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Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om förskollärarens upplevelser om digitala 
verktyg i matematikundervisningen. För att få fram dessa upplevelser har vi ställt följande frågor: 
Hur beskriver förskollärare att de använder digitala verktyg i matematikundervisningen?  
Vilken matematik beskriver förskollärarna att barnen får möjlighet att utveckla kunskap om, när 
de använder digitala verktyg i matematikundervisningen? 
 
Denna studien inspireras av fenomenologi. Fenomenologi söker efter enskilda individers 
erfarenheter och upplevelser. Studien undersöker förskollärarnas upplevelser om fenomenet 
digitala verktyg i matematikundervisningen.   
 
I denna studie används kvalitativ intervju som metod för att samla in empiri. Sex deltagare från 
samma kommun har intervjuats. Deltagarna i studien är strategiskt utvalda. Urvalet i vår 
studie baseras på att förskolorna och förskollärarna arbetar aktivt med digitala verktyg i 
matematikundervisningen.   
 
Studiens resultat visar på essensen av hur förskollärare upplever fenomenet digitala verktyg i 
matematikundervisningen. Essensen redogörs för i tre övergripande teman. Dessa tre teman menar 
vi bildar kärnan av deltagarnas upplevelser om det undersökta fenomenet. 
Förskollärarna beskriver att de använder digitala verktyg i matematikundervisningen som en 
pedagogisk resurs. Pedagogisk resurs innebär att de digitala verktygen är ett verktyg på förskolan 
som förskollärarna kan använda sig av för att bedriva undervisning. Förskollärarna lyfter att 
digitala verktyg används som ett komplement i deras matematikundervisning, med 
komplement betonar förskollärarna att de digitala verktygen exempelvis förstärker den matematik 
de vill undervisa. Avslutande essens är den matematik som förskollärarna upplever att barnen 
utvecklar i samband med digitala verktyg i matematikundervisningen.  

Sökord: Digitala verktyg, matematikundervisning, förskollärare, fenomenologi 
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1. Inledning 

Digitala verktyg som smartphone, lärplatta och datorer tar en allt större plats i vårt 

samhälle och i barnens vardag. För en majoritet av dagens unga i Sverige är digitala 

verktyg en del av det vardagliga livet. Både nya och traditionella digitala verktyg finns 

att tillgå för underhållning och som kunskapskälla. Surfplattan är ett vanligt digitalt 

verktyg och bland barn 0–1 år har 55 procent tillgång till surfplatta i hemmet och bland 

2–4-åringar är motsvarande andel 78 procent (Statens medieråd, 2017). Av alla barn i 

åldern 1–5 år i befolkningen är 84 procent inskrivna i förskolan. I åldersgrupperna 4 och 

5 år går 95 procent av barnen i förskolan (SKL, 2018). Alla Sveriges förskolor styrs av 

förskolans läroplan. Läroplanen för förskolan innehåller strävansmål och beskriver inte 

hur förskollärare ska arbeta för att nå målen. Den första läroplanen trädde i kraft 1998 

och har fram tills idag reviderats 3 gånger. År 2018 revideras läroplanen för förskolan 

och den nya reviderade läroplanen kommer att gälla från och med den 1 juli 2019. I den 

senaste upplagan av förskolans läroplan har begreppet digitala verktyg skrivits in 

(Skolverket, 2018). Digitala verktyg i förskolan handlar om att förskollärarna ska erbjuda 

ett varierat utbud av aktiviteter med digitala verktyg som främjar lärande. Däremot anges 

inte hur arbetet med digitala verktyg i läroplanen ska utföras utan det ansvaret har 

lämnats över till dem som arbetar på varje förskola.   

 

Digitala verktyg skapar möjligheter för hur förskollärarna kan bedriva sin undervisning i 

förskolan (Sheridan & Williams, 2018). Undervisningen i förskolan ska utgå från barnens 

intressen och de målstyrda processer som anges i förskolans läroplan. För att 

förskollärarna ska kunna utgå från barnens intresse om digitala verktyg behöver 

förskollärarna koppla ihop lärande och digitala verktyg (Marklund 2015). Matematik och 

digitala verktyg är två nyckelkompetenser som Europaparlamentet (2006) belyser är 

betydelsefullt för alla människor att ha kunskap om, eftersom det bidrar till ett 

framgångsrikt liv i ett kunskapssamhälle. Att arbeta med digitala verktyg 

i matematikundervisningen ger barnen en djupare matematikförståelse, enligt von 

Bommel Palmér (2018). Digitala verktyg i förskolan har ett brett användningsområde 

(Skolverket, 2019). Därför är vi intresserade av att lära mer om hur digitala verktyg 

används specifikt i matematikundervisningen på förskolan. I denna studie vill vi 

undersöka förskollärarens upplevelser om fenomenet digitala verktyg 

i matematikundervisningen.  
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2. Bakgrund 

I bakgrunden kommer vi att redogöra för vad som står i förskolans läroplan om 

undervisning, matematik och digitala verktyg. Vidare redogör vi för tidigare forskning 

om digitala verktyg i förskolan och mer specifikt om digitala verktyg i förskolans 

matematikundervisning. 

2.1 Styrdokument   

I läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018) beskrivs det att utbildningen ska lägga 

grunden hos barnen för ett livslångt lärande i en trygg och lärorik miljö. Enligt läroplanen 

för förskolan (Skolverket, 2018) ska undervisning ingå i utbildningen. Det innebär att 

läroplansmålen ska vara ett arbetsdokument för förskollärarna för att kunna stimulera och 

utmana barnen till utveckling och lärande. Undervisningen ska utgå från ett innehåll som 

antingen är spontant, det vill säga att barnens lärande och utveckling sker hela tiden, eller 

undervisning som är planerad. Enligt läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018) är det 

förskolläraren som har det huvudsakliga ansvaret för den pedagogiska undervisningen 

men alla i arbetslaget medverkar. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att utveckla 

sitt matematiska tänkande genom att beskriva och undersöka sin omvärld och lösa 

problem i vardagen (Skolverket, 2018). Barnen ska ges förutsättningar att använda 

matematiska begrepp och förstå sambandet mellan begreppen. I utbildningen är det 

förskollärarnas ansvar att barnen får utmaning och stimulans i matematiklärandet.    

  

Matematik har alltid varit en del av förskolans läroplan men det har inte digitala verktyg. 

År 2018 reviderades förskolans läroplan, i revideringen har läroplansmålen om digitala 

verktyg skrivits om och förtydligats (Skolverket, 2018). I förskolans reviderade läroplan 

förekommer digital, digitala verktyg och digital kompetens åtta gånger. Detta från att inte 

ha funnits med alls i föregående revideringar. Digitala verktyg är ett samlingsnamn på 

både digitala enheter och program (Skolverket, 2019). Ett digitalt verktyg belyser 

Skolverket innebär en specifik digital enhet såsom surfplatta, dator eller kamera. Digitala 

verktyg som program, exempelvis en applikation på lärplattan ingår i digitala verktyg 

(Skolverket, 2019). Digitala verktyg är en del av förskolans utbildning och Skolverket 

(2019) lyfter att det inte ska ersätta något annat. Förskolans utbildning ska bedrivas på ett 

sätt som ger barnen förutsättningar att utveckla en digital kompetens. Detta genom att 

barnen får möta och skapa en förståelse för digitaliseringen (Skolverket, 2018). 
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Förskolans utbildning ska även bedrivas så att barnen får möjlighet att utveckla ett 

kritiskt förhållningssätt gentemot digitala verktyg. Många barn använder digitala verktyg 

på fritiden och Skolverket (2019) betonar att det är betydelsefullt att förskollärarna 

planerar in användningen av digitala verktyg i undervisningen. Detta för att visa barnen 

verktygens mångsidighet. I läroplanen för förskolan beskrivs det att digitala verktyg är 

något varje barn ska få använda sig av på ett stimulerande sätt för utveckling och lärande 

(Skolverket, 2018).  

2.3 Tidigare forskning 

I följande avsnitt kommer vi att redogöra för tidigare forskning som berör digitala 

verktyg i matematikundervisningen i förskolan.  

2.3.1 Digitala verktyg i förskolan 

Användandet av digitala verktyg hos barn är stort, detta belyser Statens medieråd (2017) 

och mätningar som Statens medieråd genomför visar hur barns digitala användande ökar 

mellan varje mätning. Ökningen sker inte bara i hemmen utan även på förskolorna. För 

att få kunskap och bli bekväm i användningen av de digitala verktygen i förskolans 

utbildning lyfter Marklund (2015) att förskollärarna säger sig ha behov om att koppla 

ihop lärande och digitala verktyg samt samspel mellan pedagogik och digitala verktyg. 

Forskaren lyfter att förskollärare har efterfrågat kunskap om hur de ska använda digitala 

verktyg i undervisningen. De efterfrågar kurser, böcker och forskning om olika digitala 

verktyg i förskolan och menar enligt Marklund att de behöver tid att prova på, undersöka 

och utforska digitala verktyg.  

 

Forskning om lärare och barns användningen av digitala verktyg är begränsad (Nilsen, 

2014). Den forskning som finns om digitala verktyg är mestadels inriktade på specifika 

verktyg i förskolan. Forskaren belyser vikten av att lyfta in mer teknologi i förskolan. 

Detta argumenteras med att hög procent av Sveriges barn spenderar stor del av sin vardag 

på förskolan. Att digitala verktyg idag är omtalat i förskolans utbildning kan man se i 

Klerfelt (2007) studie om datoranvändning i förskolan. Forskaren menar att när datorn 

kom till förskolan möttes den av ett motstånd. Motståndet förklarar forskaren med att 

förskollärarna inte såg möjligheterna eller hur verktyget skulle användas för att främja 

barnens kunskapsutveckling. Detta handlat enligt forskaren om en okunskap bland 

förskollärarna och att de inte visste hur det digitala verktyget skulle användas 
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(Klerfelt, 2007). En idag bemöter många förskollärare nya digitala verktyg med ett 

motstånd då de har svårt att se hur verktygen kan användas i utbildningen menar Nilsen 

(2014) Digitala verktyg är enligt forskaren passande för att främja socialt samspel, detta 

eftersom barnen tillsammans kan spela spel på lärplattan. Förskollärarens roll lyfter 

Nilsen (2014) är betydelsefull för användningen av digitala verktyg i förskolan. Detta för 

att synliggöra lärande och utmana barnen i deras tänkande. Förskollärarens roll blir tydlig 

i Bourbour, Vigmo och Pramling Samuelssons (2014) studie om att bedriva 

matematikundervisning i förskolan med hjälp av digitala verktyg. Syftet med studien är 

att utforska hur de digitala verktygen används i matematikundervisningen. Forskarna ser 

att förskollärarna använder digitala verktyg och kombinerar det med fysiska föremål som 

papper och penna. Forskarna beskriver vidare att förskollärarna upplever att de digitala 

verktygen är ett sätt att fånga barnens uppmärksamhet. Förskollärarna anser att de inte 

kan använda digitala verktyg utan att vara närvarande. Detta för att kunna synliggöra 

matematiken. Bourbour, Vigmo och Pramling Samuelsson (2014) belyser att 

förskollärare behöver ha pedagogiska färdigheter i hur digitala verktyg används för 

att kunna integrera verktygen i förskolans undervisning.   

2.3.2 Digitala verktyg i förskolans matematikundervisning  

Digitala verktyg i förskolan har blivit allt vanligare och Bergman och Fors (2015) har 

genomfört en studie för att se om förutsättningarna för lärande ändras med digitala 

verktyg. Forskarna har fokuserat på hur förskollärare bedriver undervisning med 

surfplatta för de yngre barnen. Surfplatta är ett samlingsnamn för en liten handdator med 

pekskärm. De finns olika utföranden och av olika märken, men även med andra namn till 

exempel lärplatta. Förskollärarnas samarbete med barnen när det kommer till surfplattan 

är betydelsefullt, för tillsammans lär de sig om surfplattan och vad som kan göras med 

den (Bergman & Fors, 2015). Resultatet i deras studie visar att användningen av 

applikationer på surfplattan har stärkt barnens språkliga och matematiska utveckling i 

form av sortering, räkning och delning. Barnen har med hjälp av surfplattan lärt sig nya 

begrepp och färdigheter. Surfplattan som ett verktyg i utbildningen bidrar till att barnen 

får en snabb belöning som uppmuntrar till inlärning och samarbete (Bergman & Fors, 

2015). Dock betonar de att arbetet med matematik inte enbart ska genomföras genom 

applikationer på surfplattan. Forskarna betonar att surfplattan ska ses som ett verktyg för 

att förstärka barnens matematikinlärning i förskolan. Surfplattan kan vara en tillgång i 

utbildningen, särskilt för barn som är i behov av extra stöd och stimulans (Bergman & 
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Fors, 2015). Att se på en film eller lyssna på musik kan bidra till att barnen blir lugnare 

och mer koncentrerade. Resultatet i studien visar att barnen öppnar upp ett större intresse 

för matematiken när förskollärare använder digitala verktyg i undervisningen. 

  

När förskollärare använder sig av digitala verktyg i matematiken ökar barnens 

möjligheter till matematikinlärning (Von Bommel & Palmér, 2018). De belyser att den 

klassiska matematikundervisningen med papper och penna med inslag av digitala verktyg 

förstärker matematikinlärningen hos barnen. För att komma fram till resultatet har 

forskarna låtit förskolebarn göra en matematikuppgift med fokus på problemlösning. 

I matematikuppgiften har barnen fått tre björnar i olika färger och uppgiften gick ut på att 

barnen skulle ta reda på hur många olika sätt de tre björnarna kunde sitta bredvid 

varandra. Barnen fick använda sig av digitala verktyg för att sedan göra den manuellt 

med penna och papper. När barnen får använda sig av både digitala verktyg samt penna 

och papper utvecklar barnen en djupare matematikförståelse (Von Bommel & Palmér 

(2018).  

  

För att studera om barnen utvecklar en djupare matematiskförståelse med hjälp av 

digitala verktyg har Schacter och Jo (2017) genomfört en årslång studie. Studien gick ut 

på att hälften av barnen fick ta del av matematikundervisning med lärplatta och andra 

delen fick traditionell lärarledd matematikundervisning med papper och penna. Studien 

innefattade 433 förskolebarn i åldrarna tre till fem år och genomfördes i USA. Barnen 

som fick matematikundervisning med lärplatta fick den genom en egenskapad 

applikation på lärplattan. Applikationen innehöll problemlösningsspel vars mål var 

att öka barnens matematikförståelse. Efter det genomförda forskningsåret jämfördes de 

olika metoderna. Resultatet i studien visade att barnen som fått använda sig av lärplattan 

hade utvecklat en högre grad av matematisk förståelse än barnen som inte hade tillgång 

till det tekniska hjälpmedlet (Schacter & Jo, 2017). Att använda digitala verktyg som ett 

pedagogiskt hjälpmedel i utbildningen bidrar till att inlärningen hos barnen förbättras i 

förskolans undervisning (LIorente, 2015). Forskaren betonar att barn lär sig betydligt 

fler matematiska begrepp och får större matematisk kunskap tillsammans med lärare som 

har en hög digital kompetens och använder sig av den i sin matematikundervisning med 

digitala verktyg, än en lärare som inte har de. Förskollärare kan skapa oändligt många 

lärandetillfällen i undervisningen genom att använda sig av olika digitala verktyg 

(LIorente, 2015).   
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Undervisning i förskolan ska enligt Sheridan och Williams (2018) sammanfläta barnens 

intresse och målstyrda processer utifrån förskolans läroplan. Författarna lyfter 

barnperspektivet, förskollärarperspektivet och undervisningsperspektivet. De menar att 

dessa behöver ses som en helhet för att undervisning ska kunna bedrivas i förskolan. 

Barnperspektivet betonar enligt författarna vikten av att förskolans utbildning ska utgå 

från barnens intresse. Förskollärarperspektivet beskriver förskollärarnas ansvar att 

bedriva undervisning mot förskolans läroplansmål. Undervisningsperspektivet skall vara 

relationellt, interaktivt och kommunikativt (Sheridan & Williams, 2018). Detta innebär 

ett fokus mot att rikta någons uppmärksamhet mot något, där två eller flera personer delar 

uppmärksamhet och fokuserar på ett gemensamt innehåll.  

    

Undervisning i förskolan kan inte ses som en färdig produkt. Sheridan och Williams 

(2018) lyfter att undervisning utgår från det individuella barnet och pågår hela 

utbildningen. Lärande är enligt författarna vad barnen har varit med om och erfarit och de 

belyser att resultatet är vad de tagit till sig i den undervisning barnen deltagit i. 

Undervisning i förskolan innebär att förskollärare skapar lärandetillfällen där barnen får 

möjlighet till att skapa ny kunskap och vidga sina erfarenheter om specifika fenomen 

(Björklund, Pramling Samuelsson & Reis, 2019).    

2.3.3 Digitala verktyg och matematik  

Schacter och Jo (2017) och Von Bommel och Palmér (2018) menar att den matematik 

som barnen får möjlighet att utveckla kunskap om med digitala verktyg är 

problemlösning. Vidare belyser Bergman och Fors (2015) och Llorente (2015) att det är 

betydelsefullt att förskollärarna benämner matematiska begrepp när de använder digitala 

verktyg i utbildningen. Björklund (2013) påvisar rumsuppfattning som ytterligare en 

aspekt på matematik som barnen kan utveckla kunskap om med digitala verktyg. Digitala 

verktyg i matematikundervisningen ger barnen möjlighet att utforska till exempel 

problemlösning, begreppsförståelse och rumsuppfattning (Björklund, 2013). För att 

utveckla rumsuppfattning med barnen kan förskolläraren använda sig av digitala verktyg 

som exempelvis robotar för att bemästra dessa färdigheter enligt författaren. 

Rumsuppfattning är att fysiskt förflytta sig i rummet och orientera sig i förhållande till 

det som finns i rummet. Björklund (2013) lyfter även att det handlar om hur vi uppfattar 

rum, avstånd, ytor, positioner eller storlek. Bäckman (2014) menar att rumsuppfattning är 
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en förståelse för sin egen position och andras. Författaren menar att barn gör 

bedömningar om avstånd, exempelvis om något är långt bort eller nära. Barnen behöver 

lokalisera vart saker är i förhållande till själv. Författaren lyfter även att rumsuppfattning 

är att kunna bedöma avstånd, till exempel bedöma avståndet från start till mål vid 

programmering. I förhållande till programmering och användning av digitala verktyg blir 

det betydelsefullt för barnen att möta lägesord (Björklund & Palmér, 2018). Lägesord blir 

beskrivningar av vart barnet är i förhållande till objektet som långt bort, över eller under 

(Bäckman, 2014).   

  

När förskollärare använder lägesord och matematiska begrepp korrekt i dess rätta 

sammanhang belyser Björklund (2013) och Bäckman (2014) att barnen utvecklar en 

begreppsförståelse. Bäckman menar att det är med förskollärarens stöd som barnen kan 

utveckla kunskap om olika matematiska innebörder. Författaren betonar att det är när 

förskollärare och barn tillsammans i en aktiv process skapar begreppsförståelse. 

Förskollärarnas språk påverkar barnen och om förskolläraren använder sig 

av matematiska begrepp korrekt, bidrar det till att barnen tidigt kan sätta orden i dess 

rätta sammanhang och utveckla en begreppsförståelse (Bäckman, 2014).   

   

Förskollärare bör utforma lärande miljöer som ger barn möjlighet att utveckla sin 

begreppsförståelse och använda olika strategier för problemlösning. Med problemlösning 

får barn möjlighet att formulera sina tankar, förklara och motivera varför de resoneras 

som de gör (Bäckman, 2014). Författaren menar att om barnen får möjlighet att samtala 

om problem men även lyssna på andra barns resonemang att lösa problem, kan de erfara 

olika sätt att lösa problem. Björklund (2013) betonar att problemlösning med digitala 

verktyg kan göras med applikationer på lärplattan och att det handlar om att dra slutsatser 

och argumentera. Björklund och Palmér (2018) menar att problemlösning kan 

genomföras genom att använda programmering av digitala verktyg. De lyfter fram att 

problemlösning genom programmering vidgar det logiska tänkandet hos barnen. Barnen 

utvecklar problemlösningsförmågan genom att dela upp uppgiften i mindre delar, att 

felsöka, att tänka nytt och genom misslyckanden. Författarna menar att alla barn behöver 

möta programmering eftersom många saker i omgivningen innehåller små datorer eller 

behöver programmeras för att göra det vi vill. Digitala verktyg i 

matematikundervisningen är en del av utbildningen lika mycket som att måla och rita 

(Björklund & Palmér, 2018). 
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3. Syfte och frågeställningar  

3.1 Syfte  

Det övergripande syftet med denna studie är att bidra med kunskap om digitala verktyg 

 i matematikundervisningen. Mer specifikt intresserar vi oss för förskollärares 

upplevelser om digitala verktyg i matematikundervisningen. Följande frågeställningar är 

i fokus.   

3.2 Frågeställningar  

• Hur beskriver förskollärare att de använder digitala verktyg 

i matematikundervisningen?     

• Vilken matematik beskriver förskollärarna att barnen får möjlighet att utveckla 

kunskap om, när de använder digitala verktyg i matematikundervisningen?  
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4. Teoretisk utgångspunkt  

I denna studie har vi inspirerats av ett fenomenologiskt synsätt. Fenomenet i denna studie 

är digitala verktyg i matematikundervisningen. Vi har valt att inspireras av 

fenomenologin då syftet med denna studie är att bidra med kunskap om förskollärarens 

upplevelser om digitala verktyg i matematikundervisningen. Det fenomenologiska 

synsättet fokuserar på människors enskilda upplevelser och beskrivningar om ett visst 

fenomen.   

4.1 Fenomenologi   

Fenomenologins syfte är att beskriva fenomen eller identifiera och beskriva människors 

levda erfarenheter eller upplevelser (Back och Berterö, 2016). Fenomenologin lägger stor 

vikt vid individers upplevelser och personliga erfarenheter därav blir detta relevant att 

inspireras av i vår studie. Klassisk fenomenologiska forskningsmetod beskriver 

Szklarski (2016) främst söker efter essensen, vad som utgör stommen av fenomenet. Med 

essens fortsätter författaren definiera begreppet som kärnan i fenomenet. Essensen blir att 

få fram vad förskollärare upplever är grundstenarna för digitala verktyg i 

matematikundervisningen. Som samhällsvetenskaplig metodologi är fenomenologin ett 

tillvägagångssätt för kvalitativ forskning (Szklarski, 2016). Författaren förklarar två 

egenskaper som är typiska för samhällsvetenskaplig fenomenologiskforskning, 

förståelseinriktning och induktivt förhållningssätt. Förståelseinriktningen innebär att 

studenterna söker efter betydelsen objektet har för individen. Förståelsen av den 

subjektiva betydelsen nås genom tolkning och denna tolkning görs utifrån den 

insamlande empirin. Författaren förklarar att induktivt förhållningssätt innebär att 

studenten ska utgå från den insamlade empirin för att komma fram till vad som är 

essensen av fenomenet (Szklarski, 2016). Ett centralt begrepp inom fenomenologin är 

livsvärld. Livsvärlden handlar om hur vi upplever vår värld och fokuserar på att förstå en 

individs upplevelse om ett fenomen (Allwodd & Eriksson, 2017). Varje människa har sin 

unika livsvärld. Två människor som lever under lika villkor, kan dela upplevelser om 

livsvärlden och ha liknande upplevelser om fenomenet. Jämfört med någon som lever 

under helt andra villkor, skiljer sig livsvärldarna åt inom samma fenomen. I förhållande 

till denna studie kan det förstås som att förskollärare som arbetar med digitala verktyg i 

matematikundervisningen har liknande livsvärldar.   
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5. Metod 

I metodavsnittet redogörs det metodval vi har valt med utgångspunkt i studiens syfte. 

Vidare beskrivs vetenskapsrådets etiska ställningstaganden som studien har utgått från. 

Urvalet vi har gjort för att få respondenter till studien. Sedan redogörs genomförandet av 

studiens datainsamling genom intervjuer och avslutas med tillförlitligheten av studien. 

5.1 Intervju   

Syftet med denna studie är att studera förskollärarens upplevelser om digitala verktyg 

i matematikundervisningen. Szklarski (2016) belyser att i fenomenologiska studier är 

intervjuer en vanlig metod, vi har valt att använda oss av denna metod för att samla in 

empiri. För att få reda på individens upplevelse och personliga erfarenheter om 

fenomenet inom fenomenologin lyfter Kvale och Brinkmann (2009) att intervjuer är ett 

sätt att få tillträde till människors upplevelse av den levda världen. Intervjuer är en av de 

vanligaste metoderna som används i kvalitativa studier (Ahrne & Svensson, 2015). En 

kvalitativ studie utgår från deltagarnas upplevelser om det som studien handlar om. Data 

i kvalitativa studier mäts inte utan det konstateras att de finns och i vilka situationer de 

förekommer. Intervju är en konversation mellan två eller flera personer, som utgår från 

att den ena partnern intervjuar den andra för att samla information om något specifikt 

fenomen. När ett antal personer blir intervjuade som är delaktiga i en pedagogisk 

utbildning får en reda på vilka förhållande som finns i denna miljö (Eriksson- Zetterquist 

& Ahrne, 2015).  

 

5.2 Etiska aspekter  

De tillfrågade förskollärarna fick informationsbrev som utgick ifrån Vetenskapsrådets 

fyra etiska huvudkrav. Vetenskapsrådet (2002) lyfter att individskyddskravet kan 

kategoriseras in i fyra allmänna huvudkrav när det kommer till forskning. De fyra olika 

huvudkraven är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Innan studien påbörjades fick förskollärarna information om hur studien 

och intervjuerna skulle genomföras, samt ta del av en samtyckes och 

informationsblankett. Informationsbrevet handlar om att deltagarnas ska bli informerade 

om studiens syfte, att deras deltagande är frivilligt och att de har rätt att avbryta sin 

medverkan när de vill. Samtyckeskravet syftar till att deltagarna ska ge sitt godkännande 
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att medverka i studien och att en beskrivning ges av hur studien kommer att 

genomföras. Konfidentialitetskravet går ut på att deltagarna ska vara anonyma och inte 

kunna identifieras. Deltagarna ska vara väl upplysta om att personerna som genomför 

studien har tystnadsplikt. Alla deltagare i studien är avidentifierade och ingen 

information om enskilda personer kommer att lämnas vidare. Förskollärarna blev 

informerade om att uppgifterna som samlades in endast kommer att användas i 

forskningssyfte, vilket är innebörden av nyttjandekravet. 

5.3 Urval  

I den här studien har urvalet av deltagare utgått från ett strategiskt urval. Ett strategiskt 

urval enligt Bryman (2018) är när studenterna aktivt väljer deltagare utifrån studiens 

syfte och frågeställningar. Vi har gjorts ett strategiskt urval av deltagarna i studien utifrån 

vilka förskolor som är relevanta för studien. Urvalskriterierna är att förskollärarna ska 

arbeta med olika digitala verktyg inom matematikundervisningen. Förskollärarna ska 

vara utbildade och förskolan ska ha förutsättningar att erbjuda barnen olika digitala 

verktyg.   
  

Vi har genomfört sex intervjuer med förskollärare. Studiens frågeställningar är helt 

avgörande för vilka det är relevant att intervjua. Frågeställningarna är inriktade på 

förskollärare som använder digitala verktyg i sin matematikundervisning. Deltagarna i 

studien är utbildade förskollärare och arbetar aktivt i förskolan. Intervjuerna pågick 

mellan tjugo och trettio minuter. Vi har begränsat oss till ett område och därför är 

förskollärarna i denna studie från samma kommun.  

5.4 Genomförande   

Första kontakten togs genom respektive förskolechef via mejl för att se om intresset för 

medverkan i studien fanns. I mejlet var vi tydliga med att skriva ut våra urvalskriterier 

för att få det urval vi var ute efter. Efter godkännande av förskolechefer och visat intresse 

från förskollärare skickades ett informationsbrev ut (se bilaga 1) till vederbörande. Vi 

kontaktade sedan förskollärarna som ville ställa upp på en intervju för att boka tid och 

plats. Samtliga intervjuer genomfördes på förskollärarnas arbetsplatser. Innan 

intervjuerna påbörjades gick vi tydligt igenom de etiska ställningstagandena och 

samtyckesbrevet (se bilaga 2) tillsammans med förskollärarna. Efter genomgången skrev 

vi tillsammans under samtyckesbrevet, förklarade att syftet med intervjun var att få reda 
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på deras upplevelser om fenomenet och att det inte finns något rätt eller fel när det gäller 

deras intervjusvar. Sedan genomfördes intervjun. Inom fenomenologiska studier används 

antingen ostrukturerade eller semistrukturerade intervjufrågor. Bryman (2018) menar att 

med semistrukturerade intervjuer kan intervjuaren hoppa mellan frågorna eller helt 

utesluta vissa frågor. Genom semistrukturerade intervjuer kan följdfrågor ställas till 

deltagarna för att få djupare svar på intervjufrågorna, förskollärarnas egna erfarenheter 

och upplevelser kommer då fram (Bryman, 2018). Därför valde vi att använda oss av 

semistrukturerade intervjufrågor. I vår studie genomfördes sex intervjuer med 

förskollärare från fyra olika förskolor.  
 

Intervjuerna spelades in på två smartphones. Eriksson- Zetterquist och Ahrne (2015) 

menar att oavsett inspelningsteknik det en fördel att pröva tekniken ordentligt innan 

samtalet. Vi valde att spela in på två smartphones för att minska risken att förlora data. 

Utifrån de etiska aspekterna har det inspelade materialet direkt efter intervjun överförts 

på två USB-minnen och sedan har materialet raderats från respektive smartphone. Detta 

för att inte riskera att förskollärarna ska kunna bli identifierade eller att insamlad data 

förloras.   

Under samtliga intervjuer har vi även antecknat, vilket Eriksson–Zetterquist och Ahrne 

(2015) menar är ett användbart tillvägagångssätt. Det kan uppkomma frågor under 

intervjuns gång som behövs skrivas ned för att sedan ställas längre fram i intervjun. Vid 

intervjuerna agerade en intervjuare och den andra koncentrerade sig på att skriva 

anteckningar. Båda hade penna och papper för att kunna skriva ner olika händelser eller 

tankar. Efter intervjun transkriberade vi det insamlade materialet ordagrant, vilket gjorde 

att vi blev förtrogna med materialet och hade våra stödanteckningar att tillgå. 

Intervjuerna varade mellan tjugo till trettio minuter.  
 

Efter att alla intervjuerna var genomförda transkriberades samtliga. I transkriberingen har 

förskollärarna avidentifierats och tilldelats ett fiktivt namn som kommer används i 

analysen och resultatet. 

5.5 Tillförlitlighet  

För att studien ska upprätthålla en hög kvalitet förklarar Bryman (2018) att i en kvalitativ 

studie ska tillförlitligheten beskrivas med fyra delkriterier. Trovärdighet, överförbarhet, 

pålitlighet och konfirmering. För att öka trovärdigheten i vår studie har vi utgått från 
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Vetenskapsrådets (2002) etiska aspekter. Bryman (2018) fortsätter beskriva 

att överförbarhet handlar om att uppnå en djupare förståelse för studiens syfte. Vi är 

medvetna om att studien utgår från våra deltagares egna upplevelser och inte kan 

generaliseras för alla förskollärare. Pålitlighet innebär att forskningsprocessen är 

noggrant beskriven i val och genomförande av studien under metod delen. Sista kriteriet 

om konfirmering handlar om att studien är objektivt behandlad och att egna värderingar 

och åsikter uteslutits för att inte påverka resultatet. Szklarski (2016) lyfter att forskare 

som utgår från fenomenologin ska ha en god empirisk förankring. Det kan förklaras med 

att empirin har varit den centrala mittpunkten för forskningen, att det är empirin som har 

format fenomenets essens. För att öka tillförlitligheten av studien betonar Szklarski 

(2016) att forskaren tydligt bör redogöra essensen av fenomenet i resultatet och analysen, 

för att visa att forskaren har fångat essensen av fenomenet. Genom att vi har varit två 

studenter belyser Szklarski (2016) att trovärdigheten ökar då båda har granskat, 

analyserat och kommit fram till resultatet.   

5.6 Databearbetning och analysmetod  

För att genomföra en kvalitativ analys behöver vi aktivt arbeta med den insamlade 

empirin och organisera, bryta ner, koda av och skapa ett mönster av den. Denna studie 

inspireras av fenomenologin och tyngdpunkten ligger på att förstå förskollärarnas olika 

upplevelser. Fenomenologin innebär att tänka bort och inte använda några egna 

antaganden. Allwood och Eriksson (2017) skriver att intervjuarnas antaganden ska sättas 

i parantes och att dessa inte får användas när vi analyserar och beskriver upplevelserna. 

Analysen utgår från förskollärarnas livsvärldar och deras upplevelser om studiens 

fenomen. I vårt analysarbete har vi utgått från IPA som Back och Berterös (2014) lyfter 

innehåller fyra steg för interpretativ fenomenologisk analys, även kallad för 

tolkningsfenomenologisk analys. Studien inspireras av fenomenologin och 

datainsamlingen och valet av intervjumetod ger plats för deltagarnas egna erfarenheter 

och upplevelser. IPA är relevant att ha som analysmetod för studien eftersom vi vill få 

insikt om deltagarnas upplevelser och erfarenheter om ett visst fenomen.   

  

Det första steget i analysen är enligt Back och Berterö (2014) att transkribera 

intervjuerna. Vi har valt att skriva transkriberingen i ett dokument med tre kolumner, 

intervjuare/respondent, fråga/svar samt en tredje kolumn för att kunna skriva 

anteckningar under transkriberingen. Efter transkriberingen har vi noggrant läst varje 
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transkriberad intervju, för att sedan göra en sammanställning. Varje förskollärare har fått 

ett nummer för att kunna skilja intervjuerna åt.   

  

Steg två är att identifiera teman. Det gör vi genom att läsa texterna igen för att plocka ut 

svar från intervjuerna som vi anser hänger ihop med fenomenet digitala verktyg i 

matematikundervisningen. När vi har plockat ut de svar vi anser är relevanta för 

fenomenet får de en kod, ett nyckelord utifrån dess sammanhang. Namnen anser vi 

beskriver innehållet av citatet ifrån intervjuerna. Till exempel på citat från Fanny: 

“Exempelvis använda robotar dels för att använda det logiska tänkandet i 

programmeringen men även för att gå två steg, vad händer då, kan du gå två steg fram 

och sedan svänga vänster så är det matematikundervisning, det finns ju spirrow eller du 

kan ju använda ett linjärt – att du ska följa den linjen. Eller att du ska ta dig till den sidan 

rummet hur många och vad behöver du för att undvika hindren, rumsuppfattning,”. Detta 

citatet fick nyckelordet rumsuppfattning som sedan utgör temat, vi tolkar det som att 

förskolläraren pratar om rumsuppfattning. Vidare benämner vi det som plockats ut och 

namngett för underordnade teman. Underordnade teman som plockats ut är till exempel 

problemlösning, rumsuppfattning och begreppsförståelse.  

  

Vidare har vi enligt steg tre skapat kluster av överordnade teman. Vi har skrivit upp alla 

underordnade teman för att ytterligare en gång tänka igenom vad dessa underordnade 

teman har för innebörd. Sedan sorterade vi in dem i tre kluster. Till exempel samlades de 

underordnade teman problemlösning, rumsuppfattning och begreppsförståelse i ett 

kluster. När alla underordnade teman blivit sorterade i kluster såg vi över dessa och 

tolkade dess gemensamma innebörd. Föregående kluster namngav vi matematik eftersom 

innebörden av underordnade teman är vad förskollärarna i studien förklarar att barnen 

kan utveckla kunskap om med digitala verktyg i matematikundervisningen. När klustrens 

innebörd har tolkats och namngetts blir namnen det som utgör de överordnade temat. 

Det överordnade temat är det som utgör essensen av fenomenet digitala verktyg 

i matematikundervisningen.  

  

Det fjärde steget innebär att genomföra översiktstabeller av varje överordnat 

tema som enbart innehåller relevanta teman som rör forskningsfrågorna. Vi gör 

en översiktstabell för att få en sammanfattning av varje överordnat tema som innehåller 

citat som ger konkreta exempel på varje underordnat tema. Varje tabell består av tre 
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kolumner. Första kolumnen är det underordnade temat som utgör det överordnade temat. 

Andra kolumnen är förskollärarnas citat och den sista kolumnen är vilken intervju det är 

ifrån utifrån det nummer vi gett förskollärarna.   

 

Exemplet nedan är tabellen med det överordnade temat som fått namnet matematik. Den 

har fått namnet matematik utifrån dess underordnade teman som vi anser definierar vilket 

matematiklärande förskollärarna i studien beskriver att barnen får möjlighet att utveckla 

kunskap om med hjälp av digitala verktyg. Namnen de underordnade temana har fått 

anser vi beskriver citatens innebörd. Det som är utmärkt med gult i citaten är de som har 

gett namn till de underordnade teman.  

 

Tabellen med Överordnade temat. Matematik ser ut som följande: 

Överordnat tema:   

Matematik  

Förskollärarnas citat  Intervju  

Begreppsförståelse   “Vi måste benämna och använda oss av korrekta ord. 

Redan från början, och så blir det matematikundervisning 

när man väljer att använda sig av dessa.”  

Maja  

  

Problemlösning  “Programmera med blue-bots – just för att barnen kanske 

ska träna på att hjälpa roboten sortera data och 

försöka hitta vägar genom problemlösning.”  

Alex  

Rumsuppfattning  ”Exempelvis använda robotar dels för att använda det 

logiska tänkandet i programmeringen men även för att gå 

två steg, vad händer då, kan du gå två steg fram och sedan 

svänga vänster så är det matematikundervisning, det finns 

ju spirrow eller du kan ju använda ett linjärt – att du ska 

följa den linjen. Eller att du ska ta dig till den sidan 

rummet hur många och vad behöver du för att undvika 

hindren, rumsuppfattning.” 

Fanny  

Tabell 1 är ett utdrag ur en översiktstabell. 

Vidare presenteras de överordnade teman som utgör essensen av fenomenet digitala 

verktyg i matematikundervisningen under resultat. 
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6. Resultat 

Med metoden intervjuer har resultatet av förskollärarnas upplevelser av fenomenet 

digitala verktyg i matematikundervisningen bearbetats fram utifrån studiens 

frågeställningar: Hur beskriver förskollärare att de använder digitala verktyg i 

matematikundervisningen? Vilken matematik beskriver förskollärarna att barnen får 

möjlighet att utveckla kunskap om, när de använder digitala verktyg i 

matematikundervisningen? Resultatet är utifrån intervjuerna med de sex förskollärarna 

som deltagit i studien och utgår från förskollärarnas egna upplevelser av fenomenet. I 

resultatet kommer citat och uttalanden från förskollärarna att användas och presenteras 

under följande rubriker: Pedagogisk resurs, komplement och matematik. Detta är de 

teman som utgör essensen av fenomenet digitala verktyg i matematikundervisningen.  

  

I första delen av avsnittet resultat kommer vi att redogöra för två teman som utgör en del 

av essensen om fenomenet. Dessa två överordnade teman pedagogisk resurs och 

komplement besvarar den första forskningsfrågan: Hur beskriver förskollärarna att de 

använder digitala verktyg i matematikundervisningen.   

6.1 Överordnat tema: Pedagogisk resurs  

I detta avsnitt kommer det överordnade temat pedagogisk resurs att beskrivas. 

Förskollärarna i studien beskriver att digitala verktyg i matematikundervisningen kan 

vara en pedagogisk resurs är en aspekt på vad som utgör en del av essensen av 

fenomenet. Förskollärarna upplever att när de har utvecklat kunskap om de digitala 

verktygen går det att skapa bästa möjliga förutsättning för lärande i 

matematikundervisningen. De underordnade teman som utgör temat pedagogisk resurs 

är: Pedagogerna gör de digitala verktygen pedagogiska och att ha ett syfte med de 

digitala verktygen. Deltagarna i studien upplever att det är pedagogerna som göra de 

digitala verktygen pedagogiska i matematikundervisningen. Genom att förskollärarna i 

studien har utvecklat kunskap om digitala verktyg, upplever de att de kan använda 

digitala verktyg pedagogiskt i undervisningen. Det framkommer i intervjuerna att 

deltagarna har fått utveckla kunskap att använda digitala verktyg i undervisning genom 

att delta i olika utbildningar och kurser. Förskollärarna upplever att de digitala verktygen 

i förskolan kan vara en pedagogisk resurs i utbildningen. Tove belyser att det är 
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förskollärarna som gör de digitala verktygen pedagogiska, för verktygen i sig är ej 

pedagogiska.  

Tove: Det blir ju inte något pedagogiskt om inte vi pedagoger är med och arbetar 

tillsammans med barnen och verktygen.  

Förskollärarna upplever att digitala verktyg inte blir pedagogiskt om de inte arbetar med 

verktygen tillsammans med barnen. Deltagarna i studien förklarar att barnen går miste 

om mycket kunskap om de inte är med och gör verktyget pedagogiskt. De uttrycker att 

digitala verktyg behöver en förskollärare som tillsammans med barnen visar och 

synliggör matematiken, för att det ska bli pedagogiskt. Att synliggöra matematiken för 

barnen beskriver förskollärarna handlar om att benämna matematiska termer, prata om 

och diskutera kring det de arbetar med. Exempelvis kan en applikation på lärplattan ha ett 

matematiskt innehåll, men den blir inte pedagogiskt och det blir inget lärande om inte 

förskolläraren är med och belyser matematiken. Vidare beskriver deltagarna att deras 

erfarenheter av digitala verktyg i förskolan är att de behöver ha ett syfte för att det ska bli 

till en pedagogisk resurs i förskolans matematikundervisning. Det underordnade temat 

att ha ett syfte framkommer då alla deltagarna är överens om att förskollärarna 

behöver ha ett syfte med att använda digitala verktyg i matematikundervisningen. I 

matematikundervisningen med digitala verktyg är det betydelsefull att veta varför 

förskolläraren väljer att använda sig av det och vilket lärande som barnen kan utveckla 

kunskap om. Alex och Maja beskriver att barnen på förskolan kan använda sig av det 

digitala verktyget lärplatta och applikationer på den: 

Alex: Vi ska erbjuda barnen en annan möjlighet till att bara sitta och spela, att det 

inte ska vara en barnvakt som en del säger, det ska finnas ett syfte med att använda 

verktyget.  

Maja: Jag skulle vilja svara som såhär att alltså det pedagogiska apparna vi ändå 

har genom lärplattan skulle jag tycka är väldigt bra tillfälle att tillsammans med 

barnen kunna koppla till matematiken. 

Alex belyser att det ska finnas en tanke varför de använder sig av en viss applikation och 

att lärplattan inte ska vara en barnvakt. Under intervjuerna framkom det att applikationer 

på lärplattan är ett digitalt verktyg som förskollärarna upplever är en pedagogisk resurs 

om det finns ett syfte. Maja beskriver hur applikationer på lärplattan skapar 

undervisningstillfällen. Deltagarna i studien upplever att de använder sig av applikationer 
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på lärplattan tillsammans med barnen för att bedriva matematikundervisning. 

Förskollärarna lyfter att lärplattan och andra digitala verktyg behöver ha ett syfte för att 

användas i matematikundervisningen. Deltagarna i studien är överens om att syftet ska 

vara att bidra till barnens lärande och digitala verktyg i matematikundervisningen ska 

användas som en pedagogisk resurs.  

6.2 Överordnat tema: Komplement    

I detta avsnitt redogörs det överordnade temat komplement som utgör en del av essensen 

om fenomenet digitala verktyg i matematikundervisningen. Temat digitala verktyg som 

ett komplement i matematikundervisningen, handlar enligt förskollärarna om att lyfta in 

de digitala verktygen i förskolan. Detta för att förstärka det lärande som förskollärarna 

vill att barnen ska erfara. De underordnade teman som utgör överordnade temat 

komplement är: Tillägg och hjälpmedel. Förskollärarna beskriver att de använder digitala 

verktyg i matematikundervisningen som ett tillägg. Fanny ger uttryck för att de digitala 

verktygen ska vara ett tillägg i matematikundervisningen: 

Fanny: Men jag tycker vi ska lära barnen att det är ett tillägg till någonting, 

antingen om det kan förenkla eller förtydliga […] matematiken till exempel tycker 

jag mycket handlar om programmering, det kan förstärka och förtydliga lättare. 

Det framgår av citatet ovan att de digitala verktygen kan användas som ett tillägg för att 

förenkla eller förtydliga matematikundervisningen för barnen. Digitala verktygen ska 

vara ett tillägg till någonting och förskolläraren beskriver att de inte ska ersätta något 

annat i utbildningen. Förskollärarna i studien lyfter att de digitala verktygen kan hjälpa 

till att förtydliga det lärande förskollärarna vill förmedla. De förklarar att digitala verktyg 

ska ses och användas som vilket annat verktyg som helst i utbildningen. Vidare framkom 

utifrån intervjuerna att förskollärarna i studien upplever digitala verktyg som ett 

hjälpmedel. Digitala verktyg i matematikundervisningen som ett hjälpmedel är ett 

underordnat tema som framträder inom det överordnade temat komplement. Deltagarnas 

erfarenheter om digitala verktyg i matematikundervisning beskriver de som ett 

hjälpmedel och att de använder verktygen för att stötta upp det som de vill förmedla till 

barnen. Alex berättar varför hen använder digitala verktyg som ett hjälpmedel i 

matematikundervisningen: 

Alex: Jag försöker använda de digitala verktygen som hjälpmedel för att försöka 

stötta upp matematiken.  
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Det framgår av citatet ovan att Alex använder digitala verktyg som ett hjälpmedel i 

matematikundervisningen. Förskolläraren förtydligar att det ska användas för att stötta 

upp matematiken. Deltagarna i studien upplever att digitala verktyg skapar fler 

möjligheter för att bedriva matematikundervisning. De förklarar att användningen av 

digitala hjälpmedel i matematikundervisningen har gett dem en bredare syn på vad 

matematik i förskolan kan vara. Ida beskriver möjligheterna med digitala verktyg i 

matematikundervisningen:   

Ida: Det finns liksom inte begränsning det beror på vad det är man utforskar som 

man ska lära sig inom matematiken, det finns ju alla möjligheter.  

Det framgår av citatet att förskolläraren ser digitala verktyg i matematikundervisningen 

som ett hjälpmedel med mängder av möjligheter. Deltagarna upplever att digitala verktyg 

i matematikundervisningen kan användas på olika sätt under förutsättningen 

att förskollärarna är öppna för verktygen. De belyser mängden av olika digitala verktyg 

som finns att tillgå i matematikundervisningen och att det inte finns en begränsning för 

vad de kan göra med verktygen i matematikundervisningen.    
   

Sammanfattningsvis upplever förskollärarna att de använder digitala verktyg i 

matematikundervisningen som både en pedagogisk resurs och som ett komplement. 

Förskollärarna beskriver att det är upp till dem att göra verktygen pedagogiska för de är 

inte pedagogiska från början. Digitala verktyg ska inte ersätta något annat i förskolans 

utbildning utan ska ses som ett komplement. Att använda de digitala verktygen som 

komplement handlar om att använda verktygen som ett tillägg eller som ett hjälpmedel 

enligt förskollärarna.  

6.3 Överordnat tema: Matematik 

I den här delen av resultatavsnittet kommer vi att redogöra för temat matematik som 

utgör en del av essensen om fenomenet digitala verktyg i matematikundervisningen. De 

överordnade temat matematik besvarar forskningsfrågan: Vilken matematik beskriver 

förskollärarna att barnen får möjlighet att utveckla kunskap om när de använder digitala 

verktyg i matematikundervisningen. De underordnade teman som utgör överordnade 

temat matematik är: Problemlösning, rumsuppfattning och begreppsförståelse. 

Problemlösning är det första underordnade temat som de överordnade temat matematik 

behandlar. Majoriteten av förskollärarna i studien tar upp problemlösning i samband med 
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digitala verktyg i matematikundervisningen. Digitala verktyg skapar nya möjligheter för 

förskollärarna att bedriva problemlösnings aktiviteter med barnen. Deltagarna i studien 

förklarar att problemlösning sammankopplas med programmering. Nils ger uttryck för 

vad programmering består av:    

Nils: Programmera med blue-bots – just för att barnen kanske ska träna på att 

hjälpa roboten sortera data och försöka hitta vägar genom problemlösning.  

Det framgår i citatet ovan att förskolläraren använder sig av det digitala verktyget blue-

bots för att utmana barnens problemlösningsförmågor. Samtliga förskollärare i studien 

nämner att de använder sig av programmering i matematikundervisningen med digitala 

verktyg. Förskollärarna upplever att barnen utvecklar logiskt tänkande vid 

programmering av exempelvis robotar. Det handlar om att det logiska tänkandet utmanas 

genom programmering. Ida ger stöd för att barnen utvecklar logiskt tänkande vid 

programmering:  

Ida: Programmering i sig, är ju matematiskt kunnande, då tänker jag både analog 

programmering och digital, det är en del i matematikundervisning för det handlar 

om logiskt tänkande, så att programmering kan du ju lätt slå ihop 

med matematikundervisning. Exempelvis använda robotar dels för att använda det 

logiska tänkandet i programmeringen.  

Förskolläraren upplever att robotar är ett verktyg med många olika matematiska 

innebörder. Det framgår i citatet att deltagaren betonar både analog och digital 

programmering. När barnen börjar programmera är analog programmering ett arbetssätt 

för att utveckla kunskap om logiskt tänkande. Den analoga programmeringen sker innan 

förskollärarna plockar in de digitala verktygen för programmering. Förskollärarna ger 

uttryck för att programmera robotar utmanar barnens logiska tänkande, till exempel, hur 

behöver jag programmera roboten för att nå målet? De lyfter att det logiska tänkandet 

handlar om att barnen får tänka innan de utför något. Vidare upplever deltagarna i studien 

att barnen har möjlighet att utveckla kunskap om rumsuppfattning med digitala verktyg i 

matematikundervisningen. Rumsuppfattning är det andra underordnade temat i det 

överordnade temat matematik. Förskollärarna upplever att barnen får möjlighet 

att utveckla kunskap om rumsuppfattning genom programmering. Barnen får vid 

programmeringen en känsla av var i rummet de befinner sig, eller var på mattan de ska 
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hålla sig för att inte hamna utanför. Detta upplever förskollärarna kan bidra till lärande. 

Fanny ger stöd för att barnen får en känsla av rumsuppfattning vid programmering:   

 

Fanny: Exempelvis använda robotar dels för att använda det logiska tänkandet i 

programmeringen men även för att gå två steg, vad händer då, kan du gå två steg 

fram och sedan svänga vänster så är det matematikundervisning, det finns 

ju spirrow eller du kan ju använda ett linjärt – att du ska följa den linjen. Eller att 

du ska ta dig till den sidan rummet hur många och vad behöver du för att undvika 

hindren, rumsuppfattning. 

Förskolläraren menar uppgiften att ta sig genom ett rum och undvika hinder på vägen är 

ett sätt att utveckla kunskap om rumsuppfattning. Samtliga deltagare upplever att 

rumsuppfattning är en matematisk färdighet barnen har möjlighet att utveckla kunskap 

om med hjälp av digitala verktyg. Rumsuppfattning med digitala verktyg beskriver 

deltagarna blir tydligt för barnen vid programmering av robot. De upplever att när 

barnen programmerar roboten och den krockar in i olika hinder på vägen utvecklar de en 

kunskap om rumsuppfattning. Förskollärarna uttrycker att vid rumsuppfattning är det 

relevant att använda sig av lägesord för att ge barnen ett djupare lärande. Det tredje 

underordnade temat i de överordnade temat matematik är begreppsförståelse. Deltagarna 

i studien påvisar att det är betydelsefullt vid matematikundervisning med digitala verktyg 

att förskollärarna benämner matematiska begrepp korrekt. När förskollärarna benämner 

matematiska begrepp i dess rätta sammanhang finns det möjlighet för barnen att 

utveckla kunskap om begreppsförståelse. Maja ger stöd för att matematikundervisning 

sker hela tiden om begreppen benämns korrekt:  

Maja: Vi måste benämna och använda oss av korrekta ord. Redan från början, och 

så blir det matematikundervisning när man väljer att använda sig av dessa.  

Förskolläraren tar upp att benämna matematiska begrepp korrekt från ung ålder bidrar till 

barnens matematikinlärning. Samtliga förskollärare i studien lyfter 

vikten av att benämna matematiska begrepp korrekt kan handla om att exempelvis 

säga triangel istället för trekant. De ger uttryck för att det vid programmering och 

rumsuppfattning finns många begrepp att utgå från, exempelvis lägesord som över och 

under, bakom och framför.    
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Sammanfattningsvis lyfter förskollärarna i studien problemlösning, rumsuppfattning och 

begreppsförståelse som den matematik barnen får möjlighet att utveckla kunskap om 

med fenomenet digitala verktyg i matematikundervisningen. Förskollärarna i studien 

beskriver att inlärningen av dessa mestadels sker genom programmering eller med 

applikationer via lärplattan. Förskollärarna upplever att digitala verktyg bidrar till nya 

möjligheter i matematikundervisningen. De betonar att det är upp till förskolläraren själv 

att se möjligheterna med digitala verktyg, vad de kan bidra med och hur de kan användas.  
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7. Diskussion  

Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om förskollärarens upplevelser om 

digitala verktyg i matematikundervisningen. Studiens resultat besvarar 

forskningsfrågorna hur beskriver förskollärare att de använder digitala verktyg i 

matematikundervisningen samt vilken matematik beskriver förskollärarna att barnen får 

möjlighet att utveckla kunskap om, när de använder digitala verktyg i 

matematikundervisningen. Tidigare forskning stödjer förskollärarnas upplevelser om 

fenomenet. Våra resultat bidrar till kunskap om fenomenet digitala verktyg i 

matematikundervisningen genom tre identifierade teman som utgör essensen. Under 

resultatdiskussionen sätts de teman som utgör essensen av fenomenet och diskuteras i 

relation till tidigare forskning. Vidare kommer metoden tas upp och diskuteras utifrån om 

den var anpassad efter studiens syfte. Avslutningsvis beskrivs det hur förskollärare kan 

använda studien samt vidare forskning.   

7.1 Resultatdiskussion   

Resultatet är framskrivet utifrån förskollärarnas individuella livsvärldar men presenteras 

som en gemensam förståelse för fenomenet. I resultatet framkom tre utmärkande teman 

som utgör essensen om fenomenet digitala verktyg i matematikundervisningen. Essensen 

handlar om att pedagogerna gör de digitala verktygen pedagogiska, digitala verktyg som 

ett komplement i matematikundervisningen och vilken matematik förskollärarna 

upplever barnen får möjlighet att utveckla kunskap om. 

7.2 Att använda digitala verktyg i matematikundervisningen   

Förskollärarna beskriver att de använder digitala verktyg i matematikundervisningen som 

en pedagogisk resurs. De upplever att de digitala verktygen inte är pedagogiska från 

början utan att förskollärarna behöver göra dem pedagogiska. I den tidigare forskningen 

framkom det att förskollärare upplever ett behov av att koppla ihop lärande och digitala 

verktyg samt samspel mellan pedagogik och digitala verktyg (Marklund, 2015). Vår 

tolkning av förskollärarnas svar är att de har kopplat ihop lärande och digitala verktyg. 

Detta genom att de har fått kunskap genom utbildningar som öppnat upp möjligheten 

för att använda digitala verktyg som en pedagogisk resurs i utbildningen. När 

förskollärare använder sig av digitala verktyg i matematikundervisningen på ett sätt som 

bidrar till lärande blir verktygen en pedagogisk resurs (Llorente, 2015). Pedagogisk 
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resurs beskriver förskollärarna i studien är när digitala verktyg blir en tillgång i 

matematikundervisningen. Ett digitalt verktyg som framkom under intervjuerna var 

användningen av lärplattan och applikationer på den. Applikationer är ett tillvägagångsätt 

där ett lärande hos barnen är möjligt om det används på ett pedagogiskt sätt upplever 

förskollärarna. De förklarar att applikationer inte är pedagogiska utan att de blir 

pedagogiska genom att förskollärarna sitter med och riktar barnens blick mot valda delar 

av matematiken. I den tidigare forskningen bekräftar Bergman och Fors (2015) att 

applikationer blir pedagogiska när förskollärare tillsammans med barnen utforskar 

applikationerna. Det framkommer i studien att förskollärarna anser att det är deras ansvar 

att göra de digitala verktygen till en pedagogisk resurs i undervisningen. Digitala 

verktygen blir en pedagogisk resurs när de använder verktygen tillsammans med barnen 

och att det finns ett syfte för att använda dem betonar förskollärarna. I intervjuerna 

framkommer det att använda digitala verktyg i matematikundervisningen handlar om att 

rikta lärandet och göra matematiken synlig. Detta tolkar vi som att det behövs ha ett syfte 

med användandet. Här menar vi, liksom Björklund, Pramling Samuelsson och Reis 

(2019) att förskollärarna behöver rikta blicken mot matematiken och göra lärandet synligt 

för att barnen ska se matematiken i förskolans undervisning. För att stärka lärandet som 

förskollärarna synliggör för barnen använder de digitala verktyg som ett 

komplimenterande tillägg för att förstärka den matematiska inlärningen hos barnen. Detta 

är ytterligare en essens av fenomenet när förskollärarna beskriver att de använder digitala 

verktyg som ett komplement i matematikundervisningen.    

 

Det framgår i studien att användningen av digitala verktyg inte ska ersätta något 

annat. Vi upplever att den klassiska matematiken med papper och penna i 

förskolan inte kommer att försvinna enligt deltagarna. Tidigare forskning lyfter digitala 

verktyg som ett tillägg i matematikundervisningen och menar att en blandning mellan 

penna, papper och digitala verktyg bidrar till att barnen får en djupare förståelse av 

matematiken (Von Bommel & Palmér, 2018). I vår undersökning framkom det att 

förskollärarna använder digitala verktyg som ett tillägg i matematikundervisningen 

genom till exempel arbeta med programmering av en robot. Ida tar upp analog och digital 

programmering, att först programmera analogt med kroppen för att sedan förstärka det 

digitalt med roboten. Förskollärarna använder även roboten i syfte att undervisa 

exempelvis matematiska begrepp som lägesord. De lyfter att lägesord som framåt och 

bakåt framträder tydligare när de tillsammans med barnen programmerar roboten, 
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eftersom de betonar lägesorden. De beskriver att roboten är tillägget som ska förtydliga 

det förskolläraren vill undervisa.  

  

Här menar vi, liksom Schacter och Jo (2017) att lärplattan, som ett tillägg i 

matematikundervisningen, är ett användbart digitalt verktyg. Det framkom i intervjuerna 

att lärplattan är det digitala verktyget som förskollärarna i studien använder mest i 

matematikundervisningen. Vi menar i likhet med förskollärarna att lärplattan har många 

användningsområden och att det är ett mångsidigt tillägg i matematikundervisningen. Det 

framkom i intervjuerna att förskollärarna tillsammans med barnen programmerar robotar, 

projicerar film och använder applikationer på lärplattan. I vår undersökning framkom det 

också att förskollärarna beskriver digitala verktyg som ett kompletterande hjälpmedel 

som de kan använda sig av i matematikundervisningen. De belyser att digitala verktyg är 

ett hjälpmedel i matematikundervisningen som kan stötta både förskollärarna och barnen. 

Tidigare forskning tar upp att digitala verktyg som lärplatta kan vara ett hjälpmedel i 

undervisningen (Bergman & Fors, 2015). Vi tolkar att förskollärarna i studien ser tillägg 

och hjälpmedel som två olika saker. De beskriver att ett tillägg ska ge extra tydlighet i 

undervisningen och ett hjälpmedel ska underlätta undervisningen för förskollärarna och 

inlärningen hos barnen.  

  

Slutsatsen av vårt resultat är att förskollärare beskriver att de använder sig att digitala 

verktyg i matematikundervisningen som en pedagogisk resurs och ett komplement. Det 

är tydligt att förskollärarna i studien möter digitala verktygen med nyfikenhet och ser 

möjligheterna som de kan bidra med i matematikundervisningen. Förskollärarna 

beskriver att digitala verktyg i matematikundervisningen har bidragit till att öppna upp 

för en bredare undervisning. Eftersom digitala verktyg får en större plats samhället är det 

betydelsefullt att använda sig av verktygen i förskolan. Detta för att för att alla barn inte 

möter digitala verktyg i hemmet samt för att påvisa verktygens möjligheter (Skolverket, 

2019). Det är betydelsefullt att förskolan lyfter in digitala verktyg för att barn idag 

behöver utveckla digital kompetens (Europaparlamentet, 2006; Skolverket, 2018). Dock 

menar förskollärarna i studien att digitala verktyg i matematikundervisningen inte ska 

ersätta något annat i utbildningen.  
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7.3 Matematiken barn har möjlighet att utveckla kunskap om 

Bergman och Fors (2015) menar att med användningen av applikationer på lärplattan 

stärks barnens utveckling av delning, räkning och sortering. Detta är inget deltagarna i 

vår studie lyfte, utan det matematiska innehållet som framkom under intervjuerna som 

barnen har möjlighet att utveckla kunskap om med digitala verktyg är problemlösning, 

rumsuppfattning och begreppsförståelse. Förskollärarna i studien beskriver att detta sker 

huvudsakligen genom programmering. De använder sig av robotar av olika slag och 

programmerar de dem tillsammans med barnen. Björklund (2018) menar att barnen 

utvecklar ett logiskt tänkande genom programmering. Detta är något som även 

förskollärarna i vår studie lyfter fram och de ser även möjlighet att använda 

programmeringen för att utveckla barns problemlösningsförmåga. De menar, liksom vi, 

att barnen använder det logiska tänkandet när de ska lösa ett problem. Här menar vi, 

liksom Björklund (2013) att problemlösning handlar om att dra slutsatser och 

argumentera. I undersökningen framkom det att förskollärarna utmanar barnen i deras 

resonemang och argumentationer när de arbetar med problemlösning. Genom lärplattan 

och tillgång till olika problemlösningsspel kan barnens matematikförståelse vidgas 

(Schacther & Jo, 2017). Deltagarna i studien beskriver att när barnen använder sig av 

problemlösningsspel på lärplattan, finns förskollärarna där och lyfter fram matematiska 

begrepp för att göra matematiken och problemlösningen synlig för barnen.   

  

Deltagarna beskriver att barnen förutom att utveckla logiskt tänkande och 

problemlösningsförmåga även möjlighet att utveckla en förståelse för rumsuppfattning 

när de programmerar robotar. Förskollärarna kan välja att rikta blicken mot 

rumsuppfattning vid användning av robotar. Rumsuppfattning handlar om att orientera 

sig i rummet och bedöma avstånd (Bäckman, 2014). Detta beskriver deltagarna i studien 

att barnen utvecklar vid programmering av roboten eftersom de ska hålla sig inom en 

bana och köra från start till mål utan att exempelvis åka utanför bordskanten. Björklund 

(2013) och Bäckman (2014) betonar vikten av att benämna matematiska begrepp korrekt 

i det sammanhang som barnen och förskollärarna befinner sig i. Detta för att barnen ska 

få möjlighet att sätta begreppen i ett begripligt sammanhang. I intervjuerna framkom att 

deltagarna benämner lägesord för barnen såsom bakom, framför, höger och vänster när 

de arbetar med programmering. Samtliga deltagare lyfter fram i studien vikten av att 

benämna de matematiska begreppen korrekt för barnen. Detta är något som vi även 
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finner stöd för i tidigare forskning (Bergman & Fors, 2015: Björklund, 2013; LIorente, 

2015). Det framkom i studien att deltagarna genom matematikundervisning med digitala 

verktyg, oavsett aktivitet, skapar möjligheter för barnen att lära om matematiska begrepp. 

De beskriver att det handlar om vilken matematik förskollärare väljer att rikta barnens 

blick mot.   
  

Slutsatsen i studien utifrån studiens resultat är att deltagarna upplevelser av digitala 

verktyg lyfter fram de digitala verktygen som ett verktyg som främjar och skapar nya 

möjligheter i matematikundervisningen. Det framgår i tidigare forskning att de digitala 

verktygen ändrar förutsättningarna för förskollärarna och matematikundervisningen 

(Bergman & Fors, 2015). Deltagarna i vår studie upplever att det inte finns någon 

begränsning i hur digitala verktyg kan användas i matematikundervisningen eller vilket 

lärande barnen har möjlighet att utveckla.  

7.4 Metoddiskussion 

Utifrån att studien inspireras av fenomenologin, är en kvalitativ forskningsmetod 

lämplig. Den är lämplig eftersom studiens syfte är att undersöka förskollärarens 

upplevelser om digitala verktyg i matematikundervisningen. Studien har genomförts med 

inspiration från fenomenologin och har bidragit till att vi har fokuserat på att förstå hur 

förskollärarna erfar matematikundervisning med hjälp av digitala verktyg. Inom 

fenomenologin betonar Szklarski (2014) att forskare ofta använder två metoder för 

att öka trovärdigheten i fenomenologiska studier. Utifrån denna studiens omfattning 

upplever vi att det endast fanns tid att undersöka fenomenet utifrån en metod. Om tiden 

hade funnits skulle observationer utöver intervjuerna varit ett tillvägagångsätt för att se 

vad förskollärarna gör med digitala verktyg i matematikundervisningen. Om studien 

enbart hade genomförts med observationer hade vi inte fått ta del av förskollärarnas 

livsvärldar, utan bara våra egna tolkningar om deras livsvärldar. Därför valde vi i vår 

studie att använde oss av individuella semistrukturerade intervjuer som metod för att 

samla in data. Genom semistrukturerade och öppna frågor upplever vi att deltagarna har 

kunnat förmedla en beskrivning om deras livsvärldar utifrån våra frågeställningar. Vi 

gjorde valet att inte lämna ut frågorna innan intervjuerna. Detta kan möjligtvis ha 

påverkat studiens resultat om förskollärarna hade fått möjlighet att tänka igenom sina 

upplevelser och erfarenheter innan intervjuerna. Hade det kanske bidragit till djupare 

svar på våra intervjufrågor. Vårt val grundade sig dock i att vi ville få deltagarnas 
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spontana svar. 

 

Under intervjuerna var den ena ledande intervjuaren och den andra koncentrerade sig mer 

på att göra relevanta anteckningar. Anteckningarna var till för att hjälpa oss skriva ner 

sådant som inte hörs på ljudinspelningar, som gester eller ansiktsuttryck. Det 

tillvägagångssättet passade oss då vi anser att det blev mer strukturerat. Anteckningarna 

användes om det var något vi inte förstod i transkriberingen. Vi valde i samtycke med 

förskollärare att genomföra intervjuerna på respektive arbetsplats. Vi valde att göra 

intervjuerna med förskollärare som arbetar med digitala verktyg i 

matematikundervisningen. Forskningsfrågorna är helt avgörande för vem som väljs ut 

som deltagare. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) styrker vårt val i att välja ut 

deltagare utifrån att de aktivt arbetar med digitala verktyg i matematikundervisningen. 

Eftersom urvalet var grundat i deltagare som aktivt arbetar med digitala verktyg i 

matematikundervisningen påverkar det resultate. Det hade varit intressant att jämföra 

mellan förskollärare som arbetar aktivt med digitala verktyg och förskollärare som inte 

har samma tillgång till olika digitala verktyg. Detta för att se om det blivit någon skillnad 

på förskollärarnas upplevelser när de har olika förutsättningar.   

7.4.1 Analysmetod  

Vi upplever att analysmetoden IPA har varit användbart i denna studie. IPA har bidragit 

till en bra översikt över den insamlade empirin och har medverkat till att vi haft ett 

analytiskt tänkande genom hela processen. Analysen börjar vid transkriberingen av 

intervjuerna och gjorde att vi blev väl bekanta med intervjuernas innehåll. 

Analysmetoden består av fyra steg som vi upplever har underlättat analysprocessen. Att 

transkribera intervjuerna gjorde att vi fick större inblick i vad deltagarna sagt. Att 

fortsätta arbeta med intervjuerna och få ut temana pedagogisk resurs, komplement och 

matematik gjorde att vi fick sammanställa deltagarnas upplevelser. Det bidrog även till 

att vi fick tänka på vad svaren verkligen handlar om. De överordnade temana gör att det 

blir en tredje tankeomgång på vad som deltagarna upplever är essensen av fenomenet. 

Att avsluta med en övergripande tabell gjorde det tydligt vad som är överordnad temat 

och de underordnade teman, som är förankrat i förskollärarnas uttalanden. 

Med översiktstabellen blev det tydligt vad som är resultatet, essensen av fenomenet 

digitala verktyg i matematikundervisningen. 
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7.5 Förslag på vidare forskning 

Under studiens gång har vi reflekterat över hur studien hade sett ut om en hade använt ett 

urval av förskolor som inte uttalat säger sig arbeta med digitala verktyg. Som förslag på 

vidare forskning undrar vi hur förskollärare som inte har säger sig arbeta med digitala 

verktyg hanterar och ser på 2018 revidering av förskolans läroplan om digitala verktyg. I 

den nya revideringen av förskolans läroplan 2018 skrivs det tydligare fram att barnen ska 

ha förutsättningar att utveckla adekvat digital kompetens. Hur ställer sig förskollärare 

som inte har tillgång till digitala verktyg inför den nya revideringen? Eller som vet med 

sig att de inte har den kompetens som efterfrågas? 
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Akademiska förlag.  
 
Eriksson-Zetterquist, U., & Ahrne, G. (2015). Intervjuer. I G, Ahrne & P, Svensson 
(Red.), Handbok i kvalitativa metoder(S. 34–54). Stockholm, Sverige: Liber.   
 
Europaparlamentet. (2006). Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till 
Europaparlamentets och rådets rekommendation om nyckelkompetenser för livslångt 
lärande. (KOM(2005) 0548-c6-037572005- 2006/0221 (COD))   
Hämtad 17 april 2019 från:    
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=celex:32006H0962     
 

https://doi.org/10.5324/barn.v36i3-4.2895
https://doi.org/10.1080/03004430.2014.908865
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=celex:32006H0962


 

33 
 

 

Klerfelt, A. (2007). Barns multimediala berättande. En länk mellan medie- kultur och 
pedagogisk praktik. Doktorsavhandling. Göteborg, Sverige: Göteborgs Universitet.  
 
Kvale, S., & Brinkmann, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun (2. uppl.). Lund, 
Sverige: Studentlitteratur.    
 
Llorente, C. (2015). Preschool teachers can use a PBS KIDS transmedia curriculum 
supplement to support young children´s mathematics learning   
Hämtad 17 april 2019 från:    
https://eric-ed-gov.proxy.library.ju.se/?id=ED562360   
  
Marklund, L. (2015). Preschool teacher´s informal online professional development in 
relation to education use of tablets in Swedish preschools. Professional Development in 
Education, 41, 236- 253. Doi: 10.1080/19415257.2014.999380   
 
Nilsen, M. (2014). Barns aktiviteter med datorplattor i förskolan. Licentiat- uppsats, 
Göteborgs universitet, institutionen för pedagogik, kommunikation och 
lärande. Göteborg, Sverige: Göteborgs universitet. 
 
Schacter, J., & Jo, B. (2017). Improving preschoolers’ mathematics achievement with 
tablets: a randomized controlled trial. Mathematics Education Research Journal, 
29(3), sid 313–327   
Hämtad 20 mars 2019  från:    
https://link-springer-com.proxy.library.ju.se/content/pdf/10.1007%2Fs13394-017-0203-
9.pdf   
 
Sheridan, S., & Williams, P. (2018). Sammanfattning och slutsatser. I Sheridan, S. & 
Williams, P. Undervisning i förskolan En kunskapsöversikt. (S. 6–13).  Stockholm, 
Sverige: Skolverket.   
Hämtad 16 mars 2019 från:     
https://www.skolverket.se/sitevision/proxy/publikationer/svid12_5dfee44715d35a5cdfa2
899/55935574/wtpub/ws/skolbok/wpubext/trycksak/Blob/pdf3932.pdf?k=3932     
  
SKL. (2018). Fakta förskola: barn och grupper.  
Hämtad 17 maj 2019 från:  
https://skl.se/skolakulturfritid/forskolagrundochgymnasieskola/forskolafritidshem/forskol
a/faktaforskola.3292.html   
   
Skolverket. (2019). Digital kompetens och digitala verktyg i förskolan.  
Hämtad 17 maj 2019 från: 
https://www.skolverket.se/om-oss/organisation-och-verksamhet/skolverkets-prioriterade-
omraden/digitalisering/forskolan  
 
Skolverket. (2018). Läroplan för förskolan LPFÖ 98. Rev 2018. Stockholm, 
Sverige: Skolverket.       
 
Statens medieråd. (2017). Småungar och medier 2017.  
Hämtad 17 maj 2019 från:  
https://statensmedierad.se/download/18.30c25b3115c152ee8f82fe95/1495204277588/Sm
åungar%20och%20medier%202017%20tillgänglighetsanpassad.pdf     

https://eric-ed-gov.proxy.library.ju.se/?id=ED562360
https://link-springer-com.proxy.library.ju.se/journal/13394
https://link-springer-com.proxy.library.ju.se/content/pdf/10.1007%2Fs13394-017-0203-9.pdf
https://link-springer-com.proxy.library.ju.se/content/pdf/10.1007%2Fs13394-017-0203-9.pdf
https://www.skolverket.se/sitevision/proxy/publikationer/svid12_5dfee44715d35a5cdfa2899/55935574/wtpub/ws/skolbok/wpubext/trycksak/Blob/pdf3932.pdf?k=3932
https://www.skolverket.se/sitevision/proxy/publikationer/svid12_5dfee44715d35a5cdfa2899/55935574/wtpub/ws/skolbok/wpubext/trycksak/Blob/pdf3932.pdf?k=3932
https://skl.se/skolakulturfritid/forskolagrundochgymnasieskola/forskolafritidshem/forskola/faktaforskola.3292.html
https://skl.se/skolakulturfritid/forskolagrundochgymnasieskola/forskolafritidshem/forskola/faktaforskola.3292.html
https://www.skolverket.se/om-oss/organisation-och-verksamhet/skolverkets-prioriterade-omraden/digitalisering/forskolan
https://www.skolverket.se/om-oss/organisation-och-verksamhet/skolverkets-prioriterade-omraden/digitalisering/forskolan


 

34 
 

 

 
Szklarski, A. (2014) Fenomenologi. I A, Frejes., & R, Thornberg. (red.). Handbok i 
kvalitativ analys.  (S. 131–148) Stockholm, Sverige: Liber.       
    
Von Bommel, J., & Palmér, H. (2018). Enhancing young children´s understanding of a 
combinatorial task by using a duo of digital and physical artefacts. Early Years, 1-14. 
https://doi.org/10.1080/09575146.2018.1501553     
 
Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning. Stockholm, Sverige: Vetenskapsrådet.   
 

https://doi.org/10.1080/09575146.2018.1501553


 

1 
 

 

8. Bilagor 

Bilaga 1 

Informationsbrev 

för deltagare i Lisa Ramsén och Sandra Skogsbergs kvalitativa 
studie om förskollärares användande av digitala verktyg i 

matematikundervisning  
 

Hej tack för att ni vill ställa upp i våran studie.   
Detta är ett informationsbrev om själva studien och utförandet.   

Vi heter Lisa Ramsén och Sandra Skogsberg och går denna terminen 
kursen Examensarbete för Förskolelärare vid Jönköping Högskola. Våran studie 

kommer handla om förskollärarens användande av digitala verktyg i 
matematikundervisningen. I läroplanen i förskolan står det att “Förskollärare ska ansvara 

för att varje barn får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerarutveckling och 
lärande” (Skolverket, 2018, s. 15). Vilket har gjort oss nyfikna på hur ni som 

förskollärare använder er av digitala verktyg i matematikinlärningen. 
Vi kommer att använda oss av individuella intervjuer som kommer hållas på respektive 

förskola, tiden för intervjun beräknas ta ca 30 min. Intervjun kommer bestå 
av semistrukturerade frågor för att vi som intervjuare ska kunna ta del av dina 

upplevelser om ämnet. Under intervjun kommer vi att spela in samtalet för att sedan 
transkribera de och använda de som material i studien. Om intresse finns så kan vi skicka 

transkriberingen till vederbörande. 
 

I denna studie kommer vi behöva samtycke från dig som ställer upp på intervjun. Vid 
intervjutillfället kommer vi ta med ett samtyckesbrev som vi tillsammans fyller i innan 

intervjuns start. Detta samtyckesbrev utgår från vetenskapsrådets huvudkrav 
vilket innebär att du/din förskola kommer helt avidentifieras i studien. Du har rätt till att 
avbryta intervjun när som helst, intervjun kommer att enbart användas i denna studiens 

syfte och deltagandet av studien är helt frivilligt. 
 

Vid frågor och funderingar kontaktas kan ni kontakta oss på den här mejlen.   
Rali1604@student.ju.se 

  
 
 
Vi ser fram emot att träffa er och är tacksamma för erat deltagande!  
Med vänliga hälsningar  
Lisa Ramsén och Sandra Skogsberg. 
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Bilaga 2 
Samtyckesbrev  
-för medverkan av intervjuer i examensarbete för förskollärarutbildningen 
Hej vi heter Lisa Ramsén och Sandra Skogsberg och går denna terminen kursen 

Examensarbete inom ramen för förskollärarprogrammet vid Jönköping Högskola. Vi har 

under vår utbildning fått upp ögonen för digitala verktyg som används på förskolan. Mer 

specifikt handlar denna studie om förskollärarnas användande av digitala verktyg inom 

matematikundervisningen. I denna studie kommer vi använda oss av individuella 

intervjuer med verksamma förskollärare som kommer ta ca 30 minuter. Samtalen 

kommer att spelas in i syfte för studien.  

Lisa Ramsén och Sandra Skogsberg genomför denna studie i syfte att a) få erfarenhet av 

att genomföra empirisk forskning inom utbildning och undervisning; och b) fullgöra 

kraven för att bli examinerad från förskollärarprogrammet på Högskolan för Lärande och 

Kommunikation vid Jönköping University.  

Om du accepterar att delta i denna studie kommer du att samtala med studentforskarna i 

informella individuella intervjuer. 

All information som genereras kommer att avidentifieras vilket garanterar att du inte kan 

bli identifierat. Dessutom kommer all information som genereras förvaras på ett säkert 

sätt som förhindrar att det försvinner t ex genom stöld.  

Du har din fulla rätt att avbryta ditt deltagande och därmed ta tillbaka samtycke när som 

helst och av vilken orsak som helst.  

Om du har frågor gällande den här undersökningen och/eller ditt deltagande, vänligen 

kontakta kursansvarig, Ann Ludvigsson (ann.ludvigsson@ju.se) eller examinator, Carin. 

Falkner (carin.falkner@ju.se)  

Om du accepterar att delta, vänligen skriv under nedan.  

______________ Datum  
 
___________________________________________Förskollärarens signatur 
 
___________________________________________Förskollärarens namnförtydligande 
 
___________________________________________Studentens signatur 
 
___________________________________________Studentens namnförtydligande  
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Bilaga 3 
Intervjufrågor: 
 
Inledningsfrågor: 
1. Vad är undervisning för dig? 
2. Vad är matematik för dig? 
 
Nyckelfrågor? 
3. Hur använder du dig av digitala verktyg i matematikundervisningen? 
 
4. Hur använder ni er av digitala verktyg i matematikundervisningen tillsammans med 
barnen? 
 
5. Hur har du fått din kunskap om de digitala verktygen som finns på förskolan?  
 
6. Vad anser du om digitala verktyg i matematikundervisningen? 
 
7. Hur upplever du barnens intresse kring matematikundervisningen med digitala 
verktyg? 
 
8. Hur upplever du barnens lärande inom matematiken med hjälp av digitala verktyg? 
 
9. Upplever du att digitala verktyg främjar matematikinlärningen hos barnen? 
  
10. Hur följer ni upp matematikinlärningen som barnen skapar med digitala verktyg? 
 
Avslutningsfråga 
11. Finns det något mer ni vill tillägga? 
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Fråga Respons Följdfråga analys 

1. Vad är undervisning för 
dig? 

   

2. Vad är matematik för dig? 
 

   

3. Hur använder du dig av 
digitala verktyg i 
matematikundervisningen? 
 

   

4. Hur använder ni er av 
digitala verktyg i 
matematikundervisningen 
tillsammans med barnen? 
 

   

5. Hur har du fått din 
kunskap om de digitala 
verktygen som finns på 
förskolan?  
 

   

6. Vad anser du om digitala 
verktyg i 
matematikundervisningen? 
 

   

7. Hur upplever du barnens 
intresse kring 
matematikundervisningen 
med digitala verktyg? 
 

   

8. Hur upplever du barnens 
lärande inom matematiken 
med hjälp av digitala 
verktyg? 
 

   

9. Upplever du att digitala 
verktyg främjar 
matematikinlärningen hos 
barnen? 
 

   

10. Hur följer ni upp det 
barnen lär sig? 
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