska aktiviteten att mäta, och använder språkliga begrepp relaterade till tid i sitt 

resonemang. Ett exempel är på detta är vid användningen av applikationen The Three 

Billy Goats Gruff där Isa (3år) pekar på mellan bocken och uttrycker ”efter den där: 

kommer den stora”. Isa använder begreppet efter som är kopplat till tid. Hon förstår 

troligen att den mellanstora bocken går över bron först och efter att detta skett kommer 

också den stora bocken att gå över bron. Isa deltar här i den matematiska aktiviteten att 

mäta i interaktionen med surfplattan och i interaktionen med andra barn eftersom hon 

utforskar sin förståelse av tid, alltså ordningen saker sker och uttrycker detta genom 
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användningen av begreppet ”efter” som är relaterat till tid.  

         Utifrån surfplattans applikationer ställer förskolläraren frågor där 

jämförelsebegrepp är centrala. Exempel på frågor förskolläraren ställer är ”var den dyr 

eller billig”, ”är det mycket eller lite tycker ni”, ”(pekar på skärmen) är det den lille, 

mellan eller stora bocken Bruse”. Utifrån förskollärarens frågor resonerar barnen och 

jämför utifrån olika kvantiteter i interaktionen med förskolläraren och i interaktionen 

mellan barnen. Ett exempel på detta är i användningen av applikationen Toca store. I 

exemplet har Maja (5år) tillgång till surfplattan, Elin (5år) och förskolläraren sitter 

bredvid.   

 

90 Förskolläraren handlade du lika många saker den här gången då 

91 Elin jag tror: 

92 Maja (pekar på skärmen) ett 

93 Elin (vrider surfplattan) NEJ börja här 

94 Elin (pekar på skärmen) ETT ETT 

95 Maja vänta 

96 Maja (pekar på skärmen) ett (pekar på skärmen) två (pekar  

           på skärmen) tre (pekar på  

      skärmen) fyra (pekar på skärmen) fem (pekar på    

   skärmen) sex (pekar på skärmen)  

      sju (pekar på skärmen) åtta 

97 Förskolläraren kommer du ihåg hur många saker du handlade förra  

    gången 

98 Maja eh: 

99 Förskolläraren fem (håller upp handen) 

100 Maja a: fem 

101 Förskolläraren vilket är mest//var det mest denna gången eller förra  

   gången 

102 Maja denna gången 

 

 

Förskollärarens didaktiska val i att ställa en fråga uppmuntrar Maja att jämföra utifrån 

antal saker. Maja räknar sakerna och kommer fram till åtta i antal som hon sedan jämför 

med antalet fem. Förskolläraren finns med som ett stöd i hela processen och hjälper 

Maja att dels minnas antal saker hon köpte föregående gång och dels leda henne mot 

svaret på förskollärarens första fråga med ytterligare en didaktisk fråga ”vilket är mest”. 

Förskolläraren uppmuntrar Maja att delta i den matematiska aktiviteten att mäta genom 

ett didaktiskt val att ställa en fråga där jämförelsebegrepp är centralt. Förskolläraren gör 

också ett didaktisk val i att stötta Maja i hennes deltagande i aktiviteten att mäta genom 

att ge henne ytterligare information och ytterligare en didaktisk fråga som båda stöder 

henne i sin jämförelse av antalet saker. Utifrån förskollärarens didaktiska val ordnar, 
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jämför och samtalar barnen i interaktionen med surfplattan, mellan barnen och mellan 

förskolläraren och barnen utifrån kvantiteten antal vilket ger dem möjlighet att utveckla 

sin förståelse för jämförande utifrån olika kvantiteter. Genom förskollärarens didaktiska 

överväganden att använda jämförelseord i frågorna och samtalet med barnen ges barnen 

möjligheter att möta dessa begrepp och utveckla sin förståelse kring dem.  

          Sammanfattningsvis inom den matematiska aktiviteten mäta ger användningen av 

surfplattan barnen möjligheter att lära sig att jämföra och ordna utifrån olika kvantiteter 

i interaktionen med andra barn, förskollärare och surfplattans applikation. Utifrån 

surfplattans applikationer uppmuntras barnen att jämföra saker och genom detta 

använda jämförelseord i sin interaktion med andra barn. Detta ger barnen möjligheter att 

lära sig att beskriva likheter och skillnader. Utifrån surfplattans applikationer använder 

barnen tidsrelaterade uttryck i interaktionen med andra barn vilket ger möjlighet för 

barnen till att närma sig förståelse av begreppet tid. Genom förskollärarens didaktiska 

val av frågor där jämförelsebegrepp är centrala ges barnen möjlighet att möta och 

utforska dessa begrepp för att närma sig en förståelse av dem. Förskollärarens 

didaktiska val av frågor uppmuntrar barnen att samtala kring och jämföra olika 

kvantiteter i interaktionen surfplattan, med andra barn och med förskolläraren vilket ger 

barnen möjlighet till lärande i att jämföra och att beskriva likheter och skillnader.  

 

 

Att räkna 

Den matematiska aktiviteten att räkna syftar till att räkna föremål vilket är 

grundläggande i matematik. Talsystemet och frågor om hur många är centrala i denna 

matematiska aktivitet, men även att systematiskt urskilja, jämföra, ordna och utforska 

mängder av föremål.  

        Utifrån surfplattans applikationer uppmuntras barnen att räkna. Ett exempel på 

detta är i applikationen Toca store. I exemplet har Hilding (5år) tillgång till surfplattan 

och Max (5år) sitter bredvid. I applikationen ska ett antal pengar föras till kassan 

motsvarande den siffra som valts. 
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 131 Hilding (drar en peng till kassan) 

132 Max ett 

133 Hilding (drar en peng till kassan) 

134 Max två: 

135 Hilding (drar en peng till kassan) 

136 Max tre: 

 

 

Hilding drar pengarna en och en till kassan i applikationerna. När Hilding drar pengarna 

till kassan räknar Max dem. Hilding deltar här i den matematiska aktiviteten att räkna 

då han för det antalet pengar till kassan som motsvarar den siffra han valt. Max deltar 

här i den matematiska aktiviteten att räkna eftersom han räknar antalet pengar Hilding 

drar till kassan. Genom att barnen räknar antalet pengar i interaktionen med surfplattan 

och i interaktionen mellan barnen ges de möjlighet att utveckla sin förståelse av talens 

ordningsföljd och sammanparning vilket är grundläggande i matematik.   

          I applikationerna kommer barnen också i kontakt med talsystemets siffror. Ett 

exempel på detta är i applikationen Lolas mattetåg. I exemplet har Malin (3år) tillgång 

till surfplattan och Erik (3år) sitter bredvid. Surfplattan har vid tillfället gett dem 

uppdraget att identifiera den siffra de hör på skärmen utifrån att tre olika siffror visas på 

skärmen, applikationen frågar efter siffran ett.  

 

 11    Erik  ett (pekar på siffran ett på skärmen) där 

12   Malin (pekar på siffran ett på skärmen) (tittar mot Erik)   

      där: 

13    Erik (nickar) um 

14    Malin (trycker på siffran ett på skärmen)  

15    Erik (tittar mot Malin nickar) så 

 

 

Malin och Erik kommer i kontakt med talsystemets siffror och identifierar siffran ett på 

surfplattan skärm. I interaktionen med varandra samtalar Malin och Erik om vilken som 

är siffran ett. Erik identifierar vilken som är siffran ett, var siffran ett finns på skärmen 

och visar detta för Malin genom att peka på den på skärmen. Erik och Malin deltar här i 

den matematiska aktiviteten att räkna eftersom de identifierar en av talsystemets siffror 

på surfplattans skärm. I interaktionen mellan barnen får barnen erfarenheter kring att 

utläsa talsystemets siffror vilket skapar möjligheter till lärande beträffande talsystemets 

siffror. 

          Utifrån surfplattans applikationer gör förskolläraren ett didaktiskt val i att ställa 

frågor som uppmuntrar barnen att delta i den matematiska aktiviteten att räkna. 

Exempel på frågor förskolläraren ställer är ”hur många blommor är det”, ”hur många är 



 

36 

 

de” och ”hur många saker har du handlat då”. Förskollärarens frågor syftar till ”hur 

många” vilket är centralt i den matematiska aktiviteten att räkna. Ett exempel på hur 

förskolläraren ställer en fråga som uppmuntrar barnen att delta i den matematiska 

aktiviteten att räkna är vid användningen av applikationen The Three Billy Goats 

Gruffs. I exemplet har Olle (3år) tillgång till surfplattan och förskolläraren sitter 

bredvid.  

 

 98 Förskolläraren (pekar på skärmen) hur många är de/kan du räkna  

         dem grodorna 

99 Olle (pekar på en groda) en (pekar på samma groda) två  

    (pekar på nästa groda) tre  

       (pekar på samma groda) fyra (pekar på nästa groda)  

    fem 

100 Förskolläraren  vi räknar sakta (pekar på en groda)  

101 Olle en 

102 Förskolläraren (pekar på en groda) 

103 Olle två 

104 Förskolläraren (pekar på en groda) 

105 Olle tre 

106 Förskolläraren hur många var de DÅ 

107 Olle TRE 

108 Förskolläraren tre: 

 

 

Förskolläraren gör ett didaktiskt val i att ställa en fråga som syftar till ”hur många”. 

Genom förskollärarens fråga uppmuntras Olle att räkna grodorna. Han räknar först 

grodorna själv och uttrycker då talen i ordningsföljd från ett till fem. Vid räkningen 

pekar han på samma groda flera gånger. Förskolläraren uppmuntrar honom att försöka 

igen och genom att förskolläraren pekar och Olle uttrycker talen i ordningsföljden 

räknas antalet grodor i interaktionen mellan förskolläraren och Olle. Olle och 

förskolläraren deltar här i den matematiska aktiviteten att räkna genom att de  

tillsammans räknar antalet grodor. Förskollärarens didaktiska val att ställa en fråga 

uppmuntrar Olle att räkna grodorna. Beträffande förskollärarens deltagande i räknandet 

av grodorna görs ytterligare ett didaktiskt val i att stödja Olles lärande i matematik. 

Genom detta ges Olle, i interaktionen med förskolläraren, möjlighet att utveckla sitt 

lärande av talens ordningsföljd och sammanparning. 

         Förskollärarens didaktiska val av frågor uppmuntrar också barnen att utläsa de 

siffror de kommer i kontakt med i surfplattans applikationer. Ett exempel på detta är i 

applikationen Toca store där ett kvitto med antal varor och sammanlagda priset på 

varorna visas. I exemplet har Elin (5år) tillgång till surfplattan och förskolläraren sitter 
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bredvid.  

 

 189 Förskolläraren hur många saker 

190 Elin (pekar upprepade gånger på skärmen) 

191 Elin nio har jag//och det blir TOLV//nej: 

192 Förskolläraren nej vad står det//etta och en nolla 

193 Elin etta och en nolla 

194 Förskolläraren vad blir det 

195 Elin em: sju: NEJ TIO 

196 Förskolläraren nio varor och tio kronor 

 

 

Förskolläraren gör ett didaktiskt val i att ställa en fråga, vilket uppmuntrar till 

utläsningen av de siffror som finns på surfplattans skärm. Elin kommer fram till att hon 

köpt nio saker och uttrycker att de kostat tolv kronor. Förskolläraren beskriver att det på 

skärmen står en etta och en nolla och ställer utifrån detta ytterligare en didaktisk fråga 

om hur en etta och en nolla utläses tillsammans. Elin ger förslag på att det utläses som 

sju men ändrar sig snabbt och ger istället förslag på att det utläses som tio. I 

transkriberingen kan utläsas att hennes förslag att det inte är sju utan tio betonas av 

henne. Elin deltar här i den matematiska aktiviteten att räkna eftersom hon utläser 

siffror från talserien på surfplattans skärm. Genom förskollärarens fråga, som 

uppmuntrar till utläsning av de siffror som finns på surfplattans skärm, får barnen, 

genom interaktionen med förskolläraren, erfarenheter kring att utläsa talsystemets 

siffror. Detta skapar möjligheter till lärande beträffande talsystemets siffror hos barnen. 

          Sammanfattningsvis i den matematiska aktiviteten att räkna ger användningen av 

surfplattan barnen möjligheter att lära sig att räkna och utläsa talsystemets siffror i 

interaktionen med andra barn, förskollärare och surfplattans applikation. Barnen 

uppmuntras utifrån surfplattans applikation och i interaktionen med andra barn att räkna 

saker vilket ger dem möjlighet att lära sig talens ordningsföljd och sammanparning. Att 

möjliggöra tillfällen till räkning framstår som betydelsefullt i förskollärarens didaktiska 

val av frågor med syfte att stödja barnens lärande i matematik. Barnen utläser i 

interaktionen med surfplattans applikation, mellan barnen och förskolläraren och barnen 

talsystemets siffror vilket är grundläggande i matematik. Genom detta skapas 

möjligheter till lärande beträffande talsystemets siffror. Att rikta barns fokus mot siffror 

är av betydelse i förskollärarens val av didaktiska frågor som uppmuntrar barnen att 

utläsa talsystemets siffror.   
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Diskussion 

Syftet med denna studie är att belysa barns matematiska aktiviteter vid användningen av 

surfplattan i förskolan och vilka möjligheter till lärande som skapas. Detta kapitel inleds 

med en metoddiskussion där metoden som används diskuteras. I resultatdiskussionen, 

där Skolverkets didaktiska pyramid (Skolverket, 2012) är en utgångspunkt, diskuteras 

barnens deltagande i matematiska aktiviteter vid användningen av surfplattan utifrån ett 

didaktiskt perspektiv där det innehåll och de metoder som används analyseras och 

kopplas till barns lärande i matematik. Barns lärande i matematik tolkas ur ett 

sociokulturellt perspektiv och kopplas till Läroplanen för förskolan och tidigare 

forskning. Avsnittet avslutats med en sammanfattning av resultatet av studien där fokus 

ligger på de didaktiska implikationer som resultatet syftar till samt förslag till fortsatt 

forsning.  

 

 

Metoddiskussion 

Valet av metod gjordes utifrån studiens syfte och frågeställningar. Studien syftade till 

att belysa barns matematiska aktiviteter vid användningen av surfplattan i förskolan och 

vilka möjligheter till lärande som skapas. Utifrån detta fokuserar frågeställningarna på 

vilka matematiska aktiviteter barnen deltar i vid användningen av surfplattan i 

förskolan, hur barnen deltar i matematiska aktiviteter, vilket lärande som möjliggörs och 

vilka didaktiska val förskolläraren gör för att uppmuntra barnen att delta i matematiska 

aktiviteter. Med utgångspunkt i detta var observation en användbar metod. Löfdahl et al. 

(2014) pekar på vikten i valet av metod, att metoden mäter det den avser att mäta för att 

få svar på frågeställningarna. Genom användandet av observation som metod 

inhämtades kunskaper om vad barnen gjorde vid surfplattan där deras deltagande i 

matematiska aktiviteter kunde urskiljas. Användandet av en annan metod som intervjuer 

eller enkäter var inte aktuellt utifrån frågeställningen eftersom det istället skulle gett 

svar på förskollärarnas uppfattningar och beskrivningar av den matematik barnen mötte 

vid användandet av surfplattan. Genom att observera kunde barnens matematiska 

aktiviteter detaljerat synliggöras och belysas.  

           Utifrån etiska aspekter, beskrivna i Vetenskapsrådets (2015) codex, förekom en 

hög grad av öppenhet i observationerna där deltagarna var medvetna om att de 

observerades. Stukát (2011) menar att en individ eller grupp kan bete sig annorlunda då 
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de är medvetna om att de observeras, vilket måste tas i beaktning vid användandet av 

observation som metod. Barnen riktade endast vid några tillfällen, en kort stund, sin 

uppmärksamhet mot videokameran. Deras intresse var istället riktat mot surfplattan, 

mot andra barn och mot förskolläraren. Utifrån detta var barnens agerande troligtvis inte 

i någon större grad var beroende av att de var medvetna om att de var observerade. 

Möjligheten finns att förskollärarnas didaktiska val påverkades av att de var medvetna 

om att de observerades och att matematik var i fokus i observationerna. Genom att de 

var medvetna om att detta har troligen deras didaktiska val syftat till matematik vilket 

det faktum att de blev observerade direkt påverkat. Det måste därför tas i beaktning att 

flera av förskollärarnas didaktiska val i att stödja barnens lärande i matematik kan vara 

kopplat till att de var medvetna om att de blev observerade. Studien syftar dock inte till 

att belysa hur arbetet med surfplattor kopplat till matematik ser ut på förskolor i 

Sverige. Eftersom urvalet är en förskola som arbetar aktivt och regelbundet med 

surfplattor i verksamheten kan inte resultaten i studien appliceras på alla förskolor i 

Sverige. Resultatet i denna studie blir istället ett exempel på hur arbetet med matematik 

vid användningen av surfplattor kan se ut på en förskola som arbetar aktivt med detta. 

Utifrån detta blir kopplingen mellan de didaktiska val förskollärarna gör, kopplat till att 

de är medvetna om att de blir observerade, någonting som inte utifrån studiens syfte är 

avgörande för resultatet i studien. Förskollärarnas didaktiska val i denna studie visar 

istället på de möjligheter förskollärarna har att uppmuntra barnen att delta i matematiska 

aktiviteter där de reflekterar och samtala om matematik. 

          Bryman (2011) menar att validiteten i en undersökning är beroende av hur 

överförbara resultaten är till en annan miljö. Utifrån studiens strategiska urval, kan 

paralleller dras från denna studie kring möjligheter som uppstår för barnen till lärande i 

matematik vid användningen av surfplattor i förskolan. Genom att denna studie belyser 

hur barnen deltar i matematiska aktiviteter, vilket lärande som möjliggörs och vilka 

didaktiska val förskolläraren gör för att uppmuntra barnen att delta i matematiska 

aktiviteter kan de didaktiska implikationer som möjliggör barns lärande i matematik vid 

användningen av surfplattan bidra med kunskap som förskollärare kan använda i 

utformandet av aktiviteter där surfplattan används som ett redskap för barns lärande i 

matematik. Genom att syftet och urvalet presenterats tydligt synliggörs hur resultaten i 

studien kan överföras till en annan miljö.   

          Observationerna analyserades utifrån Bishops (1988) matematiska aktiviteter. 

Dessa matematiska aktiviteter är mycket beforskade och ligger till grund för den 
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matematik som belyses i Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010). Det måste dock 

tas i beaktande att de aspekter av barns lärande i matematik som framträder i resultatet 

är kopplade till materialet för analys. Vid användandet av ett annat material för analys 

finns möjligheten att andra aspekter av barns lärande i matematik blivit synligt i 

resultatet.   

 

 

Resultatdiskussion 

Resultatet visar att barnen deltar i de matematiska aktiviteterna i interaktionen med 

surfplattan, i interaktionen med andra barn och i interaktionen med förskolläraren. 

Utifrån detta skapas möjligheter till lärande genom att barnen utforskar matematik med 

kroppen och språket. De utforskar matematik med kroppen genom att trycka på olika 

ställen på surfplattan och språket används i deras matematiska utforskande genom att de 

samtalar kring matematik med utgångspunkt i vad som visas och sker i de olika 

applikationerna.  

        Enligt Skolverkets didaktiska pyramid påverkas barn lärande av den kontext de 

befinner sig i, det innehåll som presenteras och de metoder som används (Skolverket, 

2012). Utifrån detta diskuteras resultatet utifrån ett didaktiskt perspektiv där det innehåll 

och de metoder som används diskuteras och kopplas till barns lärande i matematik.  

 
Metoder i undervisning 

Utifrån Skolverkets didaktiska pyramid (Skolverket, 2012) är de metoder som används 

direkt relaterade till barns lärande. I studiens resultat kan ses att barnen deltar i de 

matematiska aktiviteterna i interaktionen med surfplattan, i interaktionen med andra 

barn och i interaktionen med förskolläraren och att utifrån detta skapas möjligheter till 

lärande. Utifrån detta diskuteras metoder för barnens deltagande i matematiska 

aktiviteter vid användningen av surfplattan. Användandet av surfplattor, interaktionen 

med andra barn och förskollärarens didaktiska val i samspel med barn och innehåll 

analyseras utifrån det lärande som möjliggörs. Under varje rubrik kopplas resultaten av 

denna studie med tidigare forskning samt tolkas utifrån ett sociokulturellt perspektiv. 

 

Användandet av surfplattor 

Vid användningen av surfplattan deltar barnen i de matematiska aktiviteterna i 

interaktionen med surfplattan. Det finns ett matematiskt innehåll i applikationerna som 



 

41 

 

barnen utforskar. Ett exempel på detta är pussel som barnen möter i applikationerna 

Lolas mattetåg, Pettsons uppfinningar och Pettsons uppfinningar 2. Detta kan kopplas 

till den matematiska aktiviteten designa eftersom barnen formar om objekt till 

någonting annat. Genom mötet med pussel i applikationerna får barnen möjligheter att 

lära sig att se detaljer, sammanhang och var en specifik form passar in. Detta ger barnen 

utmaningar och erfarenheter beträffande former. Genom användandet av surfplattans 

applikationer deltar alltså barnen i matematiska aktiviteter. Bourbour et al. (2015) 

menar att applikationer med matematiskt innehåll används i förskolan tillsammans med 

barnen. Exempel på matematiskt innehåll i applikationerna är, mönster, former, färger, 

klassificering, parbildning, storlek, lokalisering, nummer och ordning. Detta 

överensstämmer med resultatet i denna studie eftersom det blir synligt att barnen deltar i 

matematiska aktiviteter utifrån applikationernas matematiska innehåll. Vid deltagande i 

de matematiska aktiviteterna reflekterar också barnen kring det matematiska innehåll 

som förekommer i applikationerna i samtalet med varandra och med förskolläraren. 

Utifrån detta blir valet av applikationer betydelsefullt för barnens möjligheter till 

lärande. Detta visar på vikten av förskollärarens val av applikationer som tillhandahålls 

till barnen, vilket är en didaktisk implikation som förskollärare bör ta i beaktning vid 

användningen av surfplattor i förskolan. 

            Genom att tillhandahålla applikationer för barnen som behandlar ett matematiskt 

innehåll får barnen möjligheter att möta, utforska och reflektera kring det matematiska 

innehållet. Lieberman et al. (2009) och Falloon (2014) menar båda att även om 

användningen av IKT ger positiva effekter på barns lärande i matematik är detta lärande 

beroende av vilka applikationer barnen använder. Detta kan relateras till resultatet i 

denna studie som pekar mot att det finns ett matematiskt innehåll i applikationerna som 

barnen utforskade. Detta matematiska innehåll uppmuntrar barnen att delta i 

matematiska aktiviteter, samtala och reflektera utifrån applikationernas matematiska 

innehåll. Barnens deltagande i matematiska aktiviteter är alltså troligen beroende av de 

applikationer som barnen utforskar vid användningen av surfplattan. I denna studies 

resultat måste dock tas i beaktning att de applikationer som används av barnen i studien 

har valts ut av personalen på förskolan utifrån en analys av det lärande applikationerna 

syftar till. Utifrån detta ser personalen på förskolan troligen ett pedagogiskt syfte och 

möjligheter till lärande i de applikationer som används vid observationerna. Detta kan 

kopplas till att applikationerna har ett matematiskt innehåll och att detta matematiska 

innehåll uppmuntrar barnen att delta i matematiska aktiviteter. Utifrån studiens 
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utformning kan det diskuteras hur användningen av andra applikationer hade påverkat 

barnens deltagande i matematiska aktiviteter då endast ett fåtal applikationer användes 

vid observationerna som var noga utvalda ur lärandeperspektiv.    

           I denna studie ses hur interaktionen mellan barnen och surfplattans applikationer 

skapar möjligheter till lärande vilket kan kopplas till ett sociokulturellt perspektiv. Säljö 

(2014) menar att fysiska, liksom intellektuella redskap medierar verkligheten för 

människor. Surfplattan och dess applikationer utifrån detta perspektiv kan förstås som 

ett redskap som medierar människors förståelse av omvärlden. Mediering beskrivs i det 

sociokulturella perspektivet som en del i lärandeprocesser där barnens förståelse av 

omvärlden skapas (Säljö, 2014). I barnens deltagande i matematiska aktiviteter är 

surfplattans applikationer centrala eftersom de uppmuntrar barnen att kommunicera och 

samtala kring applikationernas innehåll. Applikationerna har ett matematiskt innehåll 

som barnen reflekterar kring och uttrycker sina föreställningar kring. Detta möte med 

innehållet i applikationerna och möjligheterna att reflektera kring detta skapar 

möjligheter för barnen att mediera sin förståelse av omvärlden.   

 

Interaktionen med andra barn 

Vid användningen av surfplattan deltar barnen i de matematiska aktiviteterna i 

interaktionen med andra barn. Ett exempel på hur barnen i interaktionen med varandra 

deltar i en matematisk aktivitet är när Hilding och Max använder applikationen Toca 

store. I applikationen finns möjlighet att välja pris på varan mellan ett upp till fem 

kronor. Hilding väljer att varan ska kosta tre kronor. Han använder jämförelseordet 

”mest” för att beskriva varans pris. Vilgot tar troligen fasta på Hildings uttryck att varan 

ska kosta mest, och observerar att Hilding trycker på siffran tre. Utifrån detta uttrycker 

Vilgot att varan nu ”bara” kostar tre och att den ska kosta fem, vilket troligtvis är 

relaterat till att fem är högsta priset en vara kan få i applikationen. Vilgot och Hilding 

deltar här i den matematiska aktiviteten att mäta eftersom de jämför och ordnar utifrån 

olika kvantiteter. Jämförelseordet ”mest” används för att beskriva skillnader i pris på 

varorna i applikationen. Genom deltagande i den matematiska aktiviteten att mäta i 

interaktionen mellan barnen ges här möjligheter för Hilding och Max att skapa närmare 

förståelse för att jämföra och ordna utifrån olika kvantiteter. Genom att använda 

jämförelseord i sin interaktion med andra barn ges barnen möjligheter att möta och 

utforska dessa begrepp för att närma sig en förståelse av dem. Barnen deltar alltså i 

matematiska aktiviteter och samtalar om matematik i interaktionen med andra barn vid 



 

43 

 

användningen av surfplattan. De använder matematiska begrepp som utforskas i 

samtalet. Detta stämmer överens med det Gomez et al. (2013) fann, det vill säga att 

interaktionen mellan barnen är en anledning till att användningen av IKT påverkar barns 

lärande i matematik positivt. Gomez et al. menar att vid användningen av IKT i 

förskolan skapas interaktion och samtal mellan barnen. Genom interaktionen mellan 

barnen kan lärande och förståelse skapas. I exemplet med Max och Hildings interaktion 

och samtal med varandra vid användningen av surfplattan finns möjligheter till att de 

skapar lärande och förståelse. Utifrån det blir det antalet barn som deltar i aktiviteter vid 

surfplattan betydelsefullt för barnens lärande. För att kunna dra nytta av samtalets 

positiva påverkan på lärande och interaktionen med andra barn behöver mer än ett barn 

vara närvarande vid surfplattan. Detta är en didaktisk implikation som förskollärare bör 

ta i beaktning vid användningen av surfplattor i förskolan.  

           Samtalet är en stor del i barnens deltagande i matematiska aktiviteter. I 

interaktionen mellan barnen deltar barnen i matematiska samtal där matematiska 

begrepp används. Genom dessa matematiska samtal ges barnen möjligheter att möta och 

utforska olika matematiska företeelser och begrepp för att närma sig en förståelse av 

dem. Detta kan kopplas till Jung och Reifel (2011) och Franzén (2014) som utifrån sina 

studier pekar på det matematiska samtalet som en viktig del i barnets matematiska 

lärande. I det matematiska samtalet ges barnen möjligheter att utveckla sitt matematiska 

lärande utifrån sin egen kunskapsnivå, producera sin egen kunskap, uttrycka sitt 

matematiska tänkande i ord och att komma i kontakt med och skapa förståelse för olika 

matematiska begrepp. Utifrån detta skapar barnens deltagande i matematiska samtal vid 

användningen av surfplattan möjligheter till lärande. Vid samtalen reflekterade barnen 

över matematiska företeelser och använde matematiska begrepp. 

            Interaktionen mellan barnen vid användningen av surfplattan skapar möjligheter 

till lärande vilket kan kopplas till ett sociokulturellt perspektiv där synen på lärande är 

att det sker i interaktion med andra människor och med stöd av artefarkter. Det är 

genom kommunikation som individen blir delaktig i kunskaper (Säljö, 2014). 

Kommunikationen och interaktionen är en omfattande del i barnens deltagande i 

matematiska aktiviteter vid surfplattan. Lärandet vid surfplattan är utifrån detta delvis 

beroende av kommunikationen mellan barnen utifrån surfplattans applikationer. Språket 

betonas i det sociokulturella perspektivet som ett viktigt redskap för lärande (Säljö, 

2014). I barnens deltagande i matematiska aktiviteter är språket centralt. I interaktionen 

mellan barnen vid surfplattan skapar användningen av språket möjligheter till lärande 
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eftersom det är genom språket barnen möter matematiska begrepp och kommunicerar 

sina tankar och föreställningar kring matematik.  

 

Förskollärarens didaktiska val  

Förskollärarens didaktiska val syftar till att barnen ska ges möjligheter att urskilja ett 

matematiskt innehåll. Detta görs genom att använda frågor som riktar barnen mot ett 

specifikt innehåll. Även synliggörande av matematiken och att använda matematiska 

begrepp i samtalet och frågorna till barnen är didaktiska val förskolläraren vid några 

tillfällen gör. Förskollärarens didaktiska val att synliggöra matematiken för barnen 

gjordes till exempel då förskolläraren uppmuntrade barnen att inte bryta mot 

turordningsreglerna. Genom att uppmuntra barnen att inte bryta mot turordningsreglerna 

synliggörs det faktum att det finns regler som inte får brytas mot för barnen vilket är en 

del i den matematiska aktiveten att leka. Förskollärarens didaktiska val att använda 

matematiska begrepp i samtalet med barnen togs till exempel i anspråk vid 

användningen av applikationen Toca Store där förskolläraren, Maja och Elin samtalar 

kring lokalisering av uppgifterna om hur mycket varje sak kostade och hur mycket det 

kostade tillsammans på ett kvitto. I samtalet kring barnens lokalisering använder 

förskolläraren lägesordet ”på”. Genom förskollärarens användning av matematiska 

begrepp i samtalet med barnen kommer barnen i kontakt med dessa begrepp i en kontext 

vilket kan möjliggöra utvecklande av förståelsen för dessa matematiska begrepp. Detta 

överensstämmer med Klibanoff et al. (2006) och Boonen et al. (2011) som menar att det 

finns ett samband mellan förskollärares användande av matematik i samtalen med 

barnen och utvecklingen av barnens matematiska kunskaper. Båda studierna visar på att 

samtal relaterade till matematik levererade av förskolläraren påverkar barnens 

utveckling av matematiska kunskaper positivt. Utifrån detta kan förskollärarens 

didaktiska val att använda matematiska begrepp i samtalet med barnen vid surfplattan 

möjliggör ett lärande hos barnen. Detta syftar till att förskollärare har möjligheter att 

bidra till barns lärande i matematik genom att regelbundet samtala med barnen om 

matematik.  

          Förskollärarens didaktiska val att ställa frågor till barnen användes i stor 

omfattning och syftade till barns deltagande i flera olika matematiska aktiviteter. Ett 

exempel på en fråga förskolläraren ställde var ”varför fick den gå då” vid användningen 

av applikationen The Three Billy Goats Gruff. Förskolläraren ställer en didaktisk fråga 

som börjar med ordet ”varför”, vilket uppmuntrar Olle att resonera. Olle observerar och 
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drar slutsatsen ”därför han sa det” vilket troligen syftar till att det var trollets uttalande 

om att bocken fick gå vidare som resulterade i att bocken kunde vandra vidare. Detta 

kopplas till den matematiska aktiviteten förklara eftersom Olle utifrån förskollärarens 

fråga resonerar och drar slutsatser kring ett fenomen. Förskollärarens didaktiska val att 

ställa en fråga till Olle i syfte att stödja hans lärande i matematik resulterade här i att 

Olle genom samtalet deltar i den matematiska aktiviteten att förklara. Cooke och 

Buchholz (2005) och Jung och Reifel (2011) belyser strategier förskollärare använder 

för att uppmuntra barnen till matematiska samtal. Användandet av öppna frågor tas upp 

i båda studierna som en strategi förskollärare använder för att uppmuntra barnen att 

sätta ord på deras tankar och idéer och utmana barnen vidare. Frågan förskolläraren 

ställer till Olle är en öppen fråga eftersom den ger Olle möjlighet att resonera och dra 

slutsatser. Genom förskollärarens didaktiska val av en öppen fråga bjuder hon in Olle 

till ett matematiskt samtal.  

          Interaktionen mellan barnen och förskolläraren, vid användningen av surfplattan, 

skapar möjligheter till lärande vilket kan kopplas till ett Sociokulturellt perspektiv där 

synen på lärande är att det sker i interaktion med andra människor. Kommunikationen 

och interaktionen med förskolläraren är en omfattande del i barnens deltagande i 

matematiska aktiviteter vid surfplattan. I förskollärarens kommunikation och interaktion 

med barnen uppmuntras barnen att delta i matematiska aktiviteter och samtala om 

matematik. Möjligheterna till lärandet vid surfplattan är utifrån detta delvis beroende av 

kommunikationen mellan barnen och förskolläraren. Språket betonas i det 

sociokulturella perspektivet som ett viktigt redskap för lärande. I interaktionen mellan 

barnen och förskolläraren vid surfplattan är språket ett centralt redskap i förskollärarens 

didaktiska val. Språket är centralt när förskolläraren samtalar med barnen om 

matematik, synliggör matematiken för barnen och uppmuntrar barnen att också själva 

fundera, resonera och uttrycka sina tankar och föreställningar om matematik.     

 Förskolläraren uppmuntrar genom sina didaktiska val barnen att samtala om matematik 

och delta i matematiska aktiviteter vid användningen av surfplattan. Flera studier pekar 

på betydelsen av förskollärarens roll vid användningen av IKT kopplat till barns lärande 

i matematik. Dels att förskolläraren finns som ett stöd för barnen i deras lärande och 

dels i utformandet av hur IKT används (Nuzir et al. 2012; Gomez et al. 2013; Bourbour 

et al. 2015). I denna studie deltar förskolläraren vid tillfällen i barnens aktiviteter vid 

surfplattan. I sitt deltagande gör förskolläraren olika didaktiska val i syfte att stödja 

barnens lärande i matematik. Genom att förskolläraren medverkar vid användningen av 
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IKT i förskola ges möjlighet att stödja barnens lärande i matematik då förskolläraren 

genom didaktiska val skapar möjligheter för barnen att möta, samtala och reflektera 

kring olika matematiska företeelser och begrepp. Detta är en didaktisk implikation som 

förskollärare bör ta i beaktning vid användningen av surfplattor i förskolan.   

 
 
Undervisningens innehåll 

I Skolverkets (2012) didaktiska pyramid illustreras hur innehållet är en faktor som 

påverkar barns lärande. Det innehåll som belyses i denna studie är barns deltagande i 

matematiska aktiviteter. I resultatet visas hur barnen, vid användningen av surfplattor, 

deltar i alla Bishops (1988) sex matematiska aktiviteter leka, förklara, designa, 

lokalisera, mäta och räkna. Barnen deltar vid tillfällen i flera matematiska aktiviteter 

samtidigt. Ett exempel på detta är när Vilgot i användningen av Pettsons uppfinningar 

trycker på en uppfinning med hänglås och ingenting händer. Hilding förklarar att det 

inte fungerar för att den är låst. Max har också en förklaring på varför den är låst, vilket 

är att de andra uppfinningarna måste klaras först. Hans motivering till detta är att det är 

likadant hemma. Både Max och Hilding deltar här i den matematiska aktiviteten 

förklara genom att de resonerar, motiverar och förklarar. Samtidigt deltar barnen också i 

den matematiska aktiviteten att leka genom att de i applikationen möter regler som de 

ovillkorligen erfordrar följa. Uppfinningar med hänglås är inte tillgängliga för barnen att 

genomföra. Reglerna för applikationen är att för att få tillgång till dessa måste barnen, 

som Max också uttrycker, genomföra de andra uppfinningarna först.    

         I resultatet synliggörs hur barnen genom att delta i matematiska aktiviteter vid 

användningen av surfplattan samtalar kring och utforskar matematik i olika former, 

vilket skapar möjligheter till lärande. I Läroplanen för förskolan finns fyra mål att sträva 

mot som är relaterade till matematik. Dessa strävansmål syftar bland annat att till att 

”föra och följa resonemang” (Skolverket, 2010 s.10) samt att ”urskilja, uttrycka, 

undersöka och använda matematiska begrepp” (Skolverket, 2010 s.10). Resultatet i 

denna studie visar att barnen genom att delta i matematiska aktiviteter finner 

förklaringar och motiverar utifrån surfplattans applikation, i interaktionen med andra 

barn och utifrån förskollärarens didaktiska val. När barnen för resonemang och drar 

slutsatser, vilket är kopplat till den matematiska aktiviteten att förklara ges barnen 

möjlighet att lära sig att beskriva, argumentera och dra slutsatser vilket är viktiga delar i 

det som i läroplanen beskrivs som att ”föra och följa resonemang”. Resultatet i denna 
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studie visar också på att barns deltagande i matematiska aktiviteter vid användningen av 

surfplattan i förskolan ger barnen möjligheter att möta och resonera kring matematiska 

begrepp. I interaktionen med andra barn samtalar de om matematik och använder 

matematiska begrepp. Även förskolläraren använder matematiska begrepp i samtalet 

och frågorna. Genom att barnen kommer i kontakt med matematiska begrepp i en 

kontext och själva ges möjlighet att använda matematiska begrepp i samtalet möjliggörs 

ett närmande av en förståelse för dessa matematiska begrepp hos barnen. Barns 

deltagande i matematiska aktiviteter vid användningen av surfplattan i förskolan ger 

alltså barnen möjligheter till lärande utifrån det strävansmål i Läroplanen för förskolan 

som syftar till matematiska begrepp.   

          I ett av strävansmålen kopplat till matematik i Läroplanen för förskolan står det 

uttryckt att ”förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, 

form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och 

talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,” (Skolverket, 2010 s. 10). Genom 

barnens deltagande i matematiska aktiviteter vid surfplattan skapas möjligheter till 

lärande och förståelse för flera av de matematiska företeelser som beskrivs i detta 

strävansmål i Läroplanen. Rum, läge och riktning möter barnen i den matematiska 

aktiviteten att lokalisera. Till exempel ger användningen av surfplattan barnen 

möjlighet att lära sig att lokalisera saker på surfplattans skärm. Form möter barnen i den 

matematiska aktiviteten att designa. Barnen ges möjlighet att lära sig att forma om 

objekt till något annat och att se likheter mellan objekt, utifrån egenskapen form. I 

interaktionen med surfplattan ges barnen också möjligheter att lära sig att föremål har 

gemensamma egenskaper som till exempel form. Mätning och tid möter barnen i den 

matematiska aktiviteten att mäta. Barnen ges möjligheter att lära sig att jämföra och 

ordna utifrån olika kvantiteter samt att närma sig förståelse av begreppet tid genom att 

använda tidsrelaterade uttryck i interaktionen med andra. Ordning, mängder, antal och 

talbegrepp möter barnen i den matematiska aktiviteten att räkna där barnen ges 

möjligheter att lära sig att räkna och utläsa talsystemets siffror.  

          Vid barns deltagande i matematiska aktiviteter vid användningen av surfplattor i 

förskolan skapas alltså möjligheter till lärande i matematik utifrån Läroplanen för 

förskolans (Skolverket, 2010) mål att sträva mot. Barnen kommer, vid deltagande i 

matematiska aktiviteter, i kontakt med den matematik som beskrivs i Läroplanen för 

förskolan och ges möjligheter att utforska matematiken i interaktionen med surfplattan, 

med andra barn och i interaktionen med förskollärare. Genom att både själva få delta i 
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matematiska aktiviteter där matematik utforskas och att få observera när andra barn och 

förskolläraren deltar i matematiska aktiviteter där matematiska utforskas får barnen 

många möjligheter till lärande. Utifrån detta påverkas barnens lärande av det innehåll 

som presenteras, vilket illustreras i Skolverkets didaktiska pyramid. Innehållet är 

relaterat till förskollärarens didaktiska val men också kontexten, vilket gör att innehållet 

bland annat är relaterad till styrdokumenten. Med utgångspunkt i detta blir 

förskollärarens didaktiska val av innehåll viktigt för barns lärande. 

 

  

Slutsats 

Vid användningen av surfplattor i förskolan deltar barnen i alla Bishops (1988) sex 

matematiska aktiviteter leka, förklara, designa, lokalisera, mäta och räkna. Genom 

medverkande i de matematiska aktiviteterna skapas möjligheter till lärande. Deltagande 

i de matematiska aktiviteterna sker i interaktionen med surfplattan, i interaktionen med 

andra barn och i interaktionen med förskolläraren. Utifrån detta kan argumenteras att 

barns lärande i matematik vid användningen av surfplattan i förskolan är beroende av 

dessa företeelser. Detta kan kopplas till Skolverkets didaktiska pyramid där det innehåll 

och de metoder som används påverkar barns lärande. I interaktionen med surfplattans 

applikationer deltar barnen i matematiska aktiviteter, utifrån detta blir valet av 

applikationer betydelsefullt för barnens möjligheter till lärande. Genom att 

förskolläraren tillhandahåller applikationer med ett matematiskt innehåll till barnen ges 

barnen möjligheter att möta matematiska företeelser, vilket möjliggör närmande av 

förståelse av dessa hos barnen. Barnen deltar i matematiska aktiviteter i interaktionen 

med andra barn. De samtalar om matematik och använder matematiska begrepp i 

interaktionen med andra barn. Utifrån detta blir antal barn som deltar i aktiviteter vid 

surfplattan betydelsefullt för barnens lärande. Barnen deltar i matematiska aktiviteter i 

interaktionen med förskolläraren. Förskollärares didaktiska val, där syftet med 

undervisningen styr valet av innehåll och metod samt valet av frågor, uppmuntrar 

barnen att delta i matematiska aktiviteter där de reflektera och samtalar om matematik. 

Utifrån detta blir förskollärarens deltagande och didaktiska val betydelsefullt för 

barnens möjligheter till lärande. Vid barns deltagande i matematiska aktiviteter 

utforskar de och samtalar kring matematik i olika former vilket skapar möjligheter till 

lärande. Den matematik som utforskades och samtalades kring var relaterad till den 

matematik som uttrycks i Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010). Utifrån detta blir 
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det innehåll som presenteras för barnen, här i form av matematiska aktiviteter, relaterat 

till barns lärande i matematik.  

 

 

Förslag på vidare forskning 

I undersökningen framträder flera frågor som genom nya studier kan bidra till 

kunskaper om användningen av surfplattor i förskolan kopplat till barns lärande i 

matematik. Eftersom ett strategiskt urval, en förskola som arbetar aktivt och regelbundet 

med surfplattor i verksamheten, gjordes i denna studie kan inte paralleller dras att 

arbetet med surfplattor kopplat till matematik ser liknande ut på alla förskolor i Sverige. 

Utifrån detta är det intressant att undersöka hur surfplattor används i syfte att stödja 

barns lärande i matematik på förskolor i Sverige. Användandet av surfplattor är ett 

relativt nytt inslag på förskolor i Sverige vilket gör det intressant att se hur förskolor 

arbetar med detta. Även förskollärares tankar kring användningen av surfplattan som ett 

redskap för barns lärande i matematik är intressant att studera. Genom att studera detta 

kan kunskaper om de möjligheter och svårigheter förskollärare ser i att använda 

surfplattor som ett redskap för barns lärande i matematik belysas. 
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Bilaga 1. 

Informationsbrev och medgivandeblankett till 

vårdnadshavare 
2015-09-23 

Till vårdnadshavare 

Förfrågan om tillstånd för ert barn att delta i en undersökning inom 

förskollärarutbildningen vid Högskolan i Gävle. Syftet med studien är att belysa barns 

matematiska aktiviteter vid surfplattan i förskolan. Mitt namn är Louise Moberg och jag 

studerar sista terminen på förskollärarprogrammet, vid Högskolan i Gävle. Studien 

avrapporteras som ett examensarbete. 

    

Utifrån Läroplanen för förskolan ska förskollärare sträva efter att varje barn utvecklar 

sina kunskaper och förmågor i matematik. Genomgång av tidigare forskning visar att ett 

flertal studier pekar mot att användandet av surfplattor i förskolan ger positiva effekter 

på barns lärande i matematik. Forskning som närmare undersöker barns möten med 

surfplattan tillsammans med andra barn och pedagoger efterfrågas för att få en ökad 

kunskap beträffande de lärprocesser och den interaktion som uppstår vid barns 

användande av surfplattor i förskolan. Surfplattor har blivit ett vanligt inslag på svenska 

förskolor vilket leder till att kunskap på området efterfrågas. 

 

För att undersöka detta behöver jag samla in material genom observationer av barn på 

förskolan när de deltar i aktiviteter med surfplattan. Vid observationerna kommer 

videokamera att användas. Videoinspelningarna bearbetas och inga bilder på barnen 

synliggörs i det färdiga arbetet. Inte heller namn på förskolan, barn och personal 

kommer att finnas med.  

 

Observationer och videoinspelningar kommer endast att göras av de barn som fått 

tillstånd av vårdnadshavare att delta.  

 

Med vänliga hälsningar 

 

Louise Moberg 

Student förskollärarprogrammet, Högskolan i Gävle 

xxx-xxxxxxx 

 

Handledare: Kerstin Bäckman, Akademin för utbildning och ekonomi, Högskolan i 

Gävle xxx-xxxxxx  

 
 

LÄMNAS TLL FÖRSKOLAN 

 

(    )  Ja, jag ger tillstånd för mitt barn att delta i undersökningen. 

 

(    )  Nej, jag ger inte tillstånd till att mitt barn deltar. 

 

 

Vårdnadshavare:………………………………………………………………. 

 

Vårdnadshavare:………………………………………………………………. 
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Bilaga 2.  

Transkriptionsnyckel utifrån samtalsanalys  

(Bryman 2011) 
 

1 2 3 etc Anger radnummer i utskriften 

 

/ Ett ”hack” i talet, det vill säga ingen flytande kontinutet 

 

// En knappt märkbar paus i talet 

 

PAUS En längre paus 

 

: Förlängning av ljud 

 

_ _ _ Ej tydbart 

 

ÄNDÅ Kapitäler markerar att ordet är betonat 

 

( ) Förklarande text och kommentarer   

 


