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Sammanfattning 

I samband med två av de senaste revideringarna av förskolans läroplan har förskolans roll för 

barns utveckling och lärande inom matematik förtydligats, och de digitala verktygen har fått en 

tydligare och mer framskriven roll i verksamheten. Syftet med föreliggande studie är därför att 

utifrån en fenomenografisk ansats beskriva och synliggöra förskollärares uppfattningar om 

förskolans matematikundervisning i relation till digitala verktyg. Detta med hjälp av följande 

frågeställningar: Vad karakteriserar förskollärares uppfattningar om den 

matematikundervisning som bedrivs i förskolans verksamhet? och Hur uppfattar förskollärare 

att digitala verktyg kan användas som ett redskap i förskolans matematikundervisning? För att 

kunna ta del av förskollärares uppfattningar om detta fenomen har sex semistrukturerade 

intervjuer genomförts. Studiens resultat visar att förskollärarna uppfattar matematik i förskolan 

som något som kan definieras med hjälp av begrepp, att matematik är en del av vår vardag och 

att matematiken i förskolan skapar en grund för den fortsatta skolgången. De digitala verktyg 

anses i sin tur komplettera förskolans verksamhet, och kan på många olika sätt och med olika 

ändamål användas i en matematisk kontext. Förskollärarnas uppfattningar synliggör dock att 

det finns en osäkerhet kring användandet av digitala verktyg, vilket kan bidra till att de inte ger 

barnen samma förutsättningar att möta digitala verktyg som när det kommer till matematik. 

Utifrån studiens resultat dras följande slutsats: För att digitala verktyg ska kunna användas som 

ett redskap för att utmana och utveckla den matematikundervisning som bedrivs i förskolan, så 

är det viktigt att förskollärarna får den utbildning och stöttning som krävs för att använda 

digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande. 
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Förord 

I detta examensarbete har vi valt att titta närmare på förskollärares uppfattningar om förskolans 

matematikundervisning i relation till digitala verktyg. Intresset för denna kombination grundar 

sig i två av de senaste revideringarna av förskolans läroplan. År 2010 förtydligades förskolans 

roll för barns utveckling och lärande inom matematik, och år 2018 gavs de digitala verktygen 

en tydligare och mer framskriven roll i verksamheten. Detta fick oss att reflektera kring hur de 

digitala verktygen skulle kunna användas för att synliggöra matematik för barnen. Då 

förskollärarna är de som bär huvudansvaret för verksamhetens pedagogiska innehåll och för att 

främja barns utveckling och lärande, så valde vi att fokusera på deras uppfattningar om 

matematik och digitala verktyg. För att detta skulle gå att genomföras tog vi utgångspunkt i en 

fenomenografisk ansats.  

 

Vi vill här också passa på att ge ett stort tack till de förskollärare som deltagit, och på så sätt 

gjort vår studie möjlig. Ett stort tack går även till våra handledare Carina Stenberg och  

Ann-Charlotte Mårdsjö Olsson. Deras engagemang och konstruktiva kritik har varit till stor 

hjälp vid utformningen av detta arbete. Vi skulle också vilja ta tillfället i akt och rikta ett extra 

stort tack till våra familjer och vänner, för deras stöd och tålamod under denna intensiva period. 

Sist, men inte minst, vill vi framhäva vår goda arbetsmoral samt den envishet som gjort att vi 

tagit oss igenom denna process. Vi tackar varandra för en givande och rolig tid tillsammans, 

och ser fram emot nya utmaningar!    

 

Arbetsfördelning 

Detta examensarbete har i huvudsak skrivits fram i högskolans lokaler, där vi tillsammans 

arbetat med att skapa och forma denna studie. De delar som tillkommit när inte båda var 

närvarande, har vid nästkommande tillfälle tillsammans diskuterats och lästs igenom. Vi har 

gemensamt delat på ansvaret för arbetets alla delar, och det har därmed varit bådas uppgift att 

producera innehåll under varje enskild rubrik. Vidare har vi båda varit närvarande och aktiva 

vid alla handledningstillfällen, både med och utan lärare. Hela arbetsprocessen har präglats av 

öppenhet till varandras tankar och perspektiv samt gott samarbete. 

 

Halmstad, juni 2019 

Therese Helgesson och Merve Colpani Tabaku 
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1. Inledning 

I samband med att förskolans läroplan reviderades år 2010 förtydligades förskolans roll för 

barns utveckling och lärande inom matematik och målen för området utvidgades 

(Skolinspektionen, 2018). En förändring som enligt oss kan anses ligga helt rätt i tiden med 

tanke på det resultat som två år senare redovisades i PISA (Programme for International Student 

Assessment). Sedan den första PISA-studien genomfördes år 2000 har nämligen de svenska 

resultaten sjunkit kontinuerligt och ligger år 2012 under genomsnittet för OECD (Organisation 

for Economic Co-operation and Development) i alla undersökta kunskapsområden (matematik, 

naturvetenskap, läsförståelse och problemlösning). Fram till och med 2012 är Sverige det land 

där resultaten försämrats mest, och detta inom samtliga kunskapsområden (Mittuniversitetet, 

2013). Resultaten från PISA 2015 visar dock på en uppgång, då de svenska resultaten inom 

matematik nu ligger på samma nivå som genomsnittet för OECD (Skolverket, 2016). Ett steg i 

arbetet med att fortsätta denna positiva trend är enligt Aunio och Niemivirta (2010), Reis (2011) 

och Lundström (2015) att titta närmare på den matematikundervisning som sker i förskolan. Att 

redan i förskolan ge barnen grundläggande kunskap om och erfarenheter av matematik kan 

enligt Aunio och Niemivirta (2010) och Reis (2011) bidra till att skapa en god grund inför det 

fortsatta matematiklärandet. Lundström (2015) tar det ett steg längre, då hon menar att det finns 

många studier som bevisar sambandet mellan förskolebarns kunskaper i matematik och hur väl 

de lyckas med matematiken i skolan. 

 

Matematikundervisning som utförs inom förskolans verksamhet kommer oundvikligen 

påverkas av det material som erbjuds (Nordin-Hultman, 2004). Detta material kan kategoriseras 

på många olika sätt. Nordin-Hultman (2004) väljer till exempel att dela in materialet i svenska 

förskolor i tre tema: placeringen av materialet, mängden material samt sättet att arrangera 

materialet. I detta arbete har vi valt att skilja på fysiska och digitala objekt som lärandeverktyg. 

Fysiska objekt har enligt Doias (2013) länge varit en del av matematikundervisningen, medan 

olika former av digitala objekt tillkommit först under de senaste två decennierna. Så sent som 

år 2017 beslutade till exempel den svenska regeringen om en nationell digitaliseringsstrategi 

för skolväsendet, vilken också fungerat som utgångspunkt för den senaste revideringen av 

förskolans läroplan (Skolverket, 2019a). Den reviderade läroplanen träder i kraft den 1 juli 

2019, och lyfter bland annat att varje barn ska få möjlighet att använda digitala verktyg på ett 

sätt som stimulerar utveckling och lärande (Skolverket, 2018). De digitala verktygen har med 

andra ord alla möjligheter att bli en del av förskolans matematikundervisning. Utifrån våra egna 
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erfarenheter är det dock sällan detta sker. Något som enligt Marklund och Dunkels (2016), 

Sayan (2016) och Weisel (2017) kan anses bero på vilket förhållningssätt lärarna har. Weisel 

(2017) menar till exempel att det krävs att lärarna själva är mottagliga för nya sätt att integrera 

om de ska kunna utnyttja den digitala teknikens förmåga att stödja lärande. Med denna studie 

vill vi därför undersöka hur förskollärarna uppfattar kopplingen mellan digitala verktyg och 

förskolans matematikundervisning.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att beskriva och synliggöra förskollärares uppfattningar om förskolans 

matematikundervisning i relation till digitala verktyg. Matematik representerar i denna studie 

ämnesinnehållet, medan digitala verktyg är ett av de redskap som kan användas för att göra 

innehållet tillgängligt för barnen. 

• Vad karakteriserar förskollärares uppfattningar om den matematikundervisning som 

bedrivs i förskolans verksamhet? 

• Hur uppfattar förskollärare att digitala verktyg kan användas som ett redskap i 

förskolans matematikundervisning? 

2. Begreppsförklaring 

I följande avsnitt kommer de begrepp som är centrala för studien att presenteras samt sättas i 

relation till förskolans verksamhet. Dessa är Undervisning, Matematik och Digitala verktyg. 

 

2.1 Undervisning 

Undervisning i förskolan innebär enligt Skolverket (2018) att med utgångspunkt i 

läroplansmålen stimulera och utmana barns lärande och utveckling. Denna undervisning kan 

utgå från både spontant och planerat innehåll, då barns utveckling och lärande sker hela tiden. 

Det är hela arbetslagets uppgift att genomföra undervisning, men det är förskolläraren som 

ansvarar för det pedagogiska innehållet (Skolverket, 2018). Denna studie har som mål att 

beskriva och synliggöra den matematikundervisning som sker i förskolans verksamhet, och 

undervisning kommer därför definieras utifrån Skolverkets (2018) definition. 

 

2.2 Matematik 

Ett sätt att definiera matematik i förskolan är att ta utgångspunkt i Alan Bishops (1988) sex 

grundläggande matematiska aktiviteter, vilka är följande:  
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- Räkning: “Användning av en systematisk metod för att jämföra och ordna åtskilda 

fenomen” (Bishop, 1988, s. 182). Detta kan exempelvis vara antalsord, räknesystem och 

talsystem (Lindekvist, 2017). 

- Mätning: “Bestämma storlek med mål att jämföra och ordna, genom att använda objekt 

eller tecken som mätningsinstrument med tillhörande enheter eller "måttord"” (Bishop, 

1988, s. 182). Detta kan exempelvis vara jämförelser, måttenheter, mätsystem, längd, 

area, volym, vikt, tid och pengar (Lindekvist, 2017).  

- Lokalisering: “Utforska ens egen rumsliga miljö och begreppsliggöra och symbolisera 

den miljön, med modeller, diagram, ritningar och ord” (Bishop, 1988, s. 182). Detta kan 

exempelvis vara att hitta och orientera sig i rummet (lokalisering och placering) 

(Lindekvist, 2017). 

- Design: “Skapa form eller mönster till ett objekt eller någon del av omgivande miljö. 

Det kan inkludera att skapa en mental bild av objektet eller symbolisera det på något 

vanligt sätt” (Bishop, 1988, s. 182). Detta kan exempelvis vara former, figurer, mönster, 

symmetri, arkitektur och konst (Lindekvist, 2017). 

- Lek: “Utforma och medverka i lekar och spel med mer eller mindre formaliserade regler 

som alla deltagare måste följa” (Bishop, 1988, s. 183). Detta kan exempelvis vara 

rollekar, fantasilekar, tärningsspel, strategispel och pussel (Lindekvist, 2017). 

- Förklaring: “Hitta sätt att beskriva och förklara existensen av ett fenomen” (Bishop, 

1988, s. 183). Detta kan exempelvis vara motiveringar, förklaringar, resonemang och 

logiska slutsatser (Lindekvist, 2017). 

 

Bishops sex grundläggande matematiska aktiviteter fungerar som utgångspunkt för de 

matematiska målen i förskolans läroplan (Utbildningsdepartementet, 2010). Dessa 

läroplansmål ligger i sin tur till grund för den matematikundervisning som sker i förskolans 

verksamhet, vilket denna studie vill undersöka. Denna definition av matematik återfinns i 

förskolans läroplan (Skolverket, 2018; Utbildningsdepartementet, 2010), och behöver inte 

överensstämma med de uppfattningar som kan urskiljas i förskollärarnas utsagor.  

 

2.3 Digitala verktyg 

Digitala verktyg i förskolan är enligt Skolverket (2019b) fysiska objekt såsom en smart telefon, 

en dator, en lärplatta, en projektor eller en kamera, men även program som exempelvis ett 

ordbehandlingsprogram eller ritprogram. De digitala verktygen är en del av förskolans 
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pedagogiska verktyg, och kan i undervisningssituationer användas såväl enskilt som 

tillsammans med andra pedagogiska verktyg (Skolverket, 2019b). Digitala verktyg kommer i 

och med den senaste revideringen vara en del av förskolans läroplan (Skolverket, 2018), och 

Skolverket har därmed själva valt att definiera vad som är ett digitalt verktyg (Skolverket, 

2019b). Då denna studie fokuserar på digitala verktyg i förskolans verksamhet, så kommer 

digitala verktyg definieras i enlighet med Skolverkets (2019b) definition. 

3. Tidigare forskning 

I detta avsnitt lyfts tidigare forskning med relevans för denna studie. För att få en bredare bild 

av förskolans matematikundervisning och de lärandeverktyg som där ingår, så har vi valt att 

lyfta både nationell och internationell forskning. Den forskning som presenteras har 

tematiserats med hjälp av följande rubriker: Matematikens betydelse för barn i förskolan, 

Användandet av digitala verktyg i förskolans verksamhet samt Fysiska och digitala 

lärandeverktyg i förskolans matematikundervisning.  

 

3.1 Matematikens betydelse för barn i förskolan 

Med utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv undersöker Lundström (2015) hur 

förskolebarn använder matematik i sin kommunikation med andra barn samt förskollärare. 

Resultatet visar att barnen får möjlighet att skapa erfarenhet av olika matematiska 

representationer och uttrycksformer, både i planerade och mer informella aktiviteter. Den 

matematik som kommuniceras mellan barnen samt mellan barn och förskollärare sker i form 

av språkliga representationer, semiotik, redskap och kroppsliga uttryck. Studiens resultat visar 

också på vikten av hur förskollärare samtalar om matematiska begrepp för att utmana barnens 

utveckling inom ämnet, något som exempelvis kan ske genom att delta i barnens lekar och stötta 

dem i deras matematiska tänkande och förståelse. Detta gör att Lundström (2015) ser 

matematiken som nära anknuten till social mänsklig verksamhet och kultur, vilket i sin tur 

innebär att matematisk förståelse och utveckling är av stor vikt för barnen i förskolan. Enligt 

Lundström (2015) finns det många studier som bevisar sambandet mellan förskolebarns 

kunskaper i matematik och hur väl de lyckas med matematik i skolan. 

 

Aunio och Niemivirta (2010) undersöker utifrån ett kognitivt perspektiv barns taluppfattning i 

förskolan, och menar att deras studie styrker synen på att matematiska erfarenheter i förskolan 

kan bidra till och ge goda grunder för att lyckas med matematik i skolan. Studiens resultat visar 

att den förmåga att räkna samt taluppfattning som barn har innan skolstarten kan påverka 
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barnens aritmetiska förmågor, men även deras generella kunskaper i matematik, under deras 

första år i skolan. Aunio och Niemivirta (2010) varnar för att barn med svag taluppfattning vid 

skolstarten kan utveckla svårigheter inom matematik senare i skolan. Därför anser Aunio och 

Niemivirta (2010) att förskollärare har en viktig roll när det kommer till att utmana barnen i att 

använda sig av matematiska begrepp, men även att fånga matematiken i vardagen. Taskin 

(2013) är inne på samma spår, då han i sin studie menar att förskollärarna behöver vara 

närvarande och ta vara på barnens tankar och funderingar om matematik samt vägleda, utmana 

och utforska tillsammans med barnen för att de på bästa sätt ska kunna utvecklas inom ämnet. 

Syftet med Taskins (2013) studie är att utifrån ett sociokulturellt perspektiv undersöka hur 

många matematiska begrepp förskolebarnen använder och inom vilka kategorier. Resultatet i 

studien visar att taluppfattning är det området som är mest förekommande bland barnen, då 

majoriteten av de begrepp som barnen använder ingår i denna kategorin. Taskin (2013) lyfter 

också vikten av att ge barnen möjlighet att fånga matematiken i vardagen och att låta barnen få 

arbeta med den på deras egna villkor, vilket han menar resulterar i ett lustfyllt lärande. 

 

Med teoretisk utgångspunkt i variationsteorin väljer Björklund (2007) att fokusera på yngre 

barns erfarande och lärande av matematik i förskolan. Studiens resultat visar att barnen 

använder matematik för att beskriva sin omvärld, vilket innebär att barnen gestaltar 

matematiska fenomen på olika sätt för att kunna uttrycka sin förståelse av fenomenet för andra 

barn och vuxna. Ytterligare resultat som presenteras i studien visar att barnen använder 

matematik som ett redskap för problemlösning, vilket enligt Björklund (2007) oftast handlar 

om att barnet vill beskriva och framföra sin tanke till någon annan, för att den personen ska få 

en förståelse för barnens tanke. Matematik kan således ses som ett betydelsefullt fenomen att 

möta på varierande sätt och i varierande sammanhang, och bör därmed erkännas som en 

nödvändig del av barns vardagliga liv (Björklund, 2007). Även Bäckman (2015) tar 

utgångspunkt i variationsteori, men väljer att också utgå från ett sociokulturellt perspektiv. 

Syftet med Bäckmans (2015) studie är att undersöka hur matematik erfars och används i 

förskolebarns aktiviteter samt hur förskollärare utformar undervisning med matematiskt 

innehåll. Studiens resultat visar att matematiken i barnens lek omfattar volym, geometriska 

former, tyngd och positionering. I leken inkluderas också storlek, aritmetik, mönster och 

parbildning. Resultatet visar också på betydelsen av att förskollärarna har matematiska 

kunskaper och en medvetenhet om hur matematiken kan gestaltas i förskolan. Detta för att 

förskollärarna ska kunna uppmuntra barnen till att reflektera om och samtala kring olika 

matematiska begrepp (Bäckman, 2015).  
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Den forskning som Lundström (2015) och Aunio och Niemivirta (2010) gjort visar att barnens 

matematiska erfarenheter i förskolan påverkar deras möjligheter att lyckas med matematik i 

skolan. Tillsammans med Taskin (2013) och Bäckman (2015) lyfter Aunio och Niemivirta 

(2010) också den vuxnes roll i barns matematiklärande. De menar att det är förskollärarens 

uppgift att vägleda och utmana barnen i arbetet med matematik, och att det därför är viktigt att 

förskolläraren har matematiska kunskaper och en medvetenhet om hur matematiken kan 

gestaltas i förskolan (Aunio & Niemivirta, 2010; Bäckman, 2015; Taskin, 2013). Enligt 

Björklund (2007) är matematik ett fenomen som barnen behöver möta på varierande sätt och i 

varierande sammanhang, och är därmed en nödvändig del av barns vardagliga liv. Även Aunio 

och Niemivirta (2010) och Taskin (2013) poängterar vikten av att fånga matematik i vardagen. 

Sammanfattningsvis anses den utvalda forskningens resultat relevant för vår studie, då det 

styrker vikten av matematik för barn i förskoleåldern samt synliggör förskollärarens roll i barns 

matematiklärande.   

 

3.2 Användandet av digitala verktyg i förskolans verksamhet  

Enligt Sayan (2016) finns det ett begränsat antal studier om hur digitala verktyg kan användas 

i förskolans verksamhet. Syftet med hennes studie är därför att diskutera fördelarna med 

digitaliseringen i förskolan samt motivera andra till framtida undersökningar inom ämnet. 

Resultatet visar att den största fördelen med digitaliseringen är att den kan bidra till att anpassa 

undervisningen utifrån varje enskilt barns förutsättningar och behov. Dock menar Sayan (2016) 

att förskollärare behöver kompetensutbildning inom ämnet för att på bästa möjliga sätt kunna 

utmana barnen inom digitala verktyg. Nilsen (2014) är inne på samma spår som Sayan (2016), 

då hon menar att forskningen inte hunnit komma ikapp digitaliseringen, vilket enligt Nilsen 

(2014) resulterar i att det bara finns ett fåtal studier som ger kunskap om hur och till vad 

exempelvis lärplattor kan användas i svenska förskolor. Syftet med Nilsens (2014) avhandling 

är därför att utifrån ett sociokulturellt perspektiv bidra med ny kunskap om vad lärplattor 

används till i en svensk förskola. Avhandlingens resultat visar att den stora mängd applikationer 

som lärplattorna är utrustade med påverkar aktiviteternas utformning samt barnens delaktighet. 

Något som också beskrivs är förskollärarens förhållningssätt. Att som förskollärare skapa ett 

öppet klimat, där barnen får möjlighet att använda lärplattorna och fritt välja mellan de 

pedagogiska applikationerna kan enligt Nilsen (2014) ge barnen möjlighet att ta egna initiativ. 

Även i sin senare avhandling lyfter Nilsen (2018) att det finns begränsad forskning kring barns 

och lärares användning av digitala verktyg, och att den forskning som finns oftast speglas av 
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frågor som baseras på farhågor och förväntningar inom området. I avhandlingen utgår Nilsen 

(2018) från ett sociokulturellt perspektiv. Detta med syfte att undersöka hur barn och lärare 

interagerar med digitala teknologier i form av lärplattor och applikationer samt att kritiskt 

diskutera digitala teknologiers roll och funktion i förskolans kontext. Avhandlingens resultat 

visar enligt Nilsen (2018) att barn genom samspel och stöttning från förskollärarna och andra 

barn får möjlighet att förändra sitt sätt att delta i förskolans kulturella praktiker med fokus på 

lärplattor och applikationer. Genom barn och lärares användning av digitala verktyg utvecklas 

en mångfald av olika typer av aktiviteter. Detta gäller främst aktiviteter med koppling till spel, 

lek, matematik, språk, skapande och underhållning. De digitala teknologierna används alltså 

med olika syfte och på olika sätt, men hur användningen ser ut är tätt kopplat till vem som har 

initierat aktiviteten (Nilsen, 2018).  

 

Med utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv undersöker Marklund och Dunkels (2016) 

förskollärarnas förhållningssätt till om och hur digitala verktyg kan användas för att stödja barns 

lärande. Enligt studiens resultat kan förskollärare delas in i två grupper, där den ena gruppen 

ser positivt på lärplattans tillgänglighet i förskolan och den andra gruppen är mer tveksam kring 

lärplattans möjlighet att bidra till barns lärande. Den grupp som ser positivt på lärplattans 

tillgänglighet väljer att använda lärplattan vid olika former av digitala lekar, för att  på så sätt 

skapa nya möjligheter till lärande. Det kan till exempel röra sig om stöd till barn som talar ett 

annat modersmål. Marklund och Dunkels (2016) menar dock att det hos alla förskollärare finns 

ett behov av ökad förståelse kring både förmånerna och begränsningarna hos lärplattan som ett 

medel för att stödja barns lärande. Förskollärarnas förhållningssätt till digitala verktyg är enligt 

Marklund och Dunkels (2016) av stor vikt för vilka förutsättningar barnen ges.  

 

Sayan (2016) och Nilsen (2014, 2018) menar båda att det finns ett begränsat antal studier om 

hur digitala verktyg kan användas i förskolans verksamhet. Resultatet av Sayans (2016) studie 

visar att den största fördelen med digitaliseringen är att den kan bidra till att anpassa 

undervisningen utifrån varje enskilt barns förutsättningar och behov. Nilsen (2014) väljer i sin 

avhandling att fokusera på lärplattan och dess funktion, och menar att den stora mängd 

applikationer som lärplattorna är utrustade med påverkar aktiviteternas utformning samt 

barnens delaktighet. I en senare avhandling, som också inriktar sig på lärplattor och dess 

applikationer, lyfter Nilsen (2018) att barn genom samspel och stöttning från förskollärarna och 

andra barn får möjlighet att förändra sitt sätt att delta i förskolans kulturella praktiker. Marklund 

och Dunkels (2016) tar istället fasta på förskollärarnas förhållningssätt till digitala verktyg, och 
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menar att alla förskollärare har ett behov av ökad förståelse kring både förmånerna och 

begränsningarna hos lärplattan som ett medel för att stödja barns lärande. Något som kan 

sammankopplas med den studie som Sayan (2016) genomfört, då hon anser att förskollärare 

behöver kompetensutbildning för att på bästa möjliga sätt kunna utmana barnen inom digitala 

verktyg. Sammanfattningsvis anses den utvalda forskningens resultat relevant för vår studie, då 

den synliggör hur de digitala verktygen kan användas i förskolans verksamhet samt belyser 

vikten av vilket förhållningssätt förskolläraren har.   

 

3.3 Fysiska och digitala lärandeverktyg i förskolans matematikundervisning 

I följande avsnitt kommer fysiska och digitala lärandeverktyg sättas i relation till förskolans 

matematikundervisning. Detta med hjälp av följande rubriker: Fysiska lärandeverktyg och 

Digitala lärandeverktyg. 

 

3.3.1 Fysiska lärandeverktyg  

Att använda fysiska objekt som lärandeverktyg i barns matematikundervisning öppnar enligt 

Kablan (2016) upp för ett mer praktiskt lärande. Detta med bakgrund i den studie som Kablan 

(2016) genomfört med syfte att undersöka vilken effekt en kombination av traditionella 

undervisningsmetoder och användandet av fysiska objekt får för elevers prestationer inom 

matematik. Studien genomförs med utgångspunkt i elevers olika lärstilar, och Kablan (2016) 

väljer därför att utgå från David Kolb’s Experiential Learning Theory. Studiens resultat tyder 

på att en kombination av olika undervisningsmetoder kan bidra till att minska avståndet mellan 

elever med olika lärstilar. Användandet av fysiska objekt som lärandeverktyg kan enligt Kablan 

(2016) också anses positivt för de elever som är på väg att gå från en konkret till en mer abstrakt 

förståelse av matematik. De fysiska objekten kan med andra ord underlätta övergången från 

konkret till abstrakt tänkande.  

 

Reis (2011) väljer också att lyfta det praktiska lärande som fysiska objekt möjliggör, men lägger 

störst fokus på barnens handlingar och hur dessa bidrar till att skapa erfarenhet. Syftet med Reis 

(2011) avhandling är att bidra till kunskapen om hur yngre barn matematiserar och utvecklar 

matematisk kunskap och förståelse genom aktiviteter med konkret material. Den teoretiska 

utgångspunkten tas i variationsteori och ekologisk psykologi. Avhandlingens resultat visar 

enligt Reis (2011) hur tidigare erfarenheter generaliseras. Detta innebär att utformningen av 

tidigare erbjudet material påverkar handlingar och kunnande med ett nytt liknande material. 
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Om barnen kan överföra tidigare kunskaper till liknande aktiviteter eller material beror enligt 

Reis (2011) till stor del på aktivitetens eller materialets utformning. Därför menar hon att det 

bör finnas en ständigt pågående diskussion kring det pedagogiska materialets utformning samt 

syftet med aktiviteten. Avhandlingens övergripande resultat kan sammanfattas i två punkter: a) 

barn använder hela sin kropp för att undersöka och utforska matematiska begrepp och storheter 

i handling, b) barns matematiska förmåga och dess utveckling sker i mötet mellan barnet, 

materialet och hur situationen framstår för barnet (Reis, 2011). Franzén (2015) bygger vidare 

på Reis (2011) resonemang om att barns kroppar spelar en stor roll vid deras utforskande av 

matematiska begrepp. Detta då Franzén (2015) väljer att utmana den starka diskurs kring 

lärande som i huvudsak fokuserar på kognitivt lärande. Istället hämtar hon inspiration från 

Barad’s teorier, där subjektet ses som en aktiv aktör som intraagerar med material och miljö 

med sin kropp. Studiens resultat visar enligt Franzén (2015) att barn ofta använder sina kroppar 

som ett verktyg för att förstå matematiska begrepp. Ett barn som ännu inte kan använda talat 

språk för att uttrycka matematisk kunskap kan med sin kropp uppfatta och förstå matematiska 

begrepp. Förskolans miljö och de föremål som finns där är med andra ord också delar av den 

matematiska miljön, inte bara språket, vilket är viktigt att som lärare vara medveten om samt 

diskutera och reflektera kring (Franzén, 2015). 

 

Med utgångspunkt i ovanstående stycke, väljer Björklund (2014) att med hjälp av 

variationsteorin fördjupa sig i de fysiska objektens utseende och hur det påverkar 

matematiklärandet. Studiens resultat visar enligt Björklund (2014) att yngre barns 

matematiklärande påverkas positivt om förskolläraren ägnar större uppmärksamhet åt hur 

specifika föremål kan användas för pedagogiska ändamål. Detta bland annat på grund av att 

olika typer av material inbjuder till olika typer av aktiviteter. Inget objekt är dock pedagogiskt 

i sig självt, utan blir pedagogiskt först när någon använder det på ett sätt som riktar 

uppmärksamhet mot egenskaper hos ett fenomen. Enligt Björklund (2014) visar studiens 

resultat också på vikten av att vara medveten om hur lärandeverktygets olika egenskaper kan 

urskiljas av barnen, då ett objekt med färre egenskaper inbjuder till fler möjligheter till lärande 

(Björklund, 2014). Även Carbonneau och Marley (2015) lyfter de fysiska objektens utseende 

och hur det påverkar barns lärande, men väljer att fokusera på andra aspekter än Björklund 

(2014). Enligt Carbonneau och Marley (2015) använder lärare ofta fysiska objekt som 

lärandeverktyg när de lär ut matematik, då det antas främja lärandet. Forskning visar dock att 

flertalet variabler kan påverka effektiviteten vid användandet av fysiska objekt i 

undervisningen. Carbonneau och Marley (2015) väljer därför att ur ett kognitivt perspektiv titta 
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närmre på relationen mellan två av dessa variabler: a) mängden vägledning, b) de fysiska 

objektens perceptuella egenskaper. Studiens resultat visar enligt Carbonneau och Marley (2015) 

att användandet av fysiska objekt som lärandeverktyg kan anses som mest effektivt när det 

integreras med stora mängder vägledning. De fysiska objektens perceptuella egenskaper, med 

utgångspunkt i deras likhet med verkliga föremål, anses också spela roll för barns 

matematiklärande. Att som förskollärare använda fysiska objekt med en mer allmän utformning 

kan stödja barns förståelse för att objekten är en representation för ett mer abstrakt matematiskt 

begrepp, medan objekt som har en mer realistisk utformning i större utsträckning inbjuder till 

lek och minskar möjligheterna till tolkning (Carbonneau & Marley, 2015).  

 

Användandet av fysiska lärandeverktyg kan enligt Kablans (2016) studie bidra till att minska 

avståndet mellan elever med olika lärstilar och vara positivt för de elever som är på väg att gå 

från en konkret till en mer abstrakt förståelse av matematik. Både Reis (2011), Björklund (2014) 

och Carbonneau och Marley (2015) menar att de fysiska lärandeverktygens utformning är av 

betydelse. Detta då ett föremål med färre egenskaper enligt Björklund (2014) inbjuder till fler 

möjligheter till lärande, medan Reis (2011) framhåller att barns matematiska förmåga och dess 

utveckling sker i mötet mellan barnet, materialet och hur situationen framstår för barnet. 

Carbonneau och Marley (2015) menar i sin tur att de fysiska lärandeverktygens likhet med 

verkliga föremål är av betydelse för barns matematiklärande, och att användandet av dessa 

lärandeverktyg anses som mest effektivt när det integreras med stora mängder vägledning. Likt 

Reis (2011), så väljer även Franzén (2015) att fokusera på mötet mellan barnet och materialet, 

och menar att det inte bara är språket utan även förskolans miljö och material som bildar den 

matematiska miljön. Sammanfattningsvis anses den utvalda forskningens resultat relevant för 

vår studie, då den ger en bakgrund till de fysiska lärandeverktygens plats i 

matematikundervisningen.  

 

3.3.2 Digitala lärandeverktyg 

Fysiska objekt har enligt Doias (2013) länge varit en del av matematikundervisningen, medan 

olika former av digitala objekt tillkommit först under de senaste två decennierna. Doias (2013) 

studie har därför som mål att undersöka huruvida tillkomsten av digitala lärandeverktyg 

resulterar i någon mätbar förändring hos elevers matematiska kunnande. Detta med teoretisk 

utgångspunkt i ett kognitivt/konstruktivistiskt perspektiv. Studiens resultat indikerar att 

sammankoppling mellan fysiska och digitala lärandeverktyg leder till en mätbar förändring i 

elevers matematiska kunnande. En förändring som dessutom är statistiskt signifikant. Doias 
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(2013) rekommenderar därför lärare att kombinera fysiskt och digitalt material i deras 

matematikundervisning, men menar även att användandet av digitala lärandeverktyg i 

matematik borde vara en del av läroplanen. Kombinationen av fysiska och digitala 

lärandeverktyg bidrar enligt Doias (2013) också till att fler olika lärstilar kan tillmötesgås.       

 

Weisel (2017) diskuterar också digitala lärandeverktygs påverkan på lärande, men tar istället 

utgångspunkt i lärarnas egna inställning till teknik. Detta då Weisel (2017) menar att den ökade 

närvaron och mångfalden av digitala verktyg i klassrummet ger oss möjlighet att förbättra 

elevers matematiklärande. Den tidigare forskning som Weisel (2017) tagit del av visar dock att 

många lärare inte utvecklat de färdigheter som krävs för att kunna utnyttja den digitala 

teknikens förmåga att stödja lärande. Syftet med Weisel’s (2017) studie är därför att undersöka 

lärares inställning till användandet av Ipads och hur det påverkar de matematiska samtalen 

mellan lärare och elev. Studien tar teoretisk utgångspunkt i ett kognitivt perspektiv. Studiens 

resultat visar enligt Weisel (2017) att lärarnas inställning till Ipads och hur de ska användas 

påverkar vilken typ av matematiska samtal som uppstår under en aktivitet. Lärarna i studien ser 

Ipaden dels som ett verktyg för utantillinlärning, dels som ett öppet och kreativt medium för att 

kommunicera tankar. Vidare menar Weisel (2017) att det inte räcker med att träna lärare i hur 

funktioner som ljudinspelning eller fotografering används, utan lärarna måste själva också vara 

mottaglig för nya sätt att integrera med sina elever. Moyer-Packenham, Shumway, Bullock och 

Tucker (2015) diskuterar också digitala lärandeverktygs påverkan på lärande, och väljer precis 

som Weisel (2017) att fördjupa sig i ett specifikt objekt: Ipaden. Detta med teoretisk 

utgångspunkt i ett kognitivt perspektiv. Moyer-Packenham et. al. (2015) genomför en studie 

med fokus på att undersöka skillnaderna i yngre barns lärande och effektivitet när de via en 

Ipad får interagera med ett flertal applikationer med matematiskt innehåll. Studiens resultatet 

visar enligt Moyer-Packenham et. al. (2015) att barn i förskoleålder (tre-fyra år) ökar sin 

effektivitet, men att det inte går att uppmäta några mätbara skillnader i lärande hos dessa barn. 

Att barnens effektivitet ökar kan bero på att de under genomförandet skapat sig en bättre 

förståelse för de uppgifter som applikationerna innehåller. Det kan också vara en konsekvens 

av att barnen blivit förtrogna med den fysiska teknik som krävs för att manövrera 

applikationerna (Moyer-Packenham et. al., 2015).  

 

Den studie som Doias (2013) genomfört visar att en kombination av fysiska och digitala 

lärandeverktyg leder till en mätbar förändring i elevers matematiska kunnande samt att fler 

olika lärstilar kan tillmötesgå i undervisningen. Weisel (2017) lyfter i sin tur lärarnas inställning 
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till Ipads och hur de ska användas, vilket anses påverka vilken typ av matematiska samtal som 

uppstår under en aktivitet. Även Moyer-Packenham et. al. (2015) väljer att titta närmare på 

användningen av Ipads, mer specifikt barns interaktion med applikationer med matematiskt 

innehåll. Denna interaktion bidrar enligt Moyer-Packenham et. al. (2015) till att barnen ökar 

sin effektivitet, men några skillnader i lärande kan inte uppmätas. Sammanfattningsvis anses 

den utvalda forskningens resultat relevant för vår studie, då den synliggör hur användandet av 

digitala lärandeverktyg påverkar matematikundervisningen samt vilken betydelse lärarens egen 

inställning till teknik har. De studier som Doias (2013) och Weisel (2017) genomfört har båda 

ägt rum i skolans miljö, men anses ändå vara relevanta för denna studie. Detta då arbetet med 

denna forskningsöversikt bidragit till att synliggöra den begränsning som finns när det kommer 

till forskning om användandet av digitala verktyg i förskolans matematikundervisning. 

4. Teoretisk utgångspunkt 

Under denna rubrik kommer en fenomenografisk ansats att beskrivas. I samband med 

beskrivningen av den teoretiska utgångspunkten lyfts även de begrepp som är centrala för denna 

studie, vilka är följande: Uppfattning, Variation och Beskrivningskategori.   

 

4.1 Fenomenografi 

Denna studie tar teoretisk utgångspunkt i en fenomenografisk ansats. En ansats som syftar till 

att beskriva, analysera och förstå människors sätt att uppfatta sin omvärld (Larsson, 1986; 

Marton, 1981). Inom fenomenografi görs med andra ord en tydlig åtskillnad mellan hur något 

är och hur något uppfattas vara, vilket också kan definieras som första och andra ordningens 

perspektiv (Larsson, 1986). Första ordningens perspektiv strävar efter att beskriva olika 

aspekter av världen, och fokuserar på det som kan observeras utifrån. Andra ordningens 

perspektiv strävar i sin tur efter att beskriva människors sätt att erfara olika aspekter av världen, 

med andra ord hur någon uppfattar något (Larsson, 1986; Marton, 1981). Fenomenografi tar 

enligt Marton (1981) sin utgångspunkt i andra ordningens perspektiv, och forskning inom denna 

ansats väljer därmed att fokusera på det uppfattade innehållet. I föreliggande studie ligger fokus 

på innehållet i förskollärarnas uppfattningar om användandet av digitala verktyg i förskolans 

matematikundervisning.  

 

Fenomenografin är med andra ord innehållsspecifik, vilket enligt Kroksmark (2011) betyder att 

det enbart är innehållet som är viktigt och inte vem, vilka eller hur många som uppfattar något 

på ett visst sätt. En fenomenografisk analys tar därmed inte hänsyn till den kontext, situation 
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eller sammanhang där utsagorna formuleras. Istället är det utsagorna och dess innehåll som står 

i fokus (Kroksmark, 2011). Utsagornas innehåll kategoriseras i sin tur inte utifrån vad som 

anses vara rätt eller fel svar, utan istället riktas uppmärksamheten mot variationen i människors 

sätt att uppfatta ett fenomen (Dahlgren & Johansson, 2015; Kroksmark, 2011). Denna studie 

fokuserar med andra ord på variationen i förskollärarnas uppfattningar om användandet av 

digitala verktyg förskolans matematikundervisning, snarare än vad som är rätt eller fel när det 

kommer till att kombinera matematik och digitala verktyg. Även Marton och Booth (2000) 

lyfter att utsagorna skildrar olika sätt att uppfatta ett fenomen, och menar att dessa uppfattningar 

kan kategoriseras med hjälp av beskrivningskategorier. Marton och Booth (2000) nämner tre 

kriterier för vilka egenskaper som beskrivningskategorierna bör innehålla. Det första kriteriet 

är att alla enskilda kategorier är relevanta utifrån det fenomen som undersöks. Nästa kriterium 

är att beskrivningskategorierna bör ha en logisk relation till varandra, vilket ofta tar sig uttryck 

i en hierarkisk ordning. Det tredje och sista kriteriet är enligt Marton och Booth (2000) att det 

i ett kategorisystem ska finnas så få kategorier som möjligt. Detta för att kunna ringa in 

variationen i människors sätt att uppfatta ett fenomen, vilket utifrån en fenomenografisk ansats 

är målet. En sammansättning av ett fenomens beskrivningskategorier kan i sin tur anses bilda 

det specifika fenomenets utfallsrum, vilket beskriver uppfattningarna kring ett fenomen i sin 

helhet samt relationen mellan dem (Marton & Booth, 2000).  

 

Enligt en fenomenografisk ansats finns det ingen objektiv och för alltid och överallt given 

kunskap, utan allt vi vet är i själva verket uppfattningar. Vidare anses världen bli till först i 

mötet med människan, något som bidrar till synen på fenomenografin som relationell 

(Kroksmark, 2011). Detta betyder enligt Kroksmark (2011, s. 596) att ”världen finns där i sin 

egen verklighet (materialism) och att människan finns i sin egen verklighet (idealism), men att 

det vi uppfattar är en relation (alltså en tredje part) som ligger mellan världen och människan”. 

Fenomenografin kan därmed anses ta utgångspunkt i en icke-dualistisk ontologi, där människan 

och världen utgör en oupplöslig enhet samt ömsesidigt definierar varandra (Kroksmark, 2011).   

5. Metod  

I följande avsnitt kommer studiens kvalitativa metod att beskrivas, men även övriga aspekter 

som tagits i beaktning vid utformandet av denna studie. Detta med hjälp av följande rubriker: 

Urval, Etiska ställningstaganden, Val av metod, Genomförande, Analysmetod och Studiens 

tillförlitlighet.   
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5.1 Urval  

Inledningsvis hade vi en idé om att enbart rikta oss mot förskollärare som använder digitala 

verktyg som ett redskap i förskolans matematikundervisning, med syfte att lyfta den kompetens 

som finns inom området samt inspirera andra. I ett försök att nå ut till dessa förskollärare 

formulerades en intresseförfrågan om att delta i en intervju, vilken publicerades i två olika 

grupper på Facebook. Dessa grupper var Digitalisering i förskolan och Förskoleupproret, vilka 

har 6842 respektive 31 999 medlemmar (190415). Trots det stora antalet medlemmar, så fick 

vi endast ett svar. Detta gjorde att vi valde att ändra inriktning på arbetet, och istället rikta oss 

till alla förskollärare oavsett tidigare erfarenheter av att koppla samman förskolans 

matematikundervisning med digitala verktyg. 

   

I den studie som genomfördes ingick två förskolor belägna i södra Sverige. Båda förskolorna 

var kända av oss sedan tidigare. Detta val tog därmed sin utgångspunkt i ett bekvämlighetsurval, 

vilket enligt Bryman (2018) betyder att valet faller på de personer som för tillfället finns 

tillgängliga för forskaren. På varje förskola intervjuades tre förskollärare, vilka alla tillhörde 

olika avdelningar på de respektive förskolorna. Detta för att öka variationen i förskollärarnas 

uppfattningar, då förskollärare på samma avdelning kan anses ha en större benägenhet att dela 

liknande uppfattningar om ett fenomen. Totalt intervjuades sex förskollärare, vilket Bryman 

(2018), Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) samt Trost (2010) menar är inom ett rimlig 

intervall när det kommer till kvalitativa intervjuer. Detta för att undvika att det empiriska 

materialet blir för stort och därmed ohanterligt (Trost, 2010). Att det endast var förskollärare 

som intervjuades grundar sig i att det är det yrke som vi själva studerar till. Detta val kan därmed 

anses ta utgångspunkt i ett målstyrt urval. En urvalsmetoden som enligt Bryman (2018) innebär 

att respondenterna väljs utifrån specifika kriterier. Kriteriet för att delta i denna studie var att 

respondenterna var utbildade förskollärare. Detta för att göra det möjligt för oss att besvara 

frågeställningarna samt studiens syfte.  

 

5.2 Etiska ställningstaganden 

I samband med forskning är det enligt Bryman (2018) och Vetenskapsrådet (2002) viktigt att 

se över och respektera de etiska aspekterna. Dessa aspekter kan formuleras i fyra 

forskningsetiska principer: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Bryman, 2018; Vetenskapsrådet, 2002). Dessa etiska principer ligger till grund 

för den studie som genomförts. Den första kontakten med förskollärarna togs med hjälp av         
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e-post i samband med att de fick en förfrågan om att delta i studien. Vid detta tillfälle 

informerades förskollärarna om studiens syfte och hur en eventuell intervju skulle gå till. Innan 

intervjuerna sedan genomfördes fick alla de sex deltagande förskollärarna läsa igenom och 

skriva på en samtyckesblankett (se Bilaga 1). Denna blankett användes för att återigen upplysa 

om studiens innehåll, som en del av informationskravet, men innehöll också information om att 

förskollärarnas deltagande var frivilligt och när som helst kunde avbrytas. Det sistnämnda är en 

del av samtyckeskravet. Med utgångspunkt i konfidentialitetskravet upplystes förskollärarna 

om att alla resultat kommer avidentifieras, både när det gäller person och förskola. Vidare 

meddelades att det insamlade materialet endast kommer användas för studien och raderas när 

kursen är slut, vilket är en del av nyttjandekravet. Genom att signera samtyckesblanketten gav 

förskollärarna sitt skriftliga samtycke till att delta i studien. För att undvika att personliga 

uppgifter spreds till obehöriga, så förvarades det inspelade materialet på ett USB som endast vi 

som författare haft tillgång till. 

 

5.3 Val av metod  

Val av metod ska enligt Trost (2010) ske i förhållande till studiens syfte och de aktuella 

frågeställningarna. I denna studie har vi därför valt att använda semistrukturerade intervjuer 

och ljudupptagning som metod, vilket kommer diskuteras närmare i följande avsnitt. 

 

5.3.1 Semistrukturerade intervjuer 

Intervjuer är enligt Dahlgren och Johansson (2015) väl lämpade för att beskriva och analysera 

människors uppfattningar om olika fenomen i deras omvärld. Dessa intervjuer bör enligt 

Kroksmark (2011) vara tematiska och öppna, och därmed ansågs semistrukturerade intervjuer 

vara den mest optimala metoden för denna studie. Semistrukturerade intervjuer består enligt 

Bryman (2018) av ett frågeschema där frågorna är mer allmänt formulerade än i jämförelse med 

strukturerade intervjuer. Ordningsföljden på frågorna kan ändras beroende på intervjupersonen 

och intervjuaren får möjlighet att i viss mån ställa uppföljningsfrågor som anses vara relevanta 

för studien (Bryman, 2018; Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Uppföljningsfrågor som “Hur 

menar du då?” och “Kan du utveckla ditt svar?” kan enligt Dahlgren och Johansson (2015) 

bidra till att fördjupa och utvidga ett samtal kring ett visst innehåll, en metod som kallas 

probing. Även icke-verbal probing kan användas som en metod för att få respondenten att 

utveckla sitt svar. Detta sker genom att intervjuaren nickar eller “hummar” för att visa att hen 

lyssnar och är intresserad av det respondenten säger. Både verbal och icke-verbal probing är 
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enligt Dahlgren och Johansson (2015) av stor relevans vid fenomenografiska intervjuer, då det 

inför fortsatt analys är viktigt att få så rika och uttömmande svar som möjligt. Eriksson-

Zetterquist och Ahrne (2015) menar dock att semistrukturerade intervjuer inte ger en djupare 

kunskap om det fenomen som undersöks, men att de definitivt ger en bredare bild med fler 

nyanser och dimensioner av ett fenomen än standardiserade frågor kan uppnå. Detta är också 

en av anledningarna till att semistrukturerade intervjuer valts som metod för denna studie. Vid 

alla typer av intervjuer rekommenderar Bryman (2018) att en pilotstudie genomförs innan den 

egentliga undersökningen sätter igång. Detta för att testa intervjufrågornas funktionalitet och 

huruvida de ger svar på den föreliggande studiens frågeställningar (Bryman, 2018).  

 

5.3.2. Ljudinspelning 

Både Dahlgren och Johansson (2015) och Kroksmark (2011) menar att det är nödvändigt att 

spela in fenomenografiska intervjuer, vilket kan ske antingen via ljud- eller videoinspelning. Vi 

har valt att ljudbanda alla intervjuer, då fokus ligger på innehållet i det som sägs samt att 

användandet av videoinspelning kan skapa ett visst obehag hos intervjupersonerna (Bjørndal, 

2018; Kroksmark, 2011). Två fördelar med ljudinspelning är enligt Bjørndal (2018) att 

inspelningen gör det möjligt att gå tillbaka till materialet i efterhand samt att den stora 

rikedomen av detaljer bevaras. Detta är relevant ur ett fenomenografiskt ansats, då de 

genomförda intervjuerna behöver transkriberas i sin helhet för att skapa det empiriska material 

som utgör grunden för fortsatt analys (Kroksmark, 2011). För att undvika eventuella 

bakgrundsljud och buller som enligt Bjørndal (2018) kan störa och förstöra en ljudinspelning, 

så har alla intervjuer genomförts i mindre, avskilda rum på respektive förskola.         

 

5.4 Genomförande 

Vi började med att kontakta förskollärarna på de två utvalda förskolorna, och frågade om de 

ville delta i vår studie. I samband med detta informerade vi kort om studiens syftet för att ge 

förskollärarna en bild av det område som intervjun skulle komma att beröra. Då det fanns en 

idé om att intervjua förskollärare från olika avdelningar, så valde vi att kontakta en förskollärare 

på varje avdelning. I samråd med förskollärarna på respektive förskola bestämdes sedan en dag 

när intervjuerna skulle ske. Innan själva studien satte igång genomfördes en pilotstudie, där en 

förskollärare från förskola A deltog. När vi genomfört pilotstudien insåg vi att intervjufrågorna 

behövde justeras. Detta då frågorna inte upplevdes ge svar på studiens frågeställningar, och inte 

ansågs ge tillräckligt rika och uttömmande svar för att användas vid en fenomenografisk analys. 
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Det här medförde att resultatet från pilotstudien inte kunde användas, och att den förskollärare 

som deltog i pilotstudien inte medverkade i den fortsatta studien.  

 

När intervjuerna sedan skulle genomföras valde vi att dela upp förskolorna emellan oss. På 

förskola A intervjuades en förskollärare på varje avdelning, då förskolan har tre avdelningar. 

Förskola B har i sin tur fyra avdelningar, men vid intervjutillfället fanns enbart förskollärare 

från tre avdelningar tillgängliga. Totalt intervjuades därmed sex förskollärare, tre på varje 

förskola. Intervjuerna genomfördes enskilt och innan intervjun började fick varje förskollärare 

skriva under en samtyckesblankett. Under intervjuerna ställdes sedan frågor utifrån två tema, 

Uppfattningar kring förskolans matematikundervisning och Uppfattningar om digitala verktyg 

och matematik (se Bilaga 2). Intervjuerna ljudbandades med hjälp av en mobiltelefon på 

förskola A och en dator på förskola B, vilket respektive förskollärare muntligt gav sitt samtycke 

till. Efter att alla intervjuer genomförts transkriberades den insamlade empirin till text. Detta 

gjordes genom att vi lyssnade på ljudinspelningarna från intervjuerna och ordagrant skrev ner 

det vi hörde. Därefter lyssnade vi på alla ljudinspelningar igen och jämförde dem med våra 

transkriberingarna. Detta för att säkerställa att ljud- och textfilerna överensstämde. 

 

5.5 Analysmetod 

Studiens empiriska material har analyserats utifrån den fenomenografiska analysmetod som 

Dahlgren och Johansson (2015) lyfter. Denna analysmetod består av följande sju steg: 

1. Att bekanta sig med materialet 

2. Kondensation 

3. Jämförelse 

4. Gruppering 

5. Artikulera kategorierna 

6. Namnge kategorierna 

7. Kontrastiv fas 

 

Det första steget är att bekanta sig med materialet, vilket enligt Dahlgren och Johansson (2015) 

sker genom att upprepande gånger läsa igenom de transkriberade intervjuerna. Vi valde att först 

individuellt läsa igenom transkriptionerna samt anteckna de tankar och funderingar som 

uppstod under läsandets gång. Detta för att sedan tillsammans gå igenom det insamlade 



18 
 

materialet samt våra anteckningar. På detta sätt fick vi båda möjlighet att skapa oss en bild av 

materialet.  

I steg två ligger fokus på att urskilja de mest signifikanta och betydelsefulla uttalandena i varje 

intervju, med utgångspunkt i det fenomen som ska studeras (Dahlgren & Johansson, 2015). I 

vårt fall ligger fokus på att beskriva och synliggöra förskollärares uppfattningar om förskolans 

matematikundervisning i relation till digitala verktyg. I arbetet med detta steg rekommenderar 

Dahlgren och Johansson (2015) att ha alla intervjuer utskrivna på papper, så att de utvalda 

styckena eller meningarna kan klippas ut och rent fysiskt grupperas i olika högar utifrån dess 

innehåll. Vi skrev ut alla intervjuer på papper och markerade med hjälp av en 

överstrykningspenna de utdrag som var mest utmärkande för varje intervju. Dessa utdrag 

klipptes dock inte ut, utan vi valde att med hjälp av olika färgpennor markera vilka utdrag som 

hade liknande innehåll och på så sätt gruppera materialet. Anledningen till att vi valde att inte 

klippa ut utdragen är att flertalet av de utvalda utdragen hade ett innehåll som passade in i flera 

olika grupper, vilket de olika färgmarkeringarna bidrog till att synliggöra. 

I samband med steg tre jämförs sedan alla utvalda stycken och meningar med varandra för att 

försöka hitta likheter och skillnader inom materialet (Dahlgren & Johansson, 2015). Att på detta 

sätt ta fasta på de likheter och skillnader som kan urskiljas mellan de olika respondenternas 

utsagor är enligt Kroksmark (2011) grunden i en fenomenografisk analys. De färgmarkeringar 

som gjordes i steg två användes för att jämföra utdragen med varandra, och på så sätt kunde 

intervjusvarens likheter och skillnader urskiljas. Detta bidrog till att synliggöra den variation 

som fanns i förskollärarnas uppfattningar om matematik och digitala verktyg. Det fanns till 

exempel likheter i uppfattningarna om vad som definierar matematik i förskolan, men skillnader 

när det kommer till vad som uppfattades vara ett digitalt verktyg. 

Steg fyra innebär att de likheter och skillnader som upptäckts i respondenternas uttalande 

grupperas i olika beskrivningskategorier (Dahlgren & Johansson, 2015). De utvalda styckena 

och meningarna klistrades in i ett Word-dokument och grupperades i olika 

beskrivningskategorier. Denna gruppering gjordes utifrån de likheter och skillnader, med andra 

ord den variation, som upptäckts under föregående steg. De beskrivningskategorier som 

skapades i samband med detta analyssteg berörde uppfattningar om vad som definierar 

matematik i förskolan, matematikens plats och roll i verksamheten, inställningen till digitala 

verktyg samt relationen mellan matematik och digitala verktyg.   

I steg fem finns en strävan efter att finna essensen (kärnan av likheter) i de olika 

beskrivningskategorierna (Dahlgren & Johansson, 2015). Här handlar det enligt Dahlgren och 

Johansson (2015) framför allt om att bestämma sig för var gränserna mellan olika uppfattningar 
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går, det vill säga hur stor variationen inom en kategori kan vara utan att en ny kategori behöver 

etableras. Detta genomfördes genom att noggrant läsa igenom innehållet i de 

beskrivningskategorier som skapats i föregående steg samt jämföra kategorierna med varandra. 

För att skapa en tydligare bild över de olika kategorierna och dess innehåll skapades en 

tankekarta, och med hjälp av pilar synliggjordes förhållandet mellan dem. Detta bidrog till att 

beskrivningskategorierna reviderades.  

I steg sex namnges beskrivningskategorierna utifrån sitt innehåll (Dahlgren & Johansson, 

2015). För att kunna genomföra detta steg, så skapades en ny tankekarta över 

beskrivningskategorierna och dess innehåll utifrån de revideringar som gjorts i föregående steg. 

På så sätt fick vi en överblick över materialet och kunde tillsammans komma fram till passande 

namn för kategorierna, vilket blev följande: Matematiska begrepp, Allt är matematik, 

Skolförberedande, Digitala verktygs roll i verksamheten, Reflektioner kring användandet av 

digitala verktyg, Ipadens applikationer och matematik, Andra digitala verktyg och matematik. 

Det sjunde och avslutande steget bygger på att alla passager och uttalanden granskas, för att 

se om de skulle kunna få plats i fler än en kategori. Detta genom att kontrastera dem mot 

varandra. Ett moment som ofta leder till att flera beskrivningskategorier förs samman till ett 

mindre antal (Dahlgren & Johansson, 2015). Vid granskningen insåg vi att flertalet 

beskrivningskategorier kunde anses höra ihop. Detta resulterade i att Matematiska begrepp, Allt 

är matematik och Skolförberedande bildade underkategorier i en och samma 

beskrivningskategori, Matematik i förskolan. Digitala verktygs roll i verksamheten och 

Reflektioner kring användandet av digitala verktyg bildade i sin tur underkategorier till 

beskrivningskategorin, Digitala verktyg i förskolan. Avslutningsvis, valde vi att föra samman 

Ipadens applikationer och matematik samt Andra digitala verktyg och matematik i en 

beskrivningskategori, Digitala verktyg i förskolans matematikundervisning. 

 

5.6 Studiens tillförlitlighet 

Bryman (2018) lyfter fyra delkriterier som bidrar till att säkerställa tillförlitligheten i kvalitativ 

forskning: Trovärdighet, Överförbarhet, Pålitlighet samt Möjlighet att styrka och konfirmera.   

 

Trovärdighet kan uppnås med hjälp av respondentvalidering, vilket innebär att de personer 

som är en del av den sociala verklighet som studerats får ta del av resultaten och på så sätt 

bekräfta huruvida forskaren uppfattat den verkligheten på rätt sätt Bryman (2018). I samband 

med genomförandet av de intervjuer som studien bygger på informerades alla respondenter om 

att de vid ett senare tillfälle kommer få möjlighet att ta del av resultatet och bidra till att verifiera 
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dess riktighet. Under intervjuerna valde vi sedan att använda oss av ljudinspelning, vilket bidrog 

till att bevara den stora rikedomen av detaljer och gjorde att vi kunde gå tillbaka till materialet 

i efterhand (Bjørndal, 2018). Något som ökade våra chanser att uppfatta och beskriva 

verkligheten på ett sätt som överensstämmer med respondenternas egna uttalande. 

Överförbarhet handlar i sin tur om hur pass överförbara resultaten är till en annan miljö 

(Bryman, 2018). Resultatet i denna studie är inte överförbart till någon annan miljö, då endast 

sex förskollärare intervjuats. Detta begränsade urval gör att resultatet inte kan anses vara 

representativt för alla Sveriges förskollärare. Dahlgren och Johansson (2015) menar att en 

undersökning aldrig med säkerhet kan anses synliggöra alla tänkbara sätt att uppfatta ett 

fenomen. Att utöka antalet respondenter eller välja helt nya respondenter kan därmed innebära 

att antalet upptäckta uppfattningar ökar. Detta är ytterligare en anledning till att det är svårt att 

överföra resultaten från denna studie till en annan miljö.  Pålitlighet bedöms utifrån hur väl de 

olika faserna i forskningsprocessen beskrivs och motiveras (Bryman, 2018). I denna studie lyfts 

forskningsprocessens alla faser tillsammans med tydliga argument för de val som gjorts. Vidare 

har arbetet genom hela studien kritiskt granskats av både handledare och kurskamrater, vilket 

ytterligare anses styrka dess pålitlighet. Möjlighet att styrka och konfirmera innebär enligt 

Bryman (2018) att forskaren medvetet gör allt för att undvika att personliga värderingar 

påverkar utförandet samt slutsatserna i studien. I denna studie synliggörs detta bland annat 

genom valet av intervjufrågor, då vi har varit noga med att formulera öppna frågor och på så 

sätt inte leda respondenternas tankar i någon viss riktning (Bryman, 2018). Något som i sin tur 

ökade respondenternas möjlighet att ge sin egen bild av hur de uppfattar förskolans 

matematikundervisning i relation till digitala verktyg. Vidare har vi i samband med att det 

empiriska materialet bearbetats varit noga med att inte låta våra personliga värderingar färga 

analysen och dess resultat. Ett resultat som synliggörs med hjälp av direkta citat, vilket gör att 

läsaren själv kan jämföra respondenternas uttalande med vår analys. Något som i sin tur gör tur 

att läsaren på egen hand kan bedöma vår objektivitet när det kommer till valet av 

beskrivningskategorier.  

6. Resultat 

I detta avsnitt redovisas de uppfattningar som växte fram vid bearbetningen av empirin. Dessa 

uppfattningar har i sin tur kategoriserats utifrån den variation som uppkom. Detta för att 

beskriva och synliggöra de likheter och skillnader som visat sig när det gäller förskollärarnas 

uppfattningar om matematik i relation till digitala verktyg. Med utgångspunkt i analysen och 

bearbetningen av materialet kan tre beskrivningskategorier urskiljas: Beskrivningskategori A - 
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Matematik i förskolan, Beskrivningskategori B - Digitala verktyg i förskolan och 

Beskrivningskategori C - Digitala verktyg i förskolans matematikundervisning. Dessa 

beskrivningskategorier anses vara en del av ett hierarkiskt system, då vissa uppfattningar är mer 

utvecklade och omfattande än andra (Uljens, 1989). Beskrivningskategori A synliggör 

uppfattningar om matematik i förskolan, medan beskrivningskategori B lyfter 

uppfattningar kring användandet av digitala verktyg i förskolans verksamhet (bland annat i 

relation till matematik) och i beskrivningskategori C synliggörs uppfattningar som ger specifika 

exempel på hur digitala verktyg kan bli en del av förskolans matematikundervisning. 

Innebörden i respektive uppfattning skiljer sig från varandra, och beskrivningskategori A och 

B delades därför in i underkategorier. I figuren nedan ges en överblick över de 

beskrivningskategorier och underkategorier som vi har kunnat urskilja: 
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6.1 Beskrivningskategori A - Matematik i förskolan 

Denna beskrivningskategori synliggör variationen i uppfattningar om matematik som 

ämnesinnehåll i förskolans verksamhet. I intervjusvaren uttrycks att matematik i förskolan kan 

definieras med hjälp av begrepp, att såväl spontana som planerade situationer kan användas för 

att synliggöra matematik och att matematiken i förskolan skapar en grund för det fortsatta 

lärandet (till exempel i skolan). Under denna beskrivningskategori har därmed tre 

underkategorier kunnat urskiljas, vilka är följande: Matematiska begrepp, Allt är matematik 

och Skolförberedande. 

 

6.1.1 Matematiska begrepp 

Här presenteras uppfattningen som kännetecknas av en idé om att matematik i förskolan kan 

definieras med hjälp av begrepp. Uppfattningen synliggörs genom följande utdrag: 

  

Agneta - Asså, jag tänker matematik handlar mycket om begrepp. Ehm, Längd. Asså, 

jämförelsebegrepp. Det kan vara längd, storlek, volym, lägesbegrepp, rumsliga begrepp. Ja, allt som 

man kan jämföra. Sen kan det även vara antal. Siffror till viss del, men inte så mycket. Men det är 

mycket begrepp. Mycket såna där grundläggande begrepp. 

  

I utdraget beskrivs hur matematik kan anses handla om begrepp, mer specifikt 

jämförelsebegrepp. Även siffror definieras som en del av matematiken i förskolan, men de 

grundläggande begreppen bedöms ha övertaget. Uppfattningen som kommer till uttryck i 

intervjusvaret kan tolkas som att matematik handlar om grundläggande begrepp snarare än 

siffror. De begrepp som i utdraget definieras som matematik är exempelvis längd, storlek, 

volym, lägesbegrepp och rumsliga begrepp. Denna typ av begrepp är kännetecknande för 

uppfattningen om hur matematik i förskolan kan definieras. När det kommer till vilka begrepp 

som uppkommer synliggörs dock en viss variation, men flera av begreppen återkommer 

kontinuerligt i intervjusvaren. Detta gäller till exempel mäta (volym, vikt, längd), räkna (antal, 

siffror), lägesbegrepp, rumsliga begrepp och geometriska former. Oavsett valet av begrepp sätts 

de genomgående i relation till förskolans matematikundervisning. 

  

Den variation av begrepp som kännetecknar uppfattningen om hur matematik i förskolan kan 

definieras, delas enligt intervjusvaren inte alltid av omgivningen. Detta synliggörs i följande 

utdrag, då matematik beskrivs som något som i många fall definieras som enbart räkning: 
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Anita - Oh, det tycker jag nog är mycket. Det man tror väl när man hör matematik först är att man 

tänker räkna, siffror, antal och sånt men det är ju allt från att mäta, volym, till längd, till vikt, till 

omfång, till antal, till hastighet, alltså det är jättemycket. Ehm, geometriska former. 

  

I ovanstående utdrag uttrycks att många tycks sammankoppla matematik med begrepp som 

räkna, siffror och antal. Detta tyder på att det finns en annan, mer allmän uppfattning om hur 

matematik kan definieras, nämligen att matematik vid en första anblick symboliseras av 

begrepp som kan kopplas samman med räkning. Matematiken i förskolan anses dock innehålla 

mer än så, och i utdraget lyfts även begrepp som mäta, volym, längd, vikt, omfång, hastighet 

och geometriska former. Något som kan tolkas som att den matematik som synliggörs i 

förskolan anses innehålla mycket mer än bara räkning, och därmed kännetecknas av en större 

variation av begrepp. 

  

6.1.2 Allt är matematik 

Här presenteras uppfattningen som kännetecknas av en idé om att allt är matematik och att det 

är något som finns i vår vardag. Uppfattningen synliggörs genom följande utdrag: 

  

Camilla - Allt. Allt är matematik.  

Anita - Det är matematik i allt vi gör. Det omfattar vår vardag, även fast man inte tänker på det så 

är det ju det. 

  

Med utgångspunkt i ovanstående utdrag, så kan det tolkas som att matematiken blir en del av 

förskolans verksamhet inte bara under planerade aktiviteter, utan även i samband med 

rutinsituationer. Något som uttrycks i nästkommande utdrag: 

  

Signe - Eh, det innefattar väldigt mycket tycker jag. Det är ju liksom allting man gör kan man hitta 

matematik i. Sen är det ju vilket fokus man väljer att lägga på det. Matsituationer, tambursituationer, 

dagliga rutiner, kan man hitta matematik i, uteleken, det gäller bara hur man väljer att vinkla det. 

  

Enligt ovanstående utdrag går det att finna matematik i både matsituationer, tambursituationer, 

dagliga rutiner och uteleken beroende på hur du som person väljer att vinkla det som sker. Detta 

kan tolkas som att även situationer som vanligtvis inte används för att synliggöra matematik 

kan bli matematiska. Det som spelar roll är vilket fokus förskolläraren har i den specifika 

situationen. Genom att ta vara på denna typ av situationer kan matematiken anses bli en del av 

den dagliga verksamheten. Att ha matematik som tema beskrivs som ytterligare ett sätt att fånga 
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den matematik som finns omkring oss. Ett arbetssätt som utifrån följande utdrag ger barnen 

möjlighet att också få ta del av planerade aktiviteter med fokus på matematik: 

  

Signe - Eh, jag tycker att vi, eftersom vi jobbar med matematik som tema, har en medvetenhet kring 

att ha matematiska glasögon på sig, både i spontana situationer men också i temaarbetet. 

Temaarbetet är ju mer genomtänkt, då vi vet vad vi ska ha i fokus, medan de spontana  eller den 

dagliga fria leken, att där ska man också ha mattetänket lite extra, kolla utifrån glasögonen. 

 

Utifrån detta intervjusvar skulle temaarbete kunna tolkas som ett sätt att öka insikten om vad 

som är matematik och hur detta ämne kan fångas under mer genomtänkta och planerade 

aktiviteter, men även under spontana situationer eller i barnens fria lek. På detta sätt skapas fler 

möjligheter att synliggöra matematiken i förskolan för barnen. Vidare beskrivs hur arbetet med 

matematik som tema förändrats genom åren: 

  

Tilda - Ja, men det är i allting, absolut. Sen har vi ju jobbat med andra projekt eller teman man har 

jobbat med, där har man ju liksom flätat in det. Men vi har ju jobbat enbart också med det ett par år, 

men nu på senare tid är det mer att man flätar in det med det andra i alla fall, det man jobbar med. 

 

I ovanstående utdrag uttrycks att matematiken inte behöver vara ett eget tema, utan att detta 

ämnesinnehåll kan flätas in också i andra tema. Detta tyder på att matematiken blir en del av 

förskolans verksamhet oavsett det tema eller projekt som just nu pågår, vilket kopplas samman 

med uppfattningen om att allt är matematik.    

 

6.1.3 Skolförberedande 

Här presenteras uppfattningen som kännetecknas av en idé om att matematiken i förskolan 

skapar en grund inför framtiden, och speciellt den fortsatta skolgången. Uppfattningen 

synliggörs genom följande utdrag: 

  

Agneta - Det dem lär sig nu har dem nytta av sen i framtiden. 

Agneta - Det tror jag. Dels har det med begreppsbildningen att göra och sen är det för att förbereda 

för skolan. 

  

I det första utdraget uttrycks att det barnen lär sig nu (om matematik), är något som de har nytta 

av i framtiden. Detta medan det andra utdraget lyfter begreppsbildningen och matematikens 

skolförberedande roll, som motivering till varför det är viktigt att synliggöra matematik i 
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förskolan. Vilket kan tolkas som att den matematik som barnen lär sig i förskolan fyller ett 

högre syfte än att enbart vara en del av barnens vardag här och nu. Synen på hur denna 

matematik ska läras ut skiljer sig dock mellan förskola och skola, vilket uttrycks i följande 

utdrag:   

 

Malin - Eh, man får göra det på ett lekfullt sätt i förskolan. Det går inte riktigt att jämföra med hur 

de gör i skolan. 

  

Förskolans matematikundervisning bör enligt detta utdrag ske på ett lekfullt sätt. Dessutom 

lyfts att den undervisning som sker i förskolan inte riktigt kan jämföras med det som sker i 

skolan. Detta tyder på att det finns fler skillnader än likheter mellan de två verksamheternas sätt 

att lära ut matematik. Med utgångspunkt i ovanstående utdrag, kan skolans sätt att lära ut 

matematik tolkas som motsatsen till lekfullt och därmed symbolisera en av de stora skillnaderna 

mellan verksamheterna. I följande utdrag beskrivs hur barnens inställning till matematik ofta 

förändras när de kommer till skolan: 

 

Signe - Ja, det tycker jag. För att förstå att det händer ju något i skolan sen. Matematiken är då något 

som är svårt, obegripligt. Då kanske det inte blir så stor, då barnen vet vad matematik är och vad 

man ska använda den till så man får ett syfte. För oftast när man kommer upp i skolan känner man 

inte att man har ett syfte med det. 

  

I intervjusvaret beskrivs hur barnen i skolan ser matematiken som svår och obegriplig, och att 

de ofta känner att det inte finns ett syfte med den matematik som lärs ut. Detta kan tolkas som 

att det är viktigt att redan i förskolan ge barnen en bild av vad som är matematik och vad den 

ska användas till, och på så sätt ge arbetet med detta ämne ett syfte. Något som i sin tur tyder 

på att valet av arbetssätt kan påverka barnens inställning till matematik. Därför är det av stor 

vikt att reflektera kring hur matematik synliggörs både i förskolan och skolan. I nästkommande 

utdrag beskrivs en önskan om vilka tankar och känslor som barn i förskolan ska förknippa med 

matematik: 

  

Camilla - Ja, precis. Det har ju med matematik att göra. Eh, men annars att man benämner ”Nu 

jobbar vi med matte. Åh, vad spännande!” Så att barnen får den här positiva… ”Ja, matte! Det var 

det vi gjorde på förskolan, det var ju skitkul.” Så har man den känslan, vill jag gärna att dem har den 

känslan kvar när dem börjar skolan. Att det är nånting häftigt med matte. 
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I utdraget lyfts vikten av att synliggöra matematik på ett sätt som gör att barnen får en positiv 

inställning till ämnet samt en önskan om att de tar med sig dessa tankar och känslor även när 

de börjar skolan. Detta skulle kunna tolkas som att matematiken i förskolan inte är en separat 

företeelse, utan något som kommer vara en del av barnens fortsatta liv och skolgång. Vilket i 

sin tur gör att den matematikundervisning som sker i förskolan är av största vikt.   

 

6.2 Beskrivningskategori B - Digitala verktyg i förskolan 

Denna beskrivningskategori synliggör variationen i uppfattningar om användandet av digitala 

verktyg i förskolans verksamhet. I intervjusvaren uttrycks att digitala verktyg kan ses som ett 

komplement, men även att det finns funderingar kring hur de digitala verktygen ska användas i 

verksamheten. Under denna beskrivningskategori har därmed två underkategorier kunnat 

urskiljas, vilka är följande: Digitala verktygs roll i verksamheten och Reflektioner kring 

användandet av digitala verktyg. 

  

6.2.1 Digitala verktygs roll i verksamheten 

Här presenteras uppfattningen som kännetecknas av en idé om att digitala verktyg är ett redskap 

som kan komplettera förskolans verksamhet. Uppfattningen synliggörs genom följande utdrag:  

 

Agneta - Jaha, jag har inget absolut exakt exempel, men det kan man säkert göra. Asså, det kan 

komplettera den övriga undervisningen och utbildningen. Det är jag helt övertygad om att det kan, 

men det gäller ju att hitta bra appar. Alltså använda det på ett bra sätt. Så det tror jag absolut att det 

finns. Det är jag helt övertygad om. 

  

I utdraget uttrycks att de digitala verktygen kan komplettera undervisningen och utbildningen i 

förskolan, bland annat genom att hitta och använda applikationer som uppfyller det syfte som 

eftersöks. Detta tyder på att de digitala verktygen inte anses ersätta något som redan är en del 

av verksamheten, utan snarare ses som ett redskap som kan tillföra ytterligare aspekter till den 

undervisning och utbildning som sker i förskolans verksamhet. Något som utvecklas ytterligare 

i nästkommande utdrag:   

  

Camilla - Så att vi har ju lärt oss matematik innan vi hade Ipads, men det är ju en fantastisk tillgång 

för att möta barn på olika nivåer och vårt arbete på förskolan. Det är ju det att vi ska ha olika ingångar 

på samma… Till exempel siffror då, att man kan göra det på olika vis. För att man lär sig olika. En 

del vill gärna sitta vid Ipaden och fixa, och pilla med den och andra kan sitta stilla och rita, klippa 

ut och väldigt saktmodiga i sitt leverne. Och då får man ju göra det också. 
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I detta utdrag uttrycks att matematikundervisningen var en del av förskolans verksamhet redan 

innan de digitala verktygens intågande, men att dessa verktyg kan användas för att möta barn 

på olika nivåer och med olika sätt att lära. Ett exempel på detta är hur digitala verktyg, i form 

av en Ipad, kan användas för att ge barnen möjlighet att möta olika siffror, likväl som att barnen 

själva får rita och klippa ut dessa siffror. Det här tyder på att de digitala verktygen ger barnen 

fler möjligheter att möta matematiken och de delar som där ingår. På så vis blir de digitala 

verktygen ett komplement till den matematikundervisning som genomförs i förskolans 

verksamhet. Något som kan tolkas bidra till att skapa fler förutsättningar för att möta och 

utmana alla barns kunskap, intressen och sätt att lära. I följande utdrag lyfts de digitala 

verktygen som ett redskap för att skapa variation i barnens matematikundervisning: 

  

Anita - Det tror jag är bra, det ger så himla mycket mer än att vi sitter här och säger ett, två, tre… 

Då får dem det i så många olika sammanhang och sen är det deras verklighet och deras framtid. 

  

I intervjusvaret uttrycks att digitala verktyg bidrar till att barnen får möta matematiken i många 

olika sammanhang. Detta skulle, likt föregående utdrag, kunna tolkas som att de digitala 

verktygen kompletterar den undervisning som bedrivs i förskolans verksamhet, och på så sätt 

ger barnen fler möjligheter att uppleva ett specifikt ämnesinnehåll. I detta fall med fokus på 

matematik. Att de digitala verktygen ses som en naturlig del av barnens liv, både nu och i 

framtiden, kan i sin tur tolkas som att digitala verktyg bör vara en del av förskolans verksamhet. 

Detta då det är en plats där barnen spenderar stora delar av sin vardag. 

 

6.2.2 Reflektioner kring användandet av digitala verktyg 

Här presenteras uppfattningen som kännetecknas av en idé om att det finns funderingar kring 

hur de digitala verktygen ska användas i verksamheten. Uppfattningen synliggörs genom 

följande utdrag: 

  

Malin - Asså, de svårigheterna ligger kanske inte i matematiken just, det är snarare frågan om hur 

de ska använda dem och ska man sitta med den själv, hur många ska man vara, hur länge får man 

sitta med den. Eh, ibland kan man uppleva att det blir stress av det hela. Vi har provat olika vis, allt 

från att ställa en klocka till en timglas, men det blir stress av det, det blir ingen kvalité. Då ska man 

hinna så många appar som möjligt. Eh, men vi spånar ju fortfarande, man kanske erbjuder en app 

under dagen eller låser appen och berättar för barnen att det är den här man kan jobba med, så det är 

mer dem svårigheterna. 
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I utdraget uttrycks att det inte är matematiken som är det svåra, utan hur de digitala verktygen 

ska användas. Det handlar bland annat om huruvida barnen ska sitta ensamma eller flera stycken 

tillsammans och hur länge barnen ska få sitta med dessa verktyg. På avdelningen har flera olika 

varianter av lösningar testats, men trots detta uttrycks fortfarande funderingar kring vilket 

upplägg som arbete med digitala verktyg ska ha. Att på detta sätt ifrågasätta hur de digitala 

verktygen ska användas tyder på att det finns en osäkerhet kring vilken funktion dessa verktyg 

ska fylla i förskolans verksamhet. Detta i motsats till matematiken, som utifrån utdragets 

inledande mening kan tolkas ha en naturlig plats i verksamheten. Utdraget kan också tolkas som 

att barnens användande av digitala verktyg begränsas till specifika tidsintervall. Detta då barns 

vilja att hinna med så många applikationer som möjligt tyder på att de inte har fri tillgång till 

Ipaden och dess applikationer. De tillfällen när barnen får tillgång till dessa verktyg förknippas 

därmed med stress. I nästkommande utdrag lyfts den kluvenhet som finns kring användandet 

av digitala verktyg:  

 

Agneta - Nej, jag tror bara att vi har inte ens tänkt… Vi har inte tänkt färdigt kring hur vi ska använda 

det. Och sen kommer där ju en del forskning att det är ju inte helt bra att dem yngsta barnen sitter 

med dem här digitala verktygen, med Ipads och så. Så att, det är lite kluvet hur man ska använda 

dem, men i måttlig mängd kanske det kan vara bra. Om man har rätt material och om man är med 

barnen, så är det absolut ett bra verktyg att använda. Jag har inget emot det, men jag är kluven inför 

det kan vi ju säga. Vi har, liksom, inte pratat färdigt om det. 

 

I intervjusvaret beskrivs funderingarna kring hur de digitala verktygen ska användas i 

verksamheten, men även att det kommit forskning som visar på att det finns en viss problematik 

med att låta yngre barn använda digitala verktyg. Dock poängteras att det i måttlig mängd, med 

utgångspunkt i ”rätt material” och i sällskap av en vuxen, kan vara ett bra verktyg att använda. 

Utdraget kan anses illustrera den kluvenhet som finns kring om och hur digitala verktyg ska 

användas i förskolan. Användandet av digitala verktyg kan här tolkas bli en kamp mellan att se 

till barnens välbefinnande och att göra de digitala verktygen till en del av verksamheten. Detta 

utdrag kan också tolkas som att det bör finnas en gemensam tanke kring hur de digitala 

verktygen ska användas för att de ska kunna bli en del av förskolans verksamhet. I följande 

intervjusvar uttrycks fler sätt att se på användandet av digitala verktyg: 

  

Signe - Det är väl det här med skärmtid. Det blir lätt att det blir det här med att spela. Dem använder 

ju digitala verktyg hemma för att spela, så det blir ju mycket det här att barnen fastnar vid skärmen. 
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Att man inte får uppleva matematik med sina sinnen, att man kan ta i saker och känna och andra 

sinnesintryck. Det kan jag se som en svårighet. 

  

I ovanstående utdrag uttrycks att barns användande av digitala verktyg i hemmet, i form av spel, 

påverkar deras användande av digitala verktyg i förskolan. Detta då barnen fastnar vid skärmen, 

och skärmtiden därmed ökar. Det här tyder på att användandet av digitala verktyg kan ses direkt 

sammankopplat med vad som sker hemma hos varje barn. Desto mer barnen sitter vid skärmar 

och dylikt hemma, desto mer gör dem det i förskolan. På så sätt skulle barnens tidigare 

erfarenheter kunna tolkas som en bidragande faktor till att användandet av digitala verktyg i 

förskolan upplevs som svårt och problematiskt. I utdraget lyfts också att de digitala verktygen 

gör att barnen inte får uppleva matematik med alla sina sinnen, till exempel känseln. Detta kan 

tolkas som att användandet av digitala verktyg gör att den matematik som synliggörs kan 

upplevas abstrakt. Något som utvecklas vidare i följande utdrag: 

  

Anita - Det är väl om de ser något på en Ipad och hur dem ska kunna föra över det till den 

verkligheten de har. Att det som finns här på Ipaden också finns här i verkligheten. Alltså att det 

som finns på skärmen finns i deras värld, alltså utanför skärmen. Det är en svårighet, att kunna ta 

till sig och göra det verkligt som man säger, det är en svårighet. 

  

Detta utdrag uttrycker att det finns en oro kring huruvida barnen kan överföra det som visas på 

skärmen till den värld som finns omkring dem, utanför de digitala verktygen. Vilket kan tolkas 

som att det är viktigt att kombinera användandet av digitala verktyg med fysiska objekt, så att 

barnen får möjlighet att se och använda även fysiska representationer av det som syns på 

skärmen.  

 

6.3 Beskrivningskategori C - Digitala verktyg i förskolans matematikundervisning 

Denna beskrivningskategori synliggör variationen i uppfattningen om hur förskolans 

matematikundervisning kan kombineras med digitala verktyg. Uppfattningen kännetecknas av 

en idé om att digitala verktyg med hjälp av begrepp kan bli en del av förskolans 

matematikundervisning. I intervjusvaren uttrycks hur sådant som 3D-skrivare, Bee-Bots, 

projektorn, datorn och webb-ägg kan sättas i relation till matematik, men även hur Ipadens 

applikationer kan användas för att synliggöra detta ämnesinnehåll. Något som bland annat 

uttrycks i följande utdrag: 

 



30 
 

Anita - Dem kan ju, alltså det beror på vilka digitala verktyg du menar, till exempel Ipad är ju appar 

som har matematiska syften. 

  

I ovanstående utdrag definieras Ipaden som ett digitalt verktyg, då den med hjälp av 

applikationer (appar) med ”matematiska syften” kan sättas i relation till matematik. Detta tyder 

på att Ipaden inte ses som ett digitalt verktyg på egen hand, utan att det är de applikationer som 

finns på detta verktyg som bidrar till att synliggöra matematiken. Nästa utdrag beskriver hur 

dessa applikationer kan se ut och användas:  

  

Camilla - Asså, som typ spel. Ja, appar på Ipaden naturligtvis, ja. Det var så jag menar. Så det kan 

ju vara att man ska med… Pricka lika många siffror som… Ja, står det då fyra så ska man ha fyra 

fingrar. Det finns såna appar. Och sen så har vi att man ska räkna, det beror på hur långt man kommit. 

Och så sortera ut finns också. Eh, det kommer en båt lastad och så ska man sortera ut frukter och 

sånt där. 

  

Detta utdrag lyfter att det finns ett flertal applikationer som kan sammankopplas med 

matematik. Här ovan beskrivs tre olika varianter: applikationer med fokus på siffror och antal, 

applikationer med fokus på räkning och applikationer med fokus på sortering. De applikationer 

som i utdraget framställs som matematiska har alla någon koppling till de begrepp som anses 

definiera matematiken i förskolan. I detta fall handlar det om begreppen antal, räkna och sortera. 

De applikationer som lyfts i ovanstående utdrag kan därmed anses visa olika exempel på hur 

Ipadens applikationer kan användas för att synliggöra matematik för barnen. Vidare lyfts den 

vuxnes roll i arbetet med applikationer:  

 

Malin - Det handlar ju mycket om oss pedagoger, om vi sitter med så kan vi få det till och handla 

om matematik även om appen inte handlar om det, så kan man få det till det. Är du med på hur jag 

menar? 

  

I intervjusvaret uttrycks att även en applikation som inte har en uttalad matematisk inriktning 

kan bli matematisk om en vuxen är närvarande. Detta kan tolkas som att en vuxens närvaro 

ökar applikationernas möjlighet att synliggöra matematik för barnen. Att som vuxen vara 

närvarande vid barns användande av applikationer kan därmed anses vara av stor vikt, då barnen 

på detta sätt ges fler infallsvinklar och fler sätt att tänka kring matematik och hur det kan 

appliceras på applikationernas innehåll. I nästa utdrag ges exempel på hur en 3D-skrivare samt 

Bee-Bots kan användas för att synliggöra matematik: 
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Malin - Ja, men precis, vi har ju även vår 3D-skrivare. Och där är det jättemycket matematik. I det 

här ritprogrammet man gör via datorn är det mycket att rita och räkna på längd, och former och så, 

och sen tänker jag på våra Bee-Bots. Där är det också mycket räkna, så ja. 

  

I intervjusvaret uttrycks att även 3D-skrivare och Bee-Bots är digitala verktyg som kan sättas i 

relation med matematik. När det gäller 3D-skrivaren synliggörs matematiken genom det 

ritprogram, som med hjälp av en dator, kopplas samman med skrivaren. Vid användandet av 

3D-skrivaren och dess ritprogram ingår det nämligen att räkna på sådant som längd och form. 

Även Bee-Bots sammankopplas med räkning, då programmeringen av detta verktyg innebär att 

antalet steg i varje riktning behöver summeras. Följande utdrag lyfter i sin tur hur ett webb-ägg 

kan användas som ett redskap i förskolans matematikundervisning:   

  

Anita - Du kan ju använda ett ägg till exempel för att se på hur många ben en insekt har, till exempel 

kolla vilken form och mönster och sånt. Projektorn om det räknas, men den kopplas till Ipaden ju, 

så du har ju Ipaden som grund eller datorn, men sen har du olika saker du använder dem till. 

  

Ett webb-ägg kan enligt ovanstående utdrag användas i kombination med matematik. Detta då 

ägget kan användas för att se hur många ben samt vilken form och mönster en insekt har. Antal, 

form och mönster är alla begrepp som sammankopplas med matematik i förskolan. I utdraget 

nämns också projektorn, men en viss osäkerhet uttrycks när det kommer till huruvida projektorn 

kan ses som ett digitalt verktyg på egen hand eller endast i samverkan med en Ipad eller dator. 

Dessutom sägs ingenting om hur användandet av projektorn kan sammankopplas med 

matematik. Hur projektorn kan användas för att synliggöra matematik för barnen beskrivs 

istället i följande utdrag: 

  

Tilda - Vi använder ju mycket projektorn till exempel, med olika rörelsesånger och så. Där det är 

mycket med räkna, så dem får ju mycket genom där. Både alfabetet och att man räknar.    

  

Projektorn kan enligt ovanstående utdrag användas för att visa olika rörelsesånger för barnen. 

Sånger som bland annat används för att synliggöra räkning. Sammanfattningsvis, visar utdragen 

i denna beskrivningskategori att det finns många olika sätt att göra de digitala verktygen till en 

del av förskolans matematikundervisning. Detta i huvudsak genom att sammankoppla 

användandet av dessa verktyg med de begrepp som anses definiera matematiken i förskolan, 

såsom räkna, form och mönster. Det som egentligen spelar roll är med andra ord hur den vuxne, 
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till exempel förskolläraren, väljer att använda verktygen för att synliggöra matematik för 

barnen. 

 

6.4 Resultatsammanfattning  

Matematik i förskolan kan utifrån förskollärarnas uppfattningar definieras med hjälp av 

begrepp, såsom mäta, räkna, lägesbegrepp och geometriska former. Vidare anses att såväl 

spontana som planerade situationer kan användas för att synliggöra matematik för barnen samt 

att matematiken i förskolan bedöms skapa en grund för det fortsatta lärandet i skolan. I 

förskollärarnas intervjusvar uttrycks också uppfattningar om att digitala verktyg kompletterar 

förskolans verksamhet, och att det finns funderingar kring hur de digitala verktygen ska 

användas. När det kommer till hur förskolans matematikundervisning kan kombineras med 

digitala verktyg, så uppfattar förskollärarna att detta kan ske genom att sammankoppla 

användandet av digitala verktyg, exempelvis Bee-Bots och webb-ägg, med de begrepp som 

anses definiera matematik i förskolan. 

7. Diskussion 

I följande avsnitt kommer valet av metod och dess konsekvenser att diskuteras. Dessutom 

kommer studiens resultat sättas i relation till den tidigare forskning som presenterats. Detta med 

hjälp av följande rubriker: Metoddiskussion, Resultatdiskussion och Slutsats.  

 

7.1 Metoddiskussion 

Detta är en kvalitativ studie med utgångspunkt i en fenomenografisk ansats. En ansats som 

enligt Marton (1981) och Larsson (1986) kan användas för att beskriva, analysera och förstå 

människors sätt att uppfatta sin omvärld. Syftet med denna studie är att beskriva och synliggöra 

förskollärares uppfattningar om förskolans matematikundervisning i relation till digitala 

verktyg, vilket gör att den valda teoretiska utgångspunkten anses relevant för studien. För att 

kunna urskilja förskollärarnas uppfattningar användes semistrukturerade intervjuer som metod, 

vilket enligt Dahlgren och Johansson (2015) och Kroksmark (2011) är en lämplig metod för att 

beskriva och analysera människors uppfattningar om ett fenomen. Att välja en annan metod än 

semistrukturerade intervjuer hade därmed gjort det svårt att uppfylla studiens syfte. För att få 

ett bredare empiriskt material framhåller Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) att intervjuer 

bör kompletteras med andra metoder. Att komplettera studien med observationer hade kunnat 

möjliggöra en jämförelse mellan hur förskollärarna uppfattar att digitala verktyg används i 
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förskolans matematikundervisning och hur det egentligen ser ut i praktiken. I denna studie är 

det dock enbart förskollärarnas uppfattningar som undersöks, och inte hur väl uppfattningarna 

stämmer överens med praktiken. Något som anses motivera valet att enbart använda intervjuer 

som metod.                

  

Vi valde att inte lämna ut intervjufrågorna till respondenterna i förväg. Detta för att i första 

hand undvika att förskollärarna diskuterade frågorna med varandra, vilket hade kunnat påverka 

deras egna uppfattningar om fenomenet. I samband med intervjuerna valde vi att enbart 

informera om studiens syfte, och inte ge någon definition av matematik eller digitala verktyg. 

Detta då vi vid intervjuerna var intresserade av förskollärarnas uppfattningar, och inte vad 

Bishop (1991) eller Skolverket (2019b) säger. Anledningen till att dessa begrepp sedan 

definieras i arbetet är att skapa en ram för analys och diskussion samt ge läsaren en bild av vad 

som kan ingå i de olika begreppen. När intervjuerna sedan skulle genomföras valde vi att dela 

upp förskolorna emellan oss. Detta innebär att vi gjorde vars tre intervjuer, något som kan ha 

påverkat resultatet. Genom att låta en och samma person genomföra alla intervjuer, så hade 

vi  kunnat undvika eventuella olikheter när det kommer till oss som intervjuare. Att en och 

samma person genomför alla intervjuer resulterar enligt Trost (2010) i en tydligare helhetsbild 

av intervjuerna, där intervjuaren har fått möjligheten att observera olika mimiker, grimaser, hur 

respondenten svarar i förhållande till kroppsspråk och så vidare. Anledningen till att vi ändå 

valde att dela på oss var att det i denna studie är innehållet i intervjuerna som är relevant och 

inte hur innehållet framställs. Detta med utgångspunkt i en fenomenografisk ansats 

(Kroksmark, 2011). 

 

Dahlgren och Johansson (2015) rekommenderar att spela in fenomenografiska intervjuer, vilket 

i denna studie gjordes med hjälp av en mobiltelefon och en dator. Användandet av 

ljudinspelning kan enligt Bryman (2018) påverka individen, då hen kan känna sig obekväma 

med att bli inspelade. På förskola A användes en mobiltelefon som inspelningsutrustning, och 

ingen av de tre förskollärarna visade några synliga tecken på att påverkas av ljudinspelningen. 

På förskola B användes istället en dator. Datorn var rent fysiskt flera gånger större än 

mobiltelefonen och var dessutom tvungen att ha skärmen igång för att kunna genomföra en 

inspelning, vilket drog till sig uppmärksamhet. Två av tre förskollärare på förskola B 

kommenterade under sina intervjuer tiden på inspelningen, vilken syntes på skärmen. Att på 

detta sätt kunna följa hur tiden gick kan ha skapat stress hos förskollärarna, då de lämnat sina 

avdelningars verksamhet för att delta i intervjun. Det var dock ingen förskollärare (oavsett 
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förskola) som uttryckte att de inte hade tid eller möjlighet att fortsätta sina intervjuer. Det var 

inte heller någon förskollärare som verbalt uttalade sig om att de kände sig obekväma med att 

bli inspelade, men det är svårt att veta hur de egentligen kände. Vidare hade alla förskollärare 

innan intervjuerna startade skrivit på studiens samtyckesblankett, och därmed blivit 

informerade om hur intervjun skulle gå till samt själva givit sitt samtycke till att delta. Skulle 

studien gjorts om, så hade emellertid alla ljudinspelningar genomförts med en mobiltelefon. 

Detta för att minska eventuella störningsmoment. Bjørndal (2018) menar nämligen att 

inspelningsutrustningens synlighet kan påverka de personer som blir intervjuade, vilket arbetet 

med denna studie gjort oss medvetna om.  

 

De sju steg som ingår i den fenomenografiska analysmetod som Dahlgren och Johansson (2015) 

lyfter har varit ett stöd genom hela analysprocessen, och har givit arbetet med studiens analys 

en tydlig struktur. Genom att regelbundet läsa igenom de olika stegen samt diskutera deras 

innehåll, så har vi försökt komma så nära Dahlgren och Johanssons (2015) beskrivning som 

möjligt. Det kan dock finnas en viss diskrepans mellan vår tolkning av de sju stegen samt den 

som Dahlgren och Johansson (2015) vill framföra. Detta då Kroksmark (2011) menar att ett 

och samma innehåll kan generera i kvalitativt olika uppfattningar.  

 

7.2 Resultatdiskussion 

I detta avsnitt kommer de tre beskrivningskategorier som utgör studiens resultat sättas i relation 

till den tidigare forskning som presenterats. Detta sker utifrån följande rubriker: 

Beskrivningskategori A - Matematik i förskolan, Beskrivningskategori B - Digitala verktyg i 

förskolan och Beskrivningskategori C - Digitala verktyg i förskolans matematikundervisning.  

 

7.2.1 Beskrivningskategori A - Matematik i förskolan 

I förskollärarnas utsagor synliggörs en uppfattning om att matematik i förskolan kan definieras 

med hjälp av begrepp. Exempel på sådana begrepp är mäta (volym, vikt, längd), räkna (antal, 

siffror), lägesbegrepp, rumsliga begrepp och geometriska former. Dessa begrepp är en del av 

de sex grundläggande matematiska aktiviteter som Bishop (1988) beskriver, och ligger till 

grund för de matematiska målen i förskolans läroplan (Utbildningsdepartementet, 2010). Dessa 

läroplansmål ska fungera som utgångspunkt för den matematik som synliggörs i förskolans 

verksamhet (Skolverket, 2018), och det anses därför inte konstigt att dessa begrepp är en del av 

förskollärarnas uppfattning om vad som är matematik i förskolan. Tvärtom så vore det märkligt 
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om förskollärarnas uppfattning inte överensstämmer med läroplanens innehåll, då 

läroplansmålen ska fungera som utgångspunkt och riktning för den undervisning som sker i 

förskolans verksamhet (Skolverket, 2018). Utifrån en fenomenografisk ansats är det dock 

relevant att diskutera hur pass fria förskollärarna är när det kommer till att ha andra 

uppfattningar om matematik än de som skrivs fram i förskolans läroplan. Förskollärarna är 

genom sitt yrkesval tvungna att följa de mål som finns i läroplanen (Skolverket, 2018), vilket 

innebär att det finns ett rätt och fel när det kommer till hur matematik som ämnesinnehåll ska 

uppfattas. Detta kan ses som motsatsen till fenomenografin, som riktar uppmärksamheten mot 

variationen i människors sätt att uppfatta ett fenomen och inte vad som anses vara rätt eller fel 

(Dahlgren & Johansson, 2015; Kroksmark, 2011). Det finns emellertid inget som hindrar 

förskollärarna att ha andra uppfattningar, så länge de i sin yrkesroll tar utgångspunkt i 

läroplansmålen. Samtidigt menar Kroksmark (2011) att ett och samma innehåll kan generera i 

kvalitativt olika uppfattningar, vilket betyder att det inte är säkert att konstruktörerna av 

läroplanen och förskollärarna uppfattar läroplanens innehåll på samma sätt. Detta kan anses 

visa på komplexiteten när det kommer till möjligheterna att beskriva och uppfatta ett innehåll 

(Kroksmark, 2011).  

 

I intervjusvaren framträder också uppfattningen om att matematik är en del av vår vardag, och 

att såväl spontana som planerade situationer kan användas för att synliggöra matematik för 

barnen. För att detta ska möjliggöras krävs dock vissa förutsättningar, exempelvis en 

närvarande förskollärare som vägleder och utmanar barnen samt bidrar till att fånga och 

synliggöra matematiken i vardagen (Aunio & Niemivirta, 2010; Björklund, 2007; Taskin, 

2013). Förskollärarnas utsagor visar att det finns en medvetenhet om vikten av att fånga 

matematik i barns vardag och att det är något som förskollärarna arbetar aktivt med att uppnå. 

Detta då förskollärarna uttrycker att matematik inte bara är en del av förskolans planerade 

aktiviteter, utan även kommer till uttryck i samband med rutinsituationer. De lyfter också att 

situationer som vanligtvis inte används för att synliggöra matematik kan bli matematiska.  Detta 

genom att som förskollärare aktivt välja att sätta på sig de matematiska glasögonen. Något som 

enligt Bäckman (2015) kräver att förskollärare har matematiska kunskaper och en medvetenhet 

om hur matematiken kan gestaltas i förskolan. Att förskollärarna lyfter hur matematik kan 

fångas i vardagen ses som ett tecken på att de känner sig trygga med matematik som 

ämnesinnehåll samt är medvetna om hur de kan synliggöra matematiken för barnen. Det gör i 

sin tur att förskollärarna kan göra matematiken till en del av den dagliga verksamheten, utan att 

behöva planera varje enskilt tillfälle. Ett sätt att fortsätta utmana och utveckla förskolans 
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matematikundervisning är att göra digitala verktyg till en del av de redskap som används för att 

synliggöra matematik för barnen. Detta med bakgrund i att användandet av digitala verktyg den 

1 juli 2019 blir en del av varje förskollärares uppdrag (Skolverket, 2018). Denna studies resultat 

kan därmed fungera som utgångspunkt för diskussioner kring hur de digitala verktygen kan bli 

en del av förskolans verksamhet, i detta fall med fokus på matematik.  

 

Ytterligare en uppfattning som synliggörs i förskollärarnas intervjusvar är den om att matematik 

i förskolan bedöms skapa en grund för barnens fortsatta skolgång. Detta är något som även 

Aunio och Niemivirta (2010) och Lundström (2015) är inne på, då de ser samband mellan 

förskolebarns matematiska kunskap och erfarenheter och hur väl de lyckas med matematiken i 

skolan. Förskollärarna i denna studie uttrycker dock att det inte går att jämföra den 

matematikundervisning som sker i förskolan med den som sker i skolan. Undervisningen i 

förskolan bör enligt förskollärarna ske på ett lekfullt sätt, vilket enligt dem kan ses som en 

motsats till den undervisning som sker i skolan. Vidare beskriver förskollärarna hur barnen i 

skolan ser matematik som något svårt och obegripligt, och att de ofta känner att det inte finns 

något syfte med den matematik som lärs ut. Detta kan vara en av orsakerna till att barns intresse 

för matematik förändras när de börjar skolan, något som förskollärarna lyfter i sina utsagor. Det 

här skulle också kunna sammankopplas med de sjunkande resultaten i PISA-studien, där de 

svenska resultaten inom matematik år 2012 låg under genomsnittet för OECD 

(Mittuniversitetet, 2013). Förskollärarnas utsagor tyder på att valet av arbetssätt kan påverkar 

barnens inställning till matematik, både nu och framöver. Därför är det viktigt att redan i 

förskolan ge barnen en bild av vad som är matematik och vad den ska användas till, och på så 

sätt ge arbetet med detta ämne ett syfte. Huruvida förskollärarnas arbetet med matematik har 

påverkat barnens inställning till ämnet eller inte låter vi vara osagt, men de senaste resultaten 

(från PISA 2015) visar på en uppgång och de svenska resultaten ligger nu på samma nivå som 

genomsnittet (Skolverket, 2016). 

 

7.2.2 Beskrivningskategori B - Digitala verktyg i förskolan 

Den 1 juli träder den reviderade läroplanen i kraft, och i fortsättningen ska alla barn få möjlighet 

att använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande (Skolverket, 

2018). Förskollärarna i denna studie uttrycker att de digitala verktygen kan ses som ett redskap 

som kompletterar förskolans verksamhet. Dock synliggör deras intervjusvar  att det finns 

funderingar kring om och hur de digitala verktygen ska användas. Denna kluvenhet kan anses 

hänga samman med att digitala verktyg är ett relativt nytt fenomen i förskolan, vilket bland 
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annat resulterat i att det finns ett begränsat antal studier om hur de kan användas i verksamheten 

(Nilsen, 2014; Nilsen, 2018; Sayan, 2016). Arbetet med den forskningsöversikt som finns 

bifogad i detta arbete har i sin tur bidragit till att synliggöra den begränsning som finns när det 

kommer till forskning om användandet av digitala verktyg i förskolans matematikundervisning. 

Något som enligt Doias (2013) beror på att olika former av digitala verktyg blivit en del av 

matematikundervisningen först under de senaste två decennierna. Det är därmed ingen 

självklarhet att digitala verktyg används för att synliggöra matematik i förskolans verksamhet. 

Detta skulle kunna vara en av anledningarna till att intresseförfrågan om att delta i denna studie, 

vilken publicerades i två olika Facebookgrupper med totalt 38 841 medlemmar, endast 

renderade i ett svar. Denna studie fyller således ett viktigt uppdrag när det kommer till att ge 

inspiration kring hur digitala verktyg kan bli en del av förskolans matematikundervisning.  

 

Med utgångspunkt i de revideringar som gjorts i förskolans läroplan kommer arbetet med 

digitala verktyg från och med den 1 juli ingå i en förskollärares uppdrag. Det är enligt Marklund 

och Dunkels (2016), Sayan (2016) och Weisel (2017) därför viktigt att alla förskollärare får den 

utbildning och stöttning som krävs för att de på bästa möjliga sätt ska kunna utmana barnen, 

men även få en förståelse för hur de digitala verktygen kan användas som ett medel för att stödja 

barns lärande. Weisel (2017) menar dock att det är av stor vikt att lärarna är mottagliga för den 

utbildning som erbjuds, och på så sätt öppna upp för nya sätt att integrera. Förskollärarnas 

förhållningssätt till digitala verktyg är enligt Nilsen (2014) och Marklund och Dunkels (2016) 

av stor vikt för vilka förutsättningar barnen ges. I förskollärarnas utsagor kan flera funderingar 

kring hur de digitala verktygen kan användas i förskolans verksamhet urskiljas. Detta gäller till 

exempel huruvida barnen ska sitta ensamma eller flera stycken tillsammans och hur länge 

barnen ska få sitta med dessa verktyg. Att ge förskollärarna möjlighet att genomgå någon form 

av utbildning inom detta område skulle kunna öka deras kompetens när det kommer till hur och 

vad dessa verktyg kan användas till.  

 

I förskollärarnas utsagor beskrivs digitala verktyg som ett redskap som kompletterar förskolans 

verksamhet. Detta då de digitala verktygen ger barnen fler möjligheter att uppleva ett specifikt 

ämnesinnehåll. Förskollärarna beskriver till exempel hur digitala verktyg kan användas för att 

möta barn på olika nivåer och med olika sätt att lära. Utifrån förskollärarnas utsagor, men även 

enligt Doias (2013) och Sayan (2016), kan alltså användandet av digitala verktyg bidra till att 

anpassa undervisningen utifrån varje enskilt barns förutsättningar och behov samt öka 

möjligheterna att möta och utmana alla barns kunskap och intressen. I motsats till matematikens 
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självklara roll i verksamheten visar dock förskollärarnas utsagor att det råder en viss kluvenhet 

kring om och hur de digitala verktygen ska användas i verksamheten. Detta kan jämföras med 

förskollärarnas uppfattningar om matematik. Matematik har länge varit en del av både 

samhället och förskolans läroplan, och förskollärarna uppvisar i sina utsagor en medvetenhet 

och trygghet när det kommer till att synliggöra matematik för barnen. Förskollärarnas osäkerhet 

kring användandet av digitala verktyg kan därmed bidra till att de inte ger barnen samma 

förutsättningar att möta digitala verktyg som när det kommer till matematik.  

 

7.2.3 Beskrivningskategori C - Digitala verktyg i förskolans matematikundervisning 

I förskollärarnas utsagor urskiljs en uppfattning om hur användandet av digitala verktyg, som 

exempelvis Bee-Bots, webb-ägg och Ipadens applikationer, kan sammankopplas med de 

begrepp som anses definiera matematik i förskolan. Utifrån Skolverkets (2019b) definition, så 

kan fysiska objekt såsom en smart telefon, en dator, en lärplatta, en projektor eller en kamera 

ses som digitala verktyg. Detta gäller också olika former av program, som exempelvis 

ordbehandlingsprogram eller ritprogram. Förskollärarnas utsagor kan till viss del anses tangera 

denna definition, då både datorn och lärplattan samt ritprogram är en del av deras svar. Dock 

väljer förskollärarna att säga Ipad snarare än lärplatta. Sett till intervjusvaren kan emellertid 

förskollärarna anses ha en bredare definition av digitala verktyg än Skolverket (2019b). Detta 

då även sådant som Bee-Bots, webb-ägg och 3D-skrivare lyfts och diskuteras av förskollärarna. 

I förskolans läroplan ges inga exempel på vad som kan vara ett digitalt verktyg (Skolverket, 

2018), och Skolverkets (2019b) definition av digitala verktyg kan därmed anses fungera som 

inspiration. Förskollärarnas uppfattning om vad som är ett digitalt verktyg överensstämmer inte 

till fullo med denna definition, men behöver i denna studie inte heller så göra. Detta då en 

fenomenografisk ansats inte fokuserar på vad som är rätt och fel, utan riktar uppmärksamheten 

med variationen i människors sätt att uppfatta ett fenomen (Dahlgren och Johansson, 2015; 

Kroksmark, 2011).  

 

De digitala verktyg som nämns i förskollärarnas intervjusvar förknippas alla med olika 

matematiska ändamål. Detta då förskollärarna sätter verktygen i relation till de begrepp som 

anses definiera matematik i förskolan. Ipaden och dess applikationer kan till exempel användas 

för att arbeta med sortering, 3D-skrivaren kan användas med fokus på räkning och olika 

geometriska former, webb-ägg kan användas för att undersöka sådant som antal, form och 

mönster, medan användandet av projektorn samt Bee-Bots i huvudsak fokuserar på räkning. 

Enligt Nilsen (2018) bidrar barn och förskollärares användning av digitala verktyg till att 
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utveckla en mångfald av olika typer av aktiviteter, bland annat inom matematik. De digitala 

verktygen kan med andra ord användas på många olika sätt och med olika ändamål (Nilsen, 

2018), och kan därmed utan större problem bli en del av förskolans matematikundervisning. 

Vilket förskollärarnas utsagor också visar.  

 

I sina intervjusvar uttrycker förskollärarna att alla applikationer, oavsett om de har en uttalad 

matematisk inriktning eller inte, kan bli matematiska om en vuxen är närvarande. Detta kan 

tolkas som att en vuxens närvaro ökar applikationernas möjlighet att synliggöra matematik för 

barnen. Detta kräver precis som tidigare nämnt att förskolläraren är närvarande och tar vara på 

barnens tankar och funderingar om matematik samt har matematisk kunskap och en 

medvetenhet om hur matematik kan gestaltas i förskolans kontext (Bäckman, 2015; Taskin, 

2013). Björklund (2014) menar i sin tur att inget objekt är pedagogiskt i sig självt, utan blir 

pedagogiskt först när någon använder det på ett sätt som riktar uppmärksamhet mot ett specifikt 

fenomen (till exempel matematik). Detta kan anses visa på vikten av att som förskollärare 

reflektera kring hur de digitala verktygen används i förskolans matematikundervisning. Att 

öppna upp för denna typ av reflektion är också ett av målen med denna studie.   

 

7.3 Slutsats 

De uppfattningar som utifrån förskollärarnas utsagor anses karakterisera förskolans 

matematikundervisning är följande: Matematik i förskolan kan definieras med hjälp av begrepp 

(såsom mäta, räkna, lägesbegrepp och geometriska former), Matematik är en del av vår vardag 

(såväl spontana som planerade situationer kan användas för att synliggöra matematik för 

barnen) samt Matematiken i förskolan skapar en grund för den fortsatta skolgången.  

 

I förskollärarnas utsagor beskrivs digitala verktyg som ett redskap som kompletterar förskolans 

verksamhet, och på så sätt ger barnen fler möjligheter att uppleva ett specifikt ämnesinnehåll (i 

detta fall matematik). En applikation på Ipaden kan till exempel användas för att ge barnen 

möjlighet att möta olika siffror, likväl som att barnen själva får rita och klippa ut dem. I 

förskollärarnas utsagor synliggörs flera exempel på hur digitala verktyg på olika sätt och med 

olika ändamål kan användas i en matematisk kontext. Detta sker enligt utsagorna i huvudsak 

genom att sammankoppla användandet av digitala verktyg med de begrepp som anses definiera 

matematik i förskolan, såsom räkna, form och mönster. Det som egentligen spelar roll är med 

andra ord inte vilket digitalt verktyg som används, utan hur du som förskollärare väljer att 

använda verktyget för att synliggöra matematik för barnen. 
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Matematik har länge varit en del av både samhället och förskolans läroplan, och förskollärarna 

uppvisar i sina utsagor en medvetenhet och trygghet när det kommer till att synliggöra 

matematik för barnen. När det kommer till de digitala verktygen visar dock förskollärarnas 

utsagor att det finns en osäkerhet kring om och hur de digitala verktygen ska användas i 

förskolans verksamhet, vilket i sin tur påverkar barnens förutsättningar när det kommer till att 

få tillgång till samt använda digitala verktyg (till exempel i matematikundervisningen). Det är 

därför viktigt att alla förskollärare får den utbildning och stöttning som krävs för att använda 

digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande. Något som från och med den 

1 juli 2019 är en del av förskolans läroplan. 

8. Didaktiska implikationer och vidare forskning 

I samband med att de nya revideringarna av läroplanen träder i kraft, så kommer arbetet med 

digitala verktyg att ingå i en förskollärares uppdrag (Skolverket, 2018). Det är därför viktigt att 

som förskollärare reflektera över hur de digitala verktygen används i verksamheten. Sedan 

tidigare har även matematiken fått en tydligare och mer utvidgad roll i förskolans läroplan. I 

föreliggande studie har därför sex förskollärare givits möjlighet att delge sina uppfattningar om 

förskolans matematikundervisning i relation till digitala verktyg.  

 

Studien vänder sig till såväl yrkesverksamma som blivande förskollärare. Detta då denna studie 

anses öppna upp för reflektion kring relationen mellan matematik och digitala verktyg i 

förskolans verksamhet. I studien framkommer bland annat exempel på digitala verktyg och hur 

dessa kan användas i förskolans matematikundervisning. Det handlar om allt från hur Ipadens 

applikationer kan användas för att synliggöra begrepp som antal, räkning och sortering till hur 

ett webb-ägg kan användas för att undersöka hur många ben samt vilken form och mönster en 

insekt har. Dessa exempel ger konkreta tips på hur digitala verktyg kan sammankopplas med 

förskolans matematikundervisning, men kan också användas som inspiration vid skapandet av 

egna aktiviteter inom området. Studien som helhet skapar underlag för reflektion och diskussion 

kring läsarens egna uppfattningar om matematik och digitala verktyg. Något som är viktigt att 

lyfta och synliggöra, då förskollärarens uppfattningarna påverkar barnens förutsättningar när 

det kommer till att få tillgång till samt använda digitala verktyg i verksamheten (till exempel i 

matematikundervisningen).   

 

Något vi saknar i forskningen är barnens uppfattningar. En studie där både barn och vuxna 

intervjuats om användandet av digitala verktyg i förskolans matematikundervisning kan därmed 
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ses som ett förslag på vidare forskning. Detta för att se om barnens uppfattningar stämmer 

överens med förskollärarnas. Genom att som förskollärare ta del av barns uppfattningar av ett 

fenomen ökar möjligheterna att utforma undervisningen utifrån barns perspektiv.   
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Bilaga 1 - Samtyckesblankett 

 

                                                              

 

Hej! 

Vi är två studenter, Merve Colpani Tabaku och Therese Helgesson, som läser sista terminen på 

förskollärarutbildningen på Högskolan i Halmstad. Vi skriver just nu vårt examensarbete och 

vill i samband med detta undersöka förskollärares uppfattningar om matematik och digitala 

medier. Därför skulle vi gärna vilja intervju dig. En intervju som uppskattas ta ca 30 minuter. 

För att vi under intervjun ska kunna fokusera på det pågående samtalet, så kommer vi använda 

oss av ljudupptagning. Ditt deltagande är frivilligt, och kan när som helst avbrytas.  

 

Vår studie tar utgångspunkt i Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Denna blankett 

uppfyller både samtyckeskravet och informationskravet, då du här får möjlighet att ge skriftligt 

samtycke till ditt deltagande samt får information om studiens innehåll. Det insamlade 

materialet kommer användas på ett sådant sätt att du samt förskolan inte kan identifieras, vilket 

är en del av konfidentialitetskravet. Enligt nyttjandekravet kommer det insamlade materialet 

endast användas till vårt examensarbete och kommer raderas när kursen är slut. Det slutgiltiga 

arbetet kommer sedan publiceras online på det digitala vetenskapliga arkivet (DiVA).  

  

Har ni frågor eller funderingar så tveka inte att höra av er!  

Med vänliga hälsningar Merve och Therese 

 

Kontaktuppgifter till oss: 

Merve Colpani Tabaku, mercol15@student.hh.se  

Therese Helgesson, thehel16@student.hh.se 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

□   JA, jag vill delta i studien. 

□   NEJ, jag vill inte delta i studien. 

 

Namnteckning:........................................................................................................................... 

Datum:..............................................................................................  
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Bilaga 2 - Intervjuguide 

 

Uppfattningar kring förskolans matematikundervisning 

Förslag på frågor: 

- Vad innefattar matematik i förskolan enligt dig?  

- Vad är dina erfarenheter av att arbeta med matematik i förskolan? 

- Är det viktigt att synliggöra matematik för barn i förskoleåldern, i så fall varför? 

- Vilka förutsättningar anser du att barnen på din avdelning ges när det kommer till att 

lära sig matematik? 

- I vilka situationer, såväl planerade som spontana, anser du att barnen ges möjlighet att 

lära sig matematik? (Kan du ge exempel?) 

 

Uppfattningar om digitala verktyg och matematik 

Förslag på frågor: 

- Har du någon gång använt digitala verktyg för att lära ut matematik till barnen, och i så 

fall hur? 

- Vad anser du att barn kan lära sig om matematik med hjälp av digitala verktyg? 

- Kan du ge några exempel på hur digitala verktyg kan användas för att synliggöra 

matematik för barnen? 

- Vilka möjligheter ser du med att använda digitala verktyg i din matematikundervisning? 

- Vilka svårigheter ser du med att använda digitala verktyg i din matematikundervisning? 
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