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Abstrakt 
This study deals with how the new tablet device can be used in daily practice in a pre-school, 

and how new technology is perceived by the children. I conducted a study using observations and 

interviews on a four to five year department. 

The reason I chose the pre-school I chose was because i have practiced there and hoped that 

the children would recognize me and feel more comfortable with answering questions. 

With interviews and observations I wanted to find out if the usage of tablets can be used in pre-schools. 

My conclusion is that it can be used advantageously for educational purposes. 
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Sammanfattning 

 
Denna studie handlar om hur surfplattan kan användas i den dagliga verksamheten på en förskola, 

samt hur den nya tekniken uppfattats av barnen. Jag genomförde en studie med observationer och 

intervjuer på en fyra till fem års avdelning.  

Anledningen till att jag valde den förskolan jag valde var för att jag vart där tidigare och arbetat och 

hoppades att barnen skulle känna igen mig och känna sig mer bekväma med att svara på frågor. 

Med hjälp av intervjuer och observationer ville jag ta reda på om surfplattor har någon användning i 

förskolan. Det jag har sett är att surfplattan mycket väl kan användas i pedagogiskt syfte. 

 
 
Nyckelord: iPad i förskolan, Matematik i förskolan, Matematik med surfplatta  
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Förord 
Ett stort tack till min underbara sambo som har stöttat och hjälpt mig under mitt skrivande och stått ut 

med mig under hela den tiden. Även tack till svärmor som har funnits där och hjälpt till. Tack sen till 

övrig familj som har stöttat mig hela tiden. Stort tack till alla i min närhet. 

Tack till barnen på förskolan xxx och deras föräldrar som gjorde att jag kunde göra intervjuerna och 

observationerna.
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1. Inledning 
 
Vi lever i en värld där det mesta är digitaliserat i form av diverse informationsteknik, som även kallas 

den digitala världen. Att det finns en surfplatta på i stort sett varje förskola börjar bli en självklarhet. 

  

Den digitala värld vi lever i är viktig för oss, och den finns överallt i samhället som till exempel på våra 

arbetsplatser, skolor och hemma i form av datorer, tv-apparater och mobiltelefoner för att ta några 

exempel. Den är ett redskap för att prata med andra människor ute i världen och för att leta efter nya 

kunskaper. I stort sett har alla barn tillgång till den. Barnen lever med datorspel, surfplattor, 

mobiltelefoner, musik och sociala medier (Lindström, 2012). När vi använder surfplattan tillsammans 

med barnen blir den ett bra verktyg inom olika ämnesområden, till exempel matematik. Det blir även ett 

lustfyllt lärande för barnen, men tekniken ska inte vara en ersättning för andra aktiviteter som vi har i 

förskolan, utan ett bra hjälpmedel (Gällhagen&Wahlström, 2011).  

 

Användandet av den nya tekniken går ner i åldrarna och många barn har en surfplatta hemma som de 

brukar spela på. Många av barnen vet mera om den nya tekniken än vad vi pedagoger gör. Vi pedagoger 

borde ta hjälp av barnen på förskolan för de kan väldigt mycket om t.ex. surfplattor.  

Allt började med att min brorson på 1,5 år lånade min iPhone och att jag såg hur han låste upp den själv 

och även att han hade lärt sig att hitta de spel han brukar spela. När jag såg detta kom tankarna om att 

mitt arbete skulle handla om surfplattor som verktyg i förskolan. Att det sen blev matematik jag valde 

var för att jag läste en kurs i detta och kände att det var roligt och spännande. 

 

Klerfelt har gjort en studie om samarbetet mellan barnen på förskolan. Där fick barnen göra egna sagor 

med ljud och sen fick de lägga till text och bild tillsammans på det ritprogram som fanns på datorn. 

Tillsammans satt de och diskuterade hur de ville ha det och alla kom med olika lösningar. Hon såg även 

att barnen som satt i bakgrunden kom fram och hjälpte till och blev deltagare i samarbetet. Alla barnen 

hjälpte varandra och kunde därför lösa uppgifterna. Egenarbete hade inte gett samma resultat. 

(Ljungberg, 2012) 
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1.1. Syfte och frågeställning 
Syftet är att undersöka om användandet av surfplattan kan bidra till undervisningen i matematik i 

förskolan.  

•  Fungerar applikationerna Fingu och Lolas Mattetåg i undervisningen?  

• Är barnen intresserade av spelen?  

• Är surfplattan ett bra verktyg till att lära sig matematik i förskolan? 

• Bidrar surfplattan till ett förbättrat samspel? 

 
1.2.  Begreppsgenomgång 
iPad – surfplatta utvecklad av Apple. 

 

Surfplatta – pekdator med avancerade funktioner och uppkoppling mot Internet via trådlöst nätverk 

eller via mobiltelefonnätet. (Nationalencyklopedin) 

 

Applikation – app ”tillämpningsprogram, ett datorprogram som är avsett för en viss tillämpning i 

praktiskt arbete” (Nationalencyklopedin, 2013). Apparna kan man ladda ner gratis eller mot betalning 

från App store, det är spel, digitala böcker, med mera. Det finns riktigt många olika appar på App store 

(Gällhagen, 2011). 

 

Paddagogik – En iPad fick väldig snabbt smeknamnet ”padda” och efter det började ordet paddagogik 

komma. Det är efter en språklek med de två olika orden padda och pedagogik (Ljungberg, 2012). 

 

Ios – Ett operativsystem som är exklusivt för Apples mobiler och surfplattor. 

Android – Ett operativsystem som finns på flertalets tillverkares mobiler och surfplattor. 

IKT- ”informations- och kommunikationsteknik” (Olsson, sida 7, 2013) 
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2. Litteraturgenomgång 

Gällhagen (2011)  som arbetar inom IT-pedagogik och skolutveckling säger att det är väldigt lätt att 

komma i gång med surfplattan och att den är lätt att använda. Det behövs inga särskilda utbildningar för 

att börja använda den på förskolan. Alla barn kan hantera den från dem yngsta till dem äldsta för det 

finns varken ett tangentbord eller mus. Det kan sitta ett barn i taget, men en fördel är att de sitter två till 

sex barn åt gången. Innan barnen på avdelningen får använda surfplattan bör alla pedagoger på 

avdelningen bekanta sig med den.  

 

Gällhagen (2011) berättar att de arbetar med olika teman på deras förskola under årets gång. Dessa är 

olika långa beroende på vad alla barnen tycker och känner. Pedagogerna ser vad barnen har för intresse 

och därefter förbereder pedagogerna ett tema. Det finns många olika teman och mycket vanligt är 

vattentema och matematiktema. När ett tema är bestämt finns det några olika aktiviteter som barn och 

pedagogerna gör tillsammans. 

 

I stort sett får alla barn tillgång väldigt tidigt till smartphones, datorer och andra tekniker hemma eller på 

andra ställen. Olsson (2013) gjorde en studie om ”IKT och vad pedagoger bör tänka på när de arbetar 

med nya digitala verktyg”( Olsson, sidan 8, 2013). Kunskapsluckorna som finns för surfplattor vill de 

fylla på och visa att man kan använda digitala verktyg i förskolan. De ville visa att pedagogerna och 

barnen kan arbeta med just surfplattor i verksamheten. Redan i början såg de att barnen hade en bra 

inställning till surfplattan och de lärde sig snabbt hur den fungerade. 

Olsson (2013) säger i sin studie att barnen hjälpte varandra med att visa hur de olika applikationerna 

fungerade och barnen samarbetade väldigt bra när de satt vid surfplattan. Genom att de hade så bra 

samarbete smittade det av sig till de andra barnen. När barnen använde den hjälpte de varandra för att 

komma i gång och tillsammans undersökte de vad de skulle göra för något och efter det omvandlades det 

till kunskaper inom användningsområdet för barnen. 

 

(Nielsen, 1999) gjorde en undersökning om barns samarbete vid datorn där barnen blev indelade i 

grupper efter kön. Efter könsindelningen blev de även indelade i grupper efter hur bra de hade presterat. 

Undersökningen visar att deras inlärning blir bättre med hjälp av samspelet och möjligheten att hjälpa 

varandra. Det spelar ingen roll om det är en som kan mindre och en som kan lite mer, för båda vinner på 

samarbetet. Peer tutoring är när två barn som samarbetar med varandra har olika kunskapsnivåer. Ena 

barnet kan mer än det andra och handleder barnet som har mindre kunskap. Många undersökningar visar 
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att barnet som handleder får ut mer av samarbetet än det barn som får hjälpen. De barn som kan mindre 

får mera kunskap om det specifika området.  

När den här undersökningen (Nielsen, 1999) gjordes valde barnen antingen att sitta själva eller med en 

kamrat. Vanligast var valet att sitta med en kamrat. Valet berodde på vilken uppgift som skulle göras. På 

grund av att de arbetade två och två ger det en syn på arbetandet som inte hade funnits om de hade 

jobbat ensamma. (Alexandersson, Linderoth & Lindö, 2001). 

 

Jessica Bystedt förskolechef svarar på en fråga om att några är kritiska till att använda surfplatta i de 

yngre åldrarna på förskolan. Hon säger att hon kan förstå att vissa är kritiska, men ändå är barnen inte 

ute mindre och leker på grund av det. Surfplattan ska finnas där som ett extra alternativ om några av 

barnen vill rita eller spela och för att barnen ska lära sig på ett roligt sätt. Hon tycker det är viktigt att 

den endast används i pedagogiskt syfte, att barnen inte ska sitta ensamma med den och att det bara ska 

finnas pedagogiska appar på den (Bystedt, 2012). 

 

Ljung- Djärf (2002) har gjort en studie på olika förskolor om datoranvändning och hon säger att det är 

väldigt vanligt att barn använder datorn som finns på deras förskola. Oftast finns inget syfte till varför 

barnen använder datorn på förskolorna. Det finns många olika möjligheter att använda datorn och man 

kan hantera den på många olika sätt. Under studien framkommer det att pedagoger ser olika på 

användningen av datorer och att de tycker olika om tekniken, men efter intervjuer med de olika 

pedagogerna kommer det fram att de tycker det är viktigt att barnen har med den tekniken redan från 

förskolan och är vana vid en dator. De tycker det är viktigt för att det är ett nytt redskap som barnen ska 

ta med sig. (Ljung-Djärf, 2002) 

 

2.1. Paddagogik 
I ett examensarbete från 2012 med titeln Paddagogik, iPad som pedagogisk verktyg i förskolan 

genomför Ljungberg (2012) en studie om surfplattan som pedagogiskt verktyg i förskolan. 

 

Ljungberg tar upp att vi är väldigt beroende av de digitala kunskaper som vi har för att kunna 

kommunicera och kunna ta del av tjänsterna och samhällets utbud. Den digitala tekniken är självklar i 

den värld vi lever i just nu. Alla barnen har inte tillgång hemma till den tekniken som finns nu och det är 

därmed förskolans uppgift att alla barnen får den kunskapen i förskolan. (Ljungberg, 2012). 

 

Ljungberg (2012) genomförde sin undersökning genom att intervjua sex kvinnor på olika förskolor i den 

kommun som hon arbetar i. Hennes forskningsfrågor är ” Hur introducerades iPads på din förskola? Hur 

används iPads på din förskola? Hur påverkar iPaden som pedagogiskt verktyg barns lärande? Ser du någon 
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skillnad i barnens användning av iPads kontra dator? Hur kommer du att arbeta vidare med iPad som 

pedagogisk verktyg?” ( Ljungberg, 2012, Bilaga 1). 

 

Ljungberg (2012) beskriver att alla förskolor arbetar olika med surfplattor och att alla har olika 

erfarenheter. Även syftet med att ha en surfplatta i förskolan ser olika ut för lärarna. Introduceringen ser 

lika ut för alla genom att de förbereder med olika appar som pedagogerna kan ladda ner. 

  

De intervjuade lärarna sa att det är barnen som använder surfplattan till största delen, medan lärarna 

använder den till dokumentation. Många av dem säger att det är viktigt att alla barnen får använda den 

som finns på avdelningen någon gång under veckan. Den används till olika ämnen som matematik, 

språk, film och foto och naturkunskap, men mest är det språk och matematik som den används till 

(Ljungberg, 2012). 

 

Lärarna tycker att alla barnen lär sig fort när de sitter med surfplattan och även att barnen inte lär sig lika 

fort i andra situationer, men ingen har reflekterat mera över varför de tror det. Många av dem tror att 

barnen flockas runt den för att det är roliga ljudeffekter och att det alltid är något som händer. Lärarna 

tycker att barnen samspelar bra och även de barn som annars inte kommer överens på förskolan. Barnen 

får öva på turordningen och de lär av varandra också och det är lätt att för även de yngre att sitta med 

(Ljungberg, 2012). 

 

Lärarna önskar att det i framtiden finns en möjlighet att kunna använda surfplattan till barnens portfolio. 

De säger att det finns bra utvecklingsmöjligheter för surfplattan som pedagogisk verktyg i förskolan. De 

såg inga begränsningar inom de olika områdena som surfplattan kan användas till. 

Men några kunde inte se vilka möjligheter som finns, eftersom att de inte använt en surfplatta mycket i 

förskolan (Ljungberg, 2012). 

 

Ljungbergs (2012) slutord i examensarbetet är att surfplattan tillför mycket i den pedagogiska 

verksamheten på de olika förskolorna och att alla barn kan använda den och tycker att det är roligt att 

använda och att inlärningen blir lustfylld. Med surfplattan samspelar barnen väldigt bra och den betyder 

mycket för barn som behöver särskilt stöd. Många av apparna är inte till för undervisning och de är 

engelskspråkiga. 
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2.2. Läroplanen 
För att barnen ska få ett livslångt lärande startar det från början när barnet börjar på förskolan. Barnen 

ska tycka att det är roligt och vara på förskolan, att de får lära sig nya saker och att det känns tryggt att 

komma till förskolan. Alla barn ska kunna vara delaktiga i aktiviteterna på förskolan och behöver något 

barn extra stöd ska pedagogerna ge det till barnet (Skolverket, 2010). 

 

 

Här nedan kommer några mål från förskolans läroplan, ”Förskolan ska sträva efter att varje barn: 

 

• Utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, hantera konflikter och förstå rättigheter 

och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler. 

• Utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge utryck för egna uppfattningar och försöker 

förstå andras perspektiv. 

• Utvecklar sin förmåga att utskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar” 

(Skolverket, 2010, sidan 10). 

 
 
2.3. Matematik  
Överallt i barnens vardag finns matematiken runt omkring dem. Som när barnen dukar inför lunchen 

eller räknar barnen på samlingen. För att barnen ska se positivt på matematik är det viktigt att man börjar 

med det i tidig ålder och på ett lustfyllt sätt. Barnen blir mera nyfikna och vill lära sig (Olsson, 2013). 

Man kan börja med de yngsta barnen på förskolan lite lätt och prata med dem, som när man delar och 

ger ut frukten. Senare tar man även in mattespråket, man använder ordet cirkel i stället för att säga rund 

eller kvadrat i stället för att säga fyrkantig. För att alla barn på förskolan ska kunna se matematiken i 

deras vardag måste vi som pedagoger synliggöra den. Genom att vi räknar på samlingarna, hur stora 

delar vi delar frukten, hur många glas vi ska duka till lunchen osv, när vi gör det utmanar vi barnen 

dagligen (Dahl & Rundgren, 2004). 

 

I läroplanen finns de här matematiska målen med: 

 

”Förskolan ska sträva efter att varje barn  

• utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper 

hos mängder, antal, ordning och tal begrepp samt mätning, tid och förändring, 

• utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva 

olika lösningar av egna och andras problemställningar, 
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• utvecklar sin förmåga att utskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp 

och samband mellan begrepp, 

• utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang” (skolverket, 2010, sida 

10). 
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3. Metod 
Det finns två sorters intervjuer. Den första är när man ställer fasta frågor till dem som deltar och den 

andra är att man använder andra friare frågor som kan vara mera olika till dem som deltar. Den första 

kallas strukturerade intervjuer och den andra kvalitativa intervjuer (Johansson & Svedner, 2006). Mina 

intervjuer var kvalitativa.  

 

3.1. Val av metod 
Observationer av barnen genomfördes på barnen då de använde tidigare nämnda matematikspel på 

surfplattan och då de arbetade i par. Observationerna förbereddes genom att göra en observationsmanual 

(Bilaga 2) som senare användes medan barnen spelade. Efter barnen spelat färdigt ställdes det frågor 

som utgick från tidigare nämnda matematikspel (Bilaga 1).  

När man intervjuar barn är det inte bara frågorna, deras uttrycksätt och det barnen svarar som spelar roll 

för vilka svar man får. Kontakten som skapas med barnet spelar in lika mycket eftersom att barnet inte 

berättar eller gör någonting om det inte vill (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000). 

 
3.2. Urval 
Undersökningen gjordes på en förskola som jag tidigare har varit på och där barnen känner mig. Det är 

en mångkulturell förskola och på den här avdelningen är barnen fyra till fem år. Flera av barnen har 

svårt med svenska språket. På avdelningen går det 21 barn och 17 föräldrar gav sitt godkännande att det 

var okej att intervjua deras barn. Av olika anledningar som att barn var lediga, sjuka eller kom senare, 

intervjuade jag bara tio stycken barn. 

 
3.3. Genomförande 
Jag mailade till en av pedagogerna på den avdelning som jag valde att göra min studie på och frågade 

om pedagogen kunde hänga upp mina missivbrev (Bilaga 3) om att få intervjua barnen på den 

avdelningen. Alla föräldrar fick ett formulär där de kunde godkänna om deras barn fick vara med i min 

undersökning.  Pedagogen och jag hade mailkontakt hela tiden, bokade in en dag som passade för att 

göra mina observationer och intervjuer. 

Barnen som var med i min undersökning var mellan fyra och fem år och det var både flickor och pojkar 

som deltog. Jag var på förskolan vid två olika tillfällen och gjorde intervjuer och observationer, båda 

gångerna var det luciaträning med de andra avdelningarna. Det blev väldigt ont om tid och stressigt. 
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 Jag började med att observera och innan jag startade berättade jag för barnen vad de skulle göra och 

varför jag var där och att jag behövde deras hjälp. Innan barnen började spela de olika spelen berättade 

jag hur de skulle göra. Observationerna var mellan 20-25 minuter och genomfördes i personalrummet, 

där vi satt helt själva utan att bli störda. Först fick de sitta och spela Lolas mattetåg i ca 10-15 minuter 

och försöka lösa uppgifterna. Sedan startade jag Fingu och förklarade hur de skulle spela. Medan barnen 

spelade de olika spelen, satt jag med en observationsmanual och antecknade vad de gjorde och sa. 

 

Efter det fick det ena barnet gå in på avdelningen och det andra stannade kvar. Intervjuerna som var 

mellan tre och fyra minuter spelades in på min mobil.  När jag intervjuade barnen skrev jag ner 

anteckningar i mitt block. 

 

Lolas mattetåg – man får följa med Lola när hon hämtar sina vänner och på vägen dit är det olika 

matematikuppgifter. Lola frågar i tal och text ”vilken är nummer 3?” och då ska barnet klicka på trean 

för att lösa uppgiften. Några andra uppgifter är att man ska peka på rutan med flest fyrkanter, eller 

vilken är inte en siffra (1,7,L). Ett spel som finns tillgängligt till både Android och Ios. 

Fingu – är ett spel där man får addera. Det kommer ner olika frukter t.ex. tre päron och tre jordgubbar 

och när man summerat frukterna lägger man antalet fingrar på skärmen. Det är olika nivåer och efter 

hand blir det svårare och svårare. Ett spel som finns tillgängligt till Ios. 

 
 
3.3.1. Genomgång av observationer 

 
Paren i observationerna som består av en fyra- och en femåring spelade båda spelen. Paren löste 

uppgifter genom att ta hjälp eller genom att klara det helt själva, som senare visas i diagram 1. 

 

Observation 1: Grupp 1 löste totalt åtta uppgifter utspritt på båda spelen.  

Observation 2: Grupp 2 löste sju uppgifter totalt i båda spelen. 

Observation 3: Grupp 3 löste tillsammans tio uppgifter i båda spelen. 

Observation 4: Grupp 4 klarade av att lösa tretton uppgifter i båda spelen 

Observation 5: Grupp 5 löste bara två uppgifter i båda spelen på grund av samarbetssvårigheter.
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4. Resultat 
Här nedan kommer resultaten för min undersökning. Först kommer resultatet av intervjuerna som jag 

gjorde. Därefter kommer resultaten från de observationer som jag gjorde när barnen satt i par och 

spelade. De spelade Lolas mattetåg och Fingu. 

 
4.1. Resultatet av intervjuerna 
En av frågorna som jag ställde var om de hade en surfplatta hemma och i så fall vad de brukar spela på 

den?  Sju av tio barn svarade att de hade en surfplatta hemma som de spelade flera olika spel på medan 

de andra inte hade någon. Ett av barnen började prata om att de skulle få en den dagen eller en annan 

dag. 
Pedagog: Har du surfplatta hemma? Om ja, vad brukar du spela på den? 

Flicka 4 år ” Ja. Det finns svårt som man måste en när någonting kommer efter en häst 

rider och en sten kommer efter den, man måste skynda sig, öh hm den heter ponny” 

 

Flicka 4 år ”Ja. Jag brukar spela, öh vad heter de vi har inte pippispel. Men vi har ett tog jag bort  

men ett har vi kvar, jag vet vad den heter men vi brukar spela. 

 

När frågan om vad de tycker om matematik ställdes svarade sju av tio att de tycker om matematik och 

att räkna är det roligaste. De som inte tyckte om matematik kunde inte svara på frågan varför de inte 

gjorde det.  
Pedagog: Gillar du matematik? Ja/nej, varför? Vad är roligast? 

Flicka 4 år ” Ja. Att räkna 

 

Pojke 5 år ” Ja. För att det är bra. Att man kan lära sig 

 

Flicka 4 år ” Ja. Pedagog: Roligt? Aa. Man får rita där, man får klubbor där, man får göra allt där borta” 

 

När jag frågade barnen om vad de tyckte om de olika apparna och om det var lätt eller svårt svarade tio 

av tio att det var väldigt roligt att spela Fingu och Lolas Mattetåg, men att det var lite för lätt att spela 

Lolas Mattetåg. Två av tio svarade att de tyckte att Fingu var svårt att spela, men de andra tyckte att det 

var lätt. 
Pedagog: Var det roligt att spela Fingu och Lolas mattetåg? Ja/Nej? Svårt/Lätt? 

Flicka 4 år”Ja. Hmm fingu har jag inte spelat, för det finns inte på mammas iPad. Men lolas mattetåg 

det vet ja. Det var lite lätt och lite svårt” 

 

Pojke 5år”Bara lola, för den andra var svår” 
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Flicka 5 år ” Mm. För att tåget var jätteroligt. Lätt. Pedagog: Tyckte du någon av dem var svår? Öh, den där frukten” 

 

Båda spelen var väldigt uppskattade av alla barnen. Det var sju av tio som tyckte det var roligast att 

spela Lolas mattetåg. Sen var det tre av tio som tyckte Fingu var roligast men det var bara två barn som 

tyckte att båda spelen var riktigt roliga. 
Pedagog: Vilken av dem var roligast? Varför? 

Flicka 5år”Tågen. För det var jätteroligt”  

 

Flicka 4 år ” Fingrarna, för att de finns tre som vill äta ett päron, men det finns 

 bara en och de bråkar bara så där” 

 

Flicka 4 år ” Fingu. Fick spela ett annat spel jag aldrig spelat 

De tycker jag i alla fall är roligt 

 

Alla barnen var väldigt överens att det gick bra att sitta och spela med en kompis och att det var roligt. 

Åtta av barnen tyckte att de hjälpte varandra när de satt och spelade de två olika spelen, medan de andra 

två tyckte inte alls att de hjälpte varandra. Åtta av tio tyckte inte alls det vart svårare när man spelade 

med en kompis och de andra två tyckte det. 
Pedagog: Hur var det att samarbete med en kompis? Roligt? Hjälpte ni varandra? 

Eller blev det svårt att spela? 

Flicka 4år”Bra. Aa, han kunde inte så mycket om fingu. Mm, det blev inte så svårt” 

 

Pojke 4 år ”Jättebra. Mm. Ja. Hon visste att de var på den sidan då hon bara 

Tryckte på den röda. Nej” 

 

Flicka 4 år ” Bra. Ja. Ja det gjorde vi. Nej, men ibland brukar jag och en kompis spela men först brukar jag visa henne och 

sen får hon spela, vi turas om först tar nån och sen nån annan” 

 

När frågan kom om de lärde sig något när de spela Lolas mattetåg och Fingu var det bara tre av tio som 

hade lärt sig något. De andra sju barnen berättade om andra spel som de lärt sig av eller så hade de inte 

lärt sig något.  
 Pedagog: Vad lärde du dig? 

Flicka 4år”Hur många det kan bli och hur mycket numret är vad som inte är en bokstav ett nummer” 

 

Flicka 5 år ” Öh, kunde allt. Sen kan jag gå till dagis själv” 

 

Flicka 4 år ” Ja min mammas telefon finns det en flicka som ringer och det finns en stor varg han  

Är jättestor han vill äta henne. Men då man ska fånga diamanter som är bra 

varför då kan man läsa på de då förlorar inte man” 
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4.2. Resultatet av observationerna 
Här nedan är ett diagram baserat på mina observationer med hjälp av observationsmanualen (bilaga 2) 

som visar hur många gånger respektive grupp har löst spelen, t.ex. genom att berätta för varandra osv. 

Diagrammets Y-axel visar antalet gånger och X-axeln visar på vilket sätt barnen har bett om hjälp.  

 

Den första observationen gjordes på grupp 1. Den andra på grupp 2 för att sedan fortsätta likadant på 

resterande grupper. På diagrammetets sida beskrivs det med en skala från noll till sex hur många gånger 

paren har frågat pedagogen om hjälp. 

 

Grupp 1 som har den mörkblåa färgen har löst uppgifterna genom att berätta för varandra två gånger, 

genom att visa kompisen en gång, ingen gång frågade de en kompis, tillsammans löste de en uppgift och 

frågade pedagogen fyra gånger. 

 

Grupp 2 har den röda färgen och de löste uppgifterna genom att berätta för varandra två gånger, visa 

kompisen tre gånger, frågade kompisen en gång, tillsammans löst de en gång och ingen gång så frågade 

de pedagogen om hjälp. 

 

Grupp 3 har den gröna och den gruppen berättade för varandra fyra gånger, visade kompisen en gång, 

frågade kompisen två gånger, tillsammans löste de en uppgift och de frågade pedagogen två gånger. 

 

Grupp 4 som visas i lila färg har löst problemen genom att fråga pedagogen två gånger, frågat sin 

kompis fem gånger, genom att kompisen har visat den som har spelat en gång, genom att ha berättat för 

varandra fyra gånger samt löst problemen tillsammans en gång. 

 

Grupp 5 är den som är ljusblå och de berättade för varandra hur det skulle lösa uppgiften två gånger, 

visa kompisen en gång, ingen gång frågade de kompisen, tillsammans löste de en gång och frågade 

aldrig pedagogen om hjälp. 
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Hur barnen samarbetar när de löser problemen	   
 

 
 

Diagram 1 
 

Genom observationerna jag gjorde när de satt tillsammans, fick jag se att de flesta grupper samarbetade 

väldigt bra med båda spelen. Barnen spelade varannan gång. Någon gång spelade ett barn flera gånger i 

rad.  

 

4.2.1. Anteckningar av observationer 
Under observationerna gjordes det anteckningar om att tre grupper hade bra samarbete mellan de två 

barnen som spelade. De övriga två grupperna hade inte lika bra samarbete. Ett av barnen i vartdera paret 

flyttade surfplattan närmare sig, medan det andra barnet inte fick vara med utan satt bredvid och tittade 

på och det syntes att även det barnet ville spela. Båda gångerna fick jag gå in och berätta att de skulle 

spela tillsammans. Ett tag gjorde de det och sen gick det tillbaks att samma barn hade surfplattan igen. 

Det hände flera gånger under tiden som jag observerade och jag fick säga till många gånger. 

Flicka 4 år ” Nu vill jag göra pusslet?” 

Vissa av uppgifterna i Lolas mattetåg verkade vara svåra för barnen, men det visade sig vara för att de 

gärna började trycka på saker direkt utan att lyssna på instruktionerna. När de började lyssna till 

instruktionerna från spelen gick det lite bättre, även om de provade sig fram när de inte kunde svaret. 

Fyra av tio barn frågade aldrig om hjälp under observationerna medan de andra barnen bad om hjälp ett 

par gånger. 
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Flicka 5 år ”Störst till minst ska den dit då?” 
Här ovan är ett citat från en flicka som frågar om en uppgift som går ut på att sortera rutor med antal 

stjärnor i, från flest till minsta antalet stjärnor. Många av barnen hade svårt med denna uppgift. De 

provade sig fram först och det var ett par som löste det själva efter att de undersökt det. Det jag fick se 

var att på några av uppgifterna hade de svårt att förstå vad de skulle göra, t.ex. med pusslet där man 

skulle pussla ihop en siffra genom att flytta bitarna till en mall som såg ut som siffran. Under alla 

observationerna såg jag att innan de frågade om hjälp av mig så provade de själva och undersökte hur de 

skulle göra för att klara uppgiften. 

 

I stort sett alla barnen hade svårt när de spelade Fingu, även om jag förklarade hur de skulle göra, men 

inget av barnen gav upp utan försökte att klara av det.  Alla paren klarade av spelen några gånger och 

barnen blev så glada att det lyste i hela deras ansikten. Ett par var väldigt duktiga på att samarbeta när de 

spelade Fingu. Först såg man att de räknade hur många fingrar de var tvungna att lägga och sen lade de 

sina fingrar samtidigt på surfplattan. De andra paren var mindre bra på att samarbeta och de pratade inte 

med varandra om hur de skulle göra för att lösa det. De spelade var för sig och inte tillsammans. 

 

Alla fem grupperna var helt olika på alla sätt. Några satt och pratade hela tiden om spelen, andra pratade 

om annat med mig, några satt tysta och bara spelade. Ett par satt i stort sett helt tysta hela tiden när de 

spelade de olika spelen. De pratade inte med varandra alls utan tittade bara på varandra, medan de andra 

paren pratade väldigt mycket med varandra om hur de skulle lösa de olika uppgifterna.  
Pojke 5 år ”Jag vet att den ska vara här” 

Flicka 4 år ” Jag kan inte, vill du?” 

Genom alla observationer såg jag att alla barnen tyckte om att spela de här spelen och man såg att de 

ville spela mera efter ca 20-25 minuter.   
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5. Diskussion 
Detta avsnitt kommer att handla om slutsatserna jag kommit fram till. Först är det en diskussion om den 

valda metoden och sen kommer det en diskussion om mitt resultat. Sist kommer det förslag på framtida 

undersökningar. 

 
5.1. Metoddiskussion 
Nu efter att jag gjort mina intervjuer och observationer anser jag att observationer var ett bra val för att 

utföra undersökningen. Jag skulle dock ha gjort fler och andra observationer och skulle även delat upp 

observationerna per spel och inte bakat ihop dem som jag gjorde den här gången. Intervjuerna blev inte 

bra. Jag fick inte fram så pass mycket information som jag ville ha. Jag hade kunnat avstå alla intervjuer 

och bara gjort observationer på barnen. Om jag ställt annorlunda frågor vid intervjuerna hade jag nog 

fått ett bättre resultat. Dessutom om jag hade gjort undersökningen på en förskola där flertalet barn har 

svenska som modersmål hade nog resultatet blivit annorlunda. Något som jag har tänkt på så här i 

efterhand är att jag skulle ha intervjuat några pedagoger om hur de ser på samspelet mellan barnen när 

de sitter och spelar på dator eller surfplatta. Jag skulle också ha frågat om hur de gör med inlärningen av 

matematik och om de tycker att en surfplatta är ett bra verktyg till matematik.  

 

Att jag valde att ha både flickor och pojkar i min undersökning tycker jag är bra. När barnen satt och 

spelade så var de några par som bara vara flickor eller bara pojkar, men även något par som var blandat. 

Alexandersson m.fl. (2001) tar upp att barnen blev uppdelade i pojk- och flickgrupper efter vad de har 

presterat. De visade sig att när de satt och samarbetade blev det bättre med inlärningen. Det kanske 

stämmer, men det var ingenting jag märkte av när undersökningen gjordes. Jag anser att det ska vara 

blandat och att man inte ska titta på hur barnen presterar.  Det spelar ingen roll hur barnen presterar och 

sedan dela in de i grupper efter det; det är självklart att alla presterar olika. Annars skulle denna värld 

vara väldigt tråkigt om alla var på samma sätt och kunde allt. Det jag såg var att de barn som inte kunde 

tittade på det andra barnet och de visade varandra. De flesta barnen var verkligen hjälpsamma och de var 

roligt att se. 

 

Jag var väldigt snabb att ställa frågor i stället för att låta barnet tänka klart, alla människor tänker olika 

fort. På grund av luciaträning på förskolan de gångerna jag var där blev det stressigt och tidsbristen 

gjorde att det inte fanns möjlighet att låta barnen ta all den tid de behövde för att få tänka färdigt. 

Så här i efterhand kan jag tycka att jag kunde fått den informationen när jag hade mailkontakt med en av 

pedagogerna.  
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En sak som är väldigt viktigt är att man får bra kontakt med barnen man intervjuar. Det hände med ett av 

barnen som jag intervjuade att det barnet inte ville svara på några av frågorna; trots att jag vart där 

tidigare, fanns inte den kontakt vi hade förut kvar på samma sätt. Jag accepterade att det barnet inte ville 

svara och gick vidare med nästa fråga. Den kontakt som skapas med barnen är lika viktig som att man 

får svar på frågorna som man ställer till barnen (Doverborg m.fl., 2000). 

 
5.2. Resultatdiskussion 
Många av barnen förstod inte vad jag menade när jag frågade om de tycker om matematik. Jag skulle ha 

berättat mera om ämnet matematik innan jag ställde frågan. Då hade jag nog fått ett helt annat svar på 

den frågan. Olsson (2013) säger att om barnen ska se positivt på matematik så börjar man med det i tidig 

ålder och på ett roligt sätt. De barn som svarade att de tycker om matematik och att räkna är roligt räknar 

kanske mycket hemma. Eller så har de tagit till sig när pedagogerna har pratat om det på förskolan och 

visat mera intresse. För alla barn visar inte intresse av ett visst ämne direkt. Det man kan göra på 

förskolan är att man kan prata om matematik på samlingen och det kan vara hur man delar frukten i ½ 

eller om något barn vill ha en ¼. Om man tar lite i taget varje dag så ökar nog intresset mer och mer för 

barnen och när de kommer till skolan ser de positivt på matematik som ämne. 

 

Under intervjuerna framkom det att barnen tyckte om att spela spelen. Det var kul att se att de 

samarbetade bra, vilket jag inte trodde skulle vara fallet. Så här i efterhand skulle jag ha valt ett annat 

spel än Fingu då det var för svårt att sitta och spela två och två. Gällhagen (2011) säger att innan barnen 

på avdelningen får sitta ner och prova surfplattan så bör alla pedagoger prova den innan. 

Jag skulle ha provat om det gick att spela det spelet med två stycken innan. Det hade antagligen gått 

mycket bättre om de suttit själva och spelat, eller om de turats om för då hade de nog blivit ett helt annat 

samarbete. Samarbetet när de spelade Fingu var inte bra; överlag verkade det dock vara ett roligt och bra 

spel där barnen fick träna på addition. Lolas Mattetåg var ett väldigt bra spel som jag rekommenderar att 

man laddar ner på förskolan eller hemma. Där såg jag att några av barnen lärde sig olika saker och man 

kan skaffa betalversionen och då finns det svårare uppgifter att lösa. 

 

Sista frågan jag ställde i intervjuerna var vad de hade lärt sig och det var tre barn som hade lärt sig 

något, medan de andra barnen antingen inte förstod frågan, eller ställde jag frågan på fel sätt? Jag har 

undrat vad jag gjorde för fel, eftersom de andra barnen började prata om att de kunde gå till dagis själva 

eller ett annat spel som de hade hemma på sin surfplatta.  
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 Alla tio barnen var snabblärda och förstod surfplattan väldigt fort och de var försiktiga med den. Olsson 

(2013) tar upp att barnen hade en bra inställning till surfplattan på förskolan och att de lärde sig snabbt. 

Att barnen har en bra inställning till surfplattan är nog för att barnen är bekanta med den sen länge och 

det är väldigt vanligt att det finns en surfplatta på förskolan som barnen får använda ibland. De barnen 

som jag intervjuade är alla bekanta med den, för de har en surfplatta på deras avdelning som de får 

använda ibland. 

  

Efter jag observerat alla när de satt och spelade spelen kom jag fram till att barnen borde ha fått se när 

jag spelade och förklarade hur de skulle spela. Då kanske barnen inte hade bett om hjälp lika ofta. 

Ljungberg (2012) tar upp att det inte så finns många applikationer som är bra för undervisningen som 

finns på förskolorna. Men nu när det är 2013 finns det många olika appar under kategorin undervisning 

och när jag sökte efter olika spel inom matematik hittade jag väldigt mycket. Det har utvecklats väldigt 

mycket när det gäller att ha surfplattor på förskolorna. Det finns många pedagogiska appar och går man 

in på App store finns de under undervisning. Det finns inte bara till matematik utan till andra ämnen 

också. Det finns en sida som heter pappasappar och där är det olika föräldrar som recenserar appar till 

surfplattor eller smartphones. 

 

Bystedt (2012) pratar om att surfplattan ska finnas där som ett extra alternativ för barnen när de vill rita 

eller spela något spel. Barnen skall dock inte sitta med den hela dagarna utan gör andra aktiviteter också. 

Jag håller med det som hon säger, att de ska finnas där som extra aktivitet för barnen, men även för 

pedagogerna. Som jag har skrivit ovan så finns det många pedagogiska appar som man kan ladda ner till 

surfplattan som finns på förskolan. Den kan användas t.ex. när man har aktivitet med matematik där 

barnen kan sitta och samarbeta.  

 

När jag såg att två barn hade svårt att samarbeta med sin kompis började jag undra varför? 

Kan det vara att de barnen är vana att göra allt själva hemma och inte alls är vana med att dela med 

andra kompisar. Jag själv tycker det är viktigt att barnen samarbetar redan i förskolan, för när de barnen 

kommer upp i skolan kommer de att få samarbeta mycket genom hela sin skoltid. Jag vill att de barn 

som inte fick vara lika delaktiga under observationerna skulle få spela lika mycket som de andra barnen 

där samarbetet fungerade bra. En sådan situation är svår när man inte vet hur man ska hantera den, jag sa 

till flera gånger att ni är två som spelar och då vändes surfplattan till kompisen. Lika snabbt var den 

tillbaka vid samma person igen som satt och spelade själv. 

 

Alla barnen tyckte verkligen det var roligt att de fick sitta och spela de olika spelen med en kompis. Jag 

tyckte att de hjälpte varandra ibland och de tyckte de själva också. De tyckte inte heller att det var svårt 
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att de satt två stycken, förutom de två barn som tyckte att det blev svårare att spela två. Det är som 

Olsson (2013) säger i sin studie att barnen på den förskolan hjälpte varandra med de olika 

applikationerna och att samarbetet vid surfplattan var bra. Det stämmer in bra med min undersökning; 

barnen satt och hjälpte varandra när de spelade Lolas Mattetåg och Fingu och i stort sätt var samarbetet 

bra mellan alla barn. 

 

Det var väldigt många av barnen som hade en surfplatta hemma och det märktes när de satt och spelade, 

att barnen var vana vid att sitta med en surfplatta. Det är som Gällhagen (2011) säger att en surfplatta är 

lätt att hantera och även de yngre kan sitta och spela på den. Det var dock några som inte hade en 

surfplatta hemma, men de lärde sig snabbt hur de skulle göra. Vad är det som gör att barnen som är 

födda på 2000-talet kan mycket om den teknik som finns nu? Barnen pratade om sina spel som de hade 

på sin surfplatta och det var en tjej som sa att hon skulle få en samma dag eller dagen efter.  

 

Avslutningsvis känns det kul att barnen tyckte att spelen som jag valde var roliga och de hade nog 

kunnat sitta och spela längre om de fick det. Alla barnen verkade väldigt nöjda med att fått spela Fingu 

och Lolas Mattetåg. Denna undersökning pekar på att surfplattan är ett bra verktyg i förskolan och att de 

bör finnas tillgängliga för alla barn. Den är speciellt bra för de barn som behöver extra stöd. Ljungberg 

(2012) tar upp att surfplattan tillför variation i den pedagogiska verksamheten på alla olika förskolor. 

Detta är även min åsikt. 

 
 
5.3. Slutsats 
Det är väldigt vanligt att barnen samarbetar på förskolan när de gör olika saker, som i det här fallet sitta 

och spela med en surfplatta. Alla barnen var sams hela tiden de satt och spelade. Trots att det fanns barn 

som hade svårt att samarbeta och dela med andra barn. Några av barnen har svårt med samspelet och jag 

undrar varför? Vad kan man göra åt de barn som har svårt för det? Är det något vi pedagoger på 

förskolan kan göra något åt? Eller ska vi bara låta det vara? Alla barnen löste uppgifterna tillsammans på 

olika sätt, och antingen spelade de själva eller turades om. Det syntes hela tiden när barnen spelade att 

de var helt koncentrerade på vad de gjorde och att några av barnen hade lärt sig olika saker från spelen. 
 

Det finns som sagts många bra applikationer för matte, som i det här fallet Fingu och Lolas Mattetåg. 

Spelen är bra för barnen och till de förskolor som har en surfplatta rekommenderar jag att ladda ner båda 

spelen. Innan spelen presenteras för barnen bör pedagogerna ha spelat dem själva. Då vet pedagogerna 

mera om hur spelen går till och hur de ska förklara för barnen. Jag anser verkligen att surfplattan är ett 

bra verktyg för att lära ut matematik i förskolan, inte bara för de äldre utan även de yngre. 
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Alla barnen som jag intervjuade var väldigt intresserade av båda spelen och man såg hur de var helt inne 

i spelen. Jag anser att de borde finnas en surfplatta på varje förskola för det är ett bra extra alternativ i 

verksamheten och man kan göra mycket med den. För det finns som sagt väldigt bra pedagogiska 

applikationer som man kan ladda ner till alla barn på förskolan. 

 
 
5.4. Implikationer för skolan och förslag på fortsatt forskning 

 
• Vad kan man göra på förskolan med de barn som har svårt att samarbeta? 
• Jämför en förskola med surfplatta och en utan i ämnet matematik. Vad är skillnaden? 
• Är surfplattan ett bra hjälpmedel vid läs- och skrivsvårigheter? 
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7. Bilagor 

Här nedan är de olika bilagorna 

 
7.1. Intervjufrågor bilaga 1 
 

• Tjej/kille 

• Hur många år är du? 

• Har du surfplatta hemma? Om ja, vad brukar du spela på den? 

• Gillar du matematik? Varför?  

• Var det roligt att spela fingu och lolas mattetåg? Varför? Svårt eller lätt? 

• Vilken av dem var roligast? Varför? 

• Hur var det att samarbeta med en kompis? Hjälpte ni varandra? Eller blev det svårt att spela?  

• Vad lärde du dig? 

 

 
 
7.2. Observations manual bilaga 2 
 
 

Hur barnen samarbetar och löser problemen	  

Genom att berätta 
för varandra	  

	  

Visa kompisen	   	  

Fråga kompisen	   	  

Helt själva	   	  

Fråga pedagog	   	  
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7.3. Missivbrev bilaga 3 
 
Hej!	  	  
Jag går sista terminen på Lärarutbildningen mot yngre åldrar vid Karlstads universitet och skall nu göra 

examensarbete i teknik som handlar om surfplatta som ett verktyg till matematik. Med anledning av 

examensarbetet kommer jag att behöva intervjua barnen på xxx därför behöver jag ert medgivande för att 

intervjua ert barn. Deltagandet är frivilligt så vill inte barnen svara så behöver de inte det.  

Frågorna jag kommer att ställa är:  

• Har du surfplatta hemma? 

• Gillar du matematik? 

• Var det roligt att spela fingu och lolas mattetåg?  

• Vilken av dem var roligast? Varför? 

• Hur var det att samarbeta med en kompis? 

• Vad lärde du dig? 

Jag kommer att följa vetenskapsrådets forskningsetiska principer för humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Barnen kommer att vara helt anonyma och inga fotografier kommer att förekomma. Det enda som 

kommer att stå är barnets kön och ålder.  

 

Har ni frågor så kan ni nå mig antingen på mobilen eller mailen. 

Mail:  

Mobilnr:  

 

Med vänliga hälsningar Regina Mets 

 

______________________________________________________________________________ 

 

Jag ger mitt medgivande till att mitt barn__________________________________ får intervjuas  
                                                                                                    barnets namn  

         XXX den   /   -2013    __________________________________  
                                         vårdnadshavares underskrift  


