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Förord 
Vi som genomfört denna studie heter Fairooz Andriws och Suzan Abasa. Denna studie är ett 

examenarbete som vi genomfört på förskollärarprogrammet vid Uppsala universitet. Valet av att 

skriva tillsammans kom naturligt, eftersom vi har följts åt under hela utbildningen. Denna studie har 

varit till hjälp för vårt kommande förskolläraryrket, då vi har fått bättre uppfattning och syn på 

matematikämnet.  

 

Vi vill rikta ett stort tack till vår fantastiska handledare Maria Hedefalk, för all stöd och vägledning 

under skrivandet av examenarbetet. 

 

Vi vill dessutom tacka våra fantastiska familjer, för deras stöd och enorma tålamod.    

Suzan: Jag vill rikta ett stort tack till mina barn (Maria & Peter) för att ni stod ut med mig under alla 

dessa år. Vill också tacka min underbara man (Bashar) för all stöd och tålamod. Ni alla är fantastiska. 

 

Fairooz: Stort tack till min underbara man (Martin) som har uppmuntrat mig under hela 

utbildningen, för att uppnå mitt mål. Du är fantastisk.  

 

Vi vill även rikta ett stort tack till pedagogerna som ställde upp på vår intervjustudie och delade med 

sig av sina erfarenheter och kunskaper.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Sammanfattning 
Vi kommer att undersöka pedagogernas syn på matematik samt vilken syn på miljö och material som 

pedagogerna uttrycker i koppling till matematik. Vi börjar med att ge en tillbakablick av tidigare 

forskning inom matematik, vad forskningen har kommit fram till och därefter redovisa resultatet av 

informanternas svar med hjälp av några sociokulturella perspektiv.  

 

Syftet med den här studien är att undersöka pedagogernas syn på matematik, miljö och material i 

koppling till matematik. Studien utgår från en kvalitativ intervju, där fem pedagogers uppfattningar 

om ämnet matematik redovisas. Resultatet av studien har visat att pedagogerna har olika 

uppfattningar om matematik. Majoriteten av informanterna är enade om att matematik upplevs som 

roligt, intressant och nyttigt.  

 

 

 

Nyckelord: Matematik, förskola, förskolebarn, miljö, lärande och utveckling. 
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1. Inledning 

Vår studie handlar om matematik i förskolan, med fokus på pedagogens syn på matematik samt deras 

syn på miljö och material i koppling till matematik. Vi har tidigare haft en negativ inställning till 

ämnet matematik och därför har vårt intresse inte varit särskilt stort. Vi tyckte att matematikämnet 

var svårt att begripa. Under utbildningens gång har vår syn på matematik förändrats. Specifikt under 

en matematikkurs som vi läste under termin tre. Där ökades vår förståelse för hur lustfylld och 

intressant matematiken kan vara. Vi hade inte tillräckligt med kunskap om matematik, trots att vi 

idag inser att matematik är ett nödvändigt redskap som underlättar vår vardag på flera olika sätt.  

 

Lee Joohi (2010) påpekar i sin studie att matematik lägger grunden för ett matematiskt lärande redan 

i förskolan och därför har pedagogen en viktig roll att stimulera barnen till ett livslångt lärande inom 

detta ämnesområde. Doverborg och Emanuelsson (2006, s. 29) hävdar att människan möter 

matematik dagligen, det kan vara i hemmet, arbetsplatsen, naturen, utbildningen etc.  

 

I en annan studie av Elisabeth Doverborg (2006, s. 11-12) har det visat sig att en av pedagogens 

uppgift är att bekanta sig med matematik och tolka barns världar och fånga deras uppmärksamhet 

redan i tidig ålder. Pedagogen erbjuder barnen möjlighet att skapa en större förståelse om olika 

matematiska aspekter genom att experimentera och utforska. Verksamheten ska vara lärorik och 

lustfylld med olika material så att barn kan lockas och stimuleras. Barn i tidig ålder ska få möjlighet 

att utveckla en god matematisk grund. Det behövs skickliga pedagoger för att medvetet kunna 

implementera matematik och uppmuntra barn till att lösa olika problem. Björklund (2007, s.1) 

framhåller att verksamhetens miljö har stort betydelse för barns lärande och utveckling.  

 

Vi kom fram till att det är viktigt att redan i förskolan börja med att arbeta med olika matematiska 

redskap för att uppmuntra och främja barns intresse för ämnet. Vi pedagoger har ansvar för att väcka 

intresse och nyfikenhet i barngruppen, därför är det viktigt att pedagogen känner sig trygg i ämnet 

och kan vidareutveckla det tillsammans med barnen.  

 

Ann Ahlberg (2000, s. 10) hävdar att pedagogernas syn och attityder till matematik har stor betydelse 

för hur de organiserar och genomför undervisningen. Vi tycker att det är relevant att studera 

pedagogernas syn på matematik i förskolan och hur de anser att miljön kan påverka barns lärande och 

utveckling.  
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1.1 Syfte & frågeställningar 
 

Syfte: Syftet med vår studie är att undersöka pedagogers syn på hur de kan stödja förskolebarns 

utveckling av matematiska kunskaper. Detta begränsas till att undersöka två aspekter i barnens 

omgivning: vilken syn på matematik samt vilken syn på miljö och material som pedagogerna ger 

uttryck för.   

 

  Frågeställningar: 

1) Vilken syn på matematik uttrycker pedagogerna?  

2) Vilken syn på miljö och material uttrycker pedagogerna i koppling till matematik?  
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2. Bakgrund 
Förskolans läroplan poängterar flera viktiga mål och riktlinjer inom ämnet matematik, där 

pedagogerna ska sträva efter att utveckla barns matematiska lärande och utveckling. 

2.1 Vad säger förskolans läroplan om matematik 
I den reviderade läroplanen framställs grunden för ett livslångt lärande, där barn får möjlighet att 

delta i en lärorikt, trygg och rolig verksamhet. Verksamheten ska sträva efter att utgå från barnets 

intresse och behov för att bilda en helhet (Lpfö98/2010, s. 5) 

 

Den grundläggande synen är att barn ska få möjlighet att utveckla sin förståelse för matematik under 

olika sammanhang, där barnen undersöker, reflekterar över och löser olika problem. Förskolan ska 

sträva efter att varje barn ska få utveckla sin “förståelse för rum, form, läge och riktning och 

grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och tal begrepp samt för mätning, tid och 

förändring” (Lpfö98/2010, s. 10). Ett av förskolans mål är att pedagoger ska sträva efter att främja, 

stimulera och tillgodose barns lärande inom dessa ovan nämnda områden. Detta är för att barn ska 

utveckla sin förmåga, övervinna svårigheter och göra framsteg med hjälp av pedagogernas stöd och 

uppmuntran. Förskolans miljö är mycket avgörande och viktig del i barns utveckling och lärande, i 

linje med det lägger förskolans läroplan stor vikt på att miljön ska vara inbjudande, öppen, trygg och 

innehållsrik. Där barnen får möjlighet att utveckla och utvidga sina intressen och lust att lära genom 

att erövra nya erfarenheter, färdigheter och kunskaper (Lpfö98/2010, s. 6). Det står även att 

förskollärarna ska sträva efter att utveckla barns förmågor och matematiska kunskaper. Detta kan 

främjas genom varierande aktiviteter där barnen får möjlighet att lära att urskilja, uttrycka och 

undersöka olika matematiska begrepp” (Lpfö98/2010, s. 10). 

2.2  Arbetsfördelning 
Vi har i stort sett arbetat tillsammans under hela arbetet, men vi har också delat in t ex analys/resultat 

delen i två delar för att fördjupa oss inom det valda området. Vi har också haft ansvar för varsin fråga 

i början av skrivandet. Det var ett sätt som underlättade sökningen av tidigare forskning för oss och 

sedan vi skrev tillsammans. När det gäller intervjustudien så har vi ansvarat för två intervjuer var och 

den femte intervjun genomförde vi tillsammans. Under skrivandet av arbetet har vi samarbetat och 

stöttat varandra med hjälp av varandras styrkor, vi har även reflekterat ständigt under hela processen. 

Detta har hjälpt oss att uppnå studiens resultat. 
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3. Tidigare forskning 
Det här kapitlet handlar om den historiska bakgrunden om matematiken i förskolan och dess 

grundläggande aspekter. Dessutom kommer det att behandla hur viktig pedagogens syn på 

matematik är samt vilken syn på miljö och material pedagogerna uttrycker. 

3.1 Matematik i förskolan – historisk bakgrund 
Doverborg (2006, s. 1-4) skriver i sin bok att en av de centrala hörnstenarna som formade den 

svenska förskolans tradition är den tyske pedagogen Friedrich Fröbel (1782-1852). Fröbel 

intresserade sig för matematiken och såg att den var en viktig aspekt för barns lärande och 

utveckling. En av hans värdefulla idéer var att starta ”Kindergarten” (barnträdgården) eftersom han 

ansåg att barns förståelse skulle stimuleras i en skapande miljö. Fröbels största intresse var lek, han 

arbetade fram ett rikt matematiskt material som han kallade för lekgåvor. Lekgåvorna var tjugo 

stycken och bestod bland annat av klot, tärningar, bollar och klossar med mera. Syftet med 

lekgåvorna var att uppmuntra barnen med att undersöka, sortera, jämföra och upptäcka likheter och 

olikheter. Under de olika aktiviteterna skulle barnen få möjlighet att utveckla sin uppfattning av 

begreppen rum, form, längd, bredd och höjd o.s.v. 

 

Doverborg redogör för en studie som genomfördes av lärarförbundet och Reuterberg och Svensson 

(2006, s. 11). Det visades att lärarna och förskolecheferna hade stort intresse för att arbeta med 

matematik och att det är ett livslångt lärande som ska synliggöras i verksamheten. Nationellt centrum 

för matematikutbildning (NCM) fick 1999 ett uppdrag från regeringen att utveckla och stödja svensk 

matematikutbildning från förskola till högskola. NCM gjorde ett pilotprojekt under 2003-2004 med 

syftet att skapa förståelse och fördjupning i matematiska förmågor utifrån förskolans läroplan.  

 

Camilla Björklunds (2007, s. 1) studie visar att matematik är ett livslångt lärande, eftersom den följer 

oss under hela livets gång och börjar redan i barnleken. Vidare menar författaren att matematiken 

består av olika aspekter såsom problemlösning, språk, tid, rum, siffror etc. Miljöns betydelse för 

barns lärande och utveckling är avgörande. När barn samspelar med sin omgivning utvecklas deras 

matematiska förmågor. Marita Lundström framhåller i sin avhandling att matematik är ett verktyg 

som utvecklar barns kommunikation och förmåga att lösa problem. Matematik kan ses som en social 

och kulturell mänsklig verksamhet som öppnar för ett synsätt där barn redan i förskolan kan skapa 

matematisk förståelse. Forskningen har även åskådliggjorts att barnens matematiska erfarenheter före 

skolstarten kan vara till hjälp för deras senare matematiska uppfattning och kognitiva utveckling. 
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Detta har stor betydelse och är grundläggande för deras fortsatta förståelse och utveckling av 

matematik i skolan (2015, s. 25-26). Björklund (2013) beskriver att matematikämnet är ett 

människonära verktyg för att systematisera, organisera och kommunicera om tid, rum och mängder.   

3.2 De grundläggande matematiska aktiviteterna 
Forskarna Shiree Lee (2012) och Ida Solem & Elin Reikerås (2004, s. 11-13) poängterar Alan 

Bishops sex grundläggande matematiska aktiviteter och menar att de är viktiga för att människan ska 

få en större uppfattning över vad matematik innebär. De matematiska aktiviteterna riktar sig mot 

förskolebarn mellan 1-5 år och dessa är följande: Lek och spel, räkning, mätning, design, 

lokalisering, förklaring och argumentation. 

 

Den första aktiviteten grundar sig på lekar och spel. Det kan vara rollspel, rollekar, fantasilekar, 

tärningspel m.m. Barn leker på många olika sätt. Rollekar bygger på föreställningen av en handling, 

en ordningsföljd eller ett logiskt samband. Rollspel utvecklar barns kunskaper om tal och räkning. 

När barnen leker använder de sig av fantasi och kreativitet. I tärningsspel tränar barnen exempelvis 

på taluppfattning och turordning men även lär sig att dra slutsatser.  

 

Den andra aktiviteten utgår från räkning, det vill säga antalsord, räkning, räknesystem och talsystem. 

Ett sätt är att låta barnen visa hur gamla de är med hjälp av fingrarna. De kan också sjunga olika 

talramsor under samlingen eller matsituationen. Räkning används i flera olika situationer där det 

samtalades om antalsord, talsystem och räknesystem.  

 

Den tredje aktiviteten handlar om mätning som innefattar bland annat barnets förmåga att använda 

sig av mätsystem och måttenheter såsom längd. Barn kan göra olika jämförelser mellan vem som har 

den tyngsta väskan, vilket rum som har den största arean, vilket glas som innehåller den största 

volymen osv. 

 

Den fjärde aktiviteten riktar sig mot design. Barn kan redan i tidig ålder börja lära sig urskilja 

likheter och skillnader. Deras förståelse kring former hänger ihop med kunskap om mönster såsom 

konstruktion och byggande.  
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Den femte aktiviteten hjälper barnen att skapa en förståelse av kartor för att kunna lokalisera och 

orientera sig. Aktiviteten handlar om att beskriva, förstå och kunna hantera saker och ting i relation 

till omgivningen.  

 

Den sjätte aktiviteten ger barnen möjlighet att använda sig av förklaringar och argumentationen samt 

tankar och resonemang. Här handlar det om att barnen kommunicerar och sätter ord på sina tankar 

och funderingar. 

3.3 Pedagogens syn på matematik 
Lee (2012) framhåller i sin forskning att pedagogen påverkar barns intresse och lust till matematik, 

det vill säga att om pedagoger visar att matematiken är rolig och betydelsefull kommer även barnen 

att tycka det. Det handlar om att de intresserade och skickliga pedagogerna ska synliggöra 

matematiken för barnen och ge dem möjligheter att undersöka matematiken på ett lustfyllt sätt i en 

stimulerande lärandemiljö. Forskarna påpekar även att barn ges möjligheter att bemästra vardagen 

genom att själva utforska och lösa problem. Där miljön är varierande och ger barnen utrymme för fria 

lekar. Detta går även att koppla till Anna Palmer (2011, s. 7, 29) som påpekar att om pedagogen har 

en god syn på matematik kan det smitta av sig till barnen. Forskning har visat att upprepat bemötande 

från omgivningen är avgörande för individens matematiska utveckling.  

 

Ahlberg (2000, s. 10-12) påpekar också i sin studie att pedagogernas förhållningsätt och attityder till 

matematik har stor betydelse för hur de organiserar och genomför undervisningen. Författaren 

behandlar ”den reflekterande läraren” vilket handlar om när pedagogen försöker utveckla och 

förbättra sin undervisning exempelvis genom att reflektera över ett dilemma som inträffat. Den 

reflekterande läraren försöker förstå och ta reda på hur barnen kan få kunskap av undervisningen. En 

av pedagogens roll är att observera och diskutera med barnen för att sedan kartlägga deras tankar och 

vidareutveckla det. I Lee’s (2010) studie visas att om pedagogen inte har tillräckligt med kunskap om 

matematik så kan det leda till sämre förutsättningar och möjligheter i barngruppen. 

 

Solem & Reikerås (2004, s. 20) skriver vidare att pedagoger behöver olika typer av matematiska 

kunskaper för att kunna hjälpa och utmana barnen. Barnen ska få möjlighet att aktivt delta för att 

utveckla sitt matematiska intresse. Den centrala aspekten i utvecklingen av barnens matematiska 

kompetenser är framför allt att pedagogen ska vara lyhörd och intresserad. Doverborg (2006, s. 6) 

hävdar att matematiken är central för barns lärande och utveckling. Därför är det viktigt att 
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pedagogen utför olika temaarbete och vardagliga matematiska aktiviteter för att väcka barnens 

intresse för ämnet matematik. Pedagogen ska vara uppmärksam och ge barnen möjlighet till att 

utforska matematiken. Vidare menar forskaren att det gäller att vara professionell i arbetet med 

matematik, för att skapa medkänsla och stödja barnen i sin utveckling. Pedagogens synsätt gentemot 

matematik är viktig, eftersom barn ska få uppleva att det är roligt att arbeta med olika matematiska 

begrepp och siffror etc. Dessutom ska pedagogen synliggöra och utmana barnen för att upptäcka 

matematiken under vardagen. Pedagogen ska ta hänsyn till barnens intresse och vidareutveckla det 

(a.a). 

 

Palmer (2011, s. 15) påpekar att pedagogen ska ha stort förråd av tankesätt och metoder att välja 

bland för att kunna arbeta med matematik i olika aktiviteter. Doverborg (2006, s. 38) skriver i sin 

avhandling att erfarna pedagoger ska ta vara på barnens erfarenheter och utmana dem att upptäcka 

och få kunskap om form, höjd, mönster, storleksrelationer etc. Forskaren (2006, s. 4-5) menar vidare 

att barn redan i tidig ålder utvecklar sina kunskaper och färdigheter om ämnet matematik. Därför ska 

pedagogen fördjupa och stimulera barnens intresse under olika vardagliga situationer. Matematiken 

ska synliggöras för att skapa förståelse kring den men även för att väcka ett intresse i barngruppen.  

 

Kate Tucker (2010, s. 7). bekräftar i sin bok att det är viktigt att pedagogen utgår från barnens 

intresse och bjuder på en lekfull aktivitet. Lek och intresse är den största utgångspunkten i barns möte 

med matematik. För att de matematiska erfarenheterna ska skapas ska barnen få möjlighet att 

reflektera kring dessa. Lundström (2015, s. 26) skriver i sin avhandling att pedagoger har en viktig 

roll för barnens utveckling genom att organisera olika matematiska aktiviteter och problematisera 

olika aspekter för barnen i meningsfulla kontexter. När barnen får möjligheter att argumentera och 

förklara olika matematiska lösningar i interaktion och samspel med andra utvecklas deras 

matematiska tänkande  

3.4 Miljöns och materialens betydelse för matematikinlärningen 
Enligt Solem & Reikerås (2004, s. 11) är matematik en stor del av barnens vardag. Vuxna i förskolan 

ska ta vara på barnens erfarenheter och kompetens för att synliggöra matematiken i vardagen, genom 

olika grundläggande matematiska övningar som kan göras i förskolan. Detta påpekar även Douglas 

Clements (2001) i sin artikel om att det är pedagogens ansvar att använda matematiken på ett 

pedagogiskt arbetssätt i verksamheten. Med det menar forskaren att pedagogen ska utmana och stötta 

barnen på ett lekfullt sätt så att barnen får möjlighet att utforska och experimentera under lekens 
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gång. Vidare menar författaren att matematiken underlättar vår vardag och därför ska förskolan vara 

en grund för barnen att möta matematiken. Förskolan är en plats där barnens skapar förståelse för 

olika former, mönster, siffror etc. Lundström (2015, s. 29) beskriver miljöns betydelse utifrån 

barnens kognitiva utveckling. Enligt Lundströms forskning har det visats att genom att använda 

matematik skapar barnen större förståelse för sin omvärld och kan underlätta att utforska den. 

 

Björklund (2007, s. 26). framhåller att kulturens betydelse för barns utveckling och lärande är 

avgörande, med andra ord formar kulturen den individuella uppfattningen och meningsbildandet 

avses. Barn uppfattar vad saker och ting handlar om genom att möta världen i olika kulturella 

kontexter. De vuxna använder sig ständigt av räkneord med varierande innebörd såsom en 

räkneramsa, antal (kardinal), ordningstal, räkneord i räkneramsan, mätetal och symboler. De vuxna 

har i uppgift att synliggöra dessa betydelser genom att samspela och kommunicera om olika fenomen 

för att barnen ska kunna komma i kontakt med antalsprinciperna. Naturen kan vara en källa till 

matematik enligt Doverborg (2010, s. 38) genom att barn får t ex i uppdrag att leta efter löv som är 

lika stor som deras handflata eller en pinne som är lika lång som avståndet mellan pekfinger och 

armbåge etc.  

 

Clement (2001, s. 270) beskriver att när barn använder sig av matematik under lekens gång skapar 

det bättre förståelse, uttryck, vilja att utforska och lära sig. Enligt Lee’s (2012) forskning som 

gjordes i New Zealand visades hur barn redan i tidig ålder utvecklar sina matematiska färdigheter när 

de leker utomhus. Lee hävdar vidare att de små barnen använder förskolans gård till allt möjligt, barn 

cyklar, klättrar, springer räknar tal, siffror osv. Barn mäter även när de häller sand eller vatten i 

hinkar. Barn möter matematiska aspekter när de leker även om de inte är medvetna om det (a.a. 

2012). Björklund (2008, s.82) lyfter upp en internationell forskning som visar att barn lär sig av 

varandra, därför är samspelet och interaktionen med andra viktig. Forskningen har även kommit fram 

till att när barn ges möjlighet att visa sina färdigheter och förmågor, utvecklas deras kunskaper och 

tidigare erfarenheter och barnen blir mer kompetent.  

 

Ann Ahlberg & Birgitta Hamberger (1995, s. 96, 100) hävdar att barns matematiska färdigheter och 

kunskaper utvecklas genom att jämföra, observera men även att kunna se likheter och olikheter i 

vardagen. Vidare hävdar forskarna att barns självtillit och vilja att utforska förstärker barns lärande. 

Även Doverborg (2006, s. 52) betonar att barn utvecklar sitt kunnande och logiska resonemang när 

de lär sig att kategorisera, upptäcka mönster, händelser och fenomen i omvärlden mm. Dessutom 

utvecklas språket, tänkandet och självtilliten när barn får möjlighet att fråga, resonera och dra 
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slutsatser om saker och ting. Barn möter matematik genom exempelvis sortering när de dukar, 

plockar undan leksaker eller sorterar lego-klossarna efter färg. Sortering av material är en del av 

barns vardag. Sortering hjälper barnen att strukturera sin verklighet som leder dem att upptäcka 

föremålens egenskaper och relationer till varandra (a.a. s. 59). Björklund (2007, s. 25, 34) lyfter fram 

att barn i yngre åldrar är meningsskapande och kompetenta individer som strävar efter att förstå och 

behärska sin omvärld. Barns utveckling sker i ett socialt sammanhang vilket ger barnen möjlighet att 

skapa olika erfarenheter. Matematisk förståelse bygger på logiska strukturer och överenskommelser. 

Detta har en avgörande koppling till det logiska tänkandet som omfattar många aspekter såsom 

mängders betydelse och att utveckla förståelsen för den matematik som barn möter  

 

Enligt Ahlberg (2000, s. 12-15) kan lekens betydelse ses som ett nödvändigt redskap för all inlärning 

och utveckling. Barn möter matematik när de skapar med hjälp av olika material. Även när de bygger 

upp sina lekvärldar utvecklas deras förståelse för olika begrepp och funktioner, exempelvis antal, 

sortera och jämföra efter vikt, storlek, längd osv. Barns möte med matematik handlar om hur barn 

upplever matematik i olika sammanhang. Detta kan leda till en ”intuitiv kunskap” som lägger 

grunden till att barn utvecklar sitt matematiska tänkande. Barn möter, utforskar och tillägnar sig 

matematiska kunskaper genom olika sätt t ex genom lek.  

 

Lundström (2015, s. 16-17) framhåller i sin studie att barns tidigare matematiska erfarenheter 

stimuleras redan i interaktion med vårdnadshavarna. Studien visar även att när barn får en varierande 

kommunikation med vårdnadshavarna skapar de större förmågor att uppleva matematiska aspekter 

genom att undersöka och experimentera. Enligt forskaren (a.a.) är flera forskare enade om att barns 

tidigare informella matematiska kunskaper i förskoleåldern har betydelsefulla grundläggande 

förutsättningar för förståelse och utveckling av matematik senare i skolåren. 

 

 I Björklunds artikel (2013) riktas intresset mot pedagogens kompetens att arbeta med matematik i 

finländsk småbarnsfostran. Studien riktas sig mot hur pedagogerna med sin kompetens använder 

matematisk inlärning i verksamheten utifrån finländska styrdokument. Forskaren framhåller vidare 

att pedagoger fångar upp och tar till vara på matematiska lärandemöjligheter i olika meningsfulla 

aktiviteter. De grundläggande matematiska förmågorna enligt (a.a.) kan stödja och utmana barns 

vardagliga lekar, samspel och rutinsituationer nämner tre grundläggande kognitiva förmågor som 

samverkar och bygger upp barnens olika matematiska färdigheter. Den numeriska förmågan består av 

en intuitiv känsla för små mängder och antal. Barnen utvecklar sina förmågor genom bedömningar 

om antal är fler eller färre och om mängder är större eller mindre. Den språkliga förmågan går ut på 
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att barn tolkar och representerar olika matematiska sammanhang. Barn utvecklar sina matematiska 

färdigheter genom att använda sig av sitt ordförråd och sina erfarenheter. Den sista förmåga kallas för 

spatiala förmågan som innebär att barn utvecklas genom att upptäcka, bedöma, orientera sig i 

rummet, beskriva och hantera rumsliga problem. Forskaren betonar vikten av dessa förmågor och 

menar att pedagoger skapar en lärande miljö så att den kognitiva förmågan stimuleras i barngruppen. 

 

4. Teoretisk utgångspunkt 
I detta kapitel kommer vi att ta upp några centrala teoretiska begrepp och dess innebörd för vår 
studie som påverkar barns lärande och utveckling. Vi har valt att utgå från ett sociokulturellt 
perspektiv där fokus ligger på barns lärande och hur de stöttas för att utvecklas. 
 
4.1 Sociokulturellt perspektiv 
Grundaren till sociokulturella perspektivet inom barns lärande var ryske psykologen Lev Vygotskji 

(1896-1934). Hans tankar uppmärksammades under 1960- talet och användes i undervisningens 

kontext. Forskarna Philip Hwang och Björn Nilsson (2011, s. 66) och Engela Elfström m.fl. (2014, s. 

31) framhåller att en av Lev Vygotskjis centrala tankar var att lärandet sker i ett socialt och kulturellt 

sammanhang. Vygotskji ansåg att barnet är en aktiv, social och kreativ individ redan från födelsen 

och är beroende av sin omgivning för att utvecklas. Han menade vidare att individen lär sig ständigt i 

alla situationer och det går inte att undvika att lära sig. Det vill säga att barns kunskap och lärandet 

utvecklas genom interaktion och samspel med sin omgivning. Vygotskji intresserade sig för 

interaktion mellan individerna och menade att genom samspel med andra kan barn ta till sig 

kunskaper, erfarenheter och utveckla dem.  

 

Individen använder sig av olika artefakter (verktyg) för att underlätta sin vardag. Artefakter kan 

enligt Säljö (2000, s. 29-30).ses som en betydelsefull fysisk resurs som finns i kulturen. Han hävdar 

att genom användningen av artefakter uppnår människan sin kunskap och kan påverka samt utveckla 

sitt tänkesätt. Utgångspunkten i det sociokulturella perspektivet är att när barn samspelar med olika 

artefakter utvecklas deras kognitiva och sociala förmågor. Vi människor använder oss av många 

fysiska artefakter dagligen för att utföra olika aktiviteter eller lösa olika problem.  

Säljö (2000, s. 119)  beskriver att Vygotskjis tankesätt innebär att individen ständigt befinner sig 

under en förändring och utveckling. Enligt Vygotskji är individen på väg att appropriera nya former 

av redskap med stöd av tidigare erfarenheter. I samspelet med andra tar vi till oss kunskaper d.v.s. 

appropriera från de individer vi har interaktion med. Individen tillägnar sig nya kunskaper från andra 

i sin omgivning och därefter gör dessa till sina egna. Erfarenheter behövs för att kunna bemästra de 

intellektuella och fysiska redskapen. Säljö samt Hwang och Nilsson beskriver Vygotskjis teori om 
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den ”den proximala utvecklingszonen” som handlar om vad barn kan klara utan hjälp och vad de kan 

klara med hjälp av vuxna. Detta sker genom att barn samspelar med andra för att få möjligheter att 

skapa erfarenheter och kunskaper från andra för att utveckla sina färdigheter. Dessa forskare 

framhåller Vygotskjis tanke om att vuxna bör uppmärksamma barns intresse och vidareutveckla det 

genom olika aktiviteter för att lösa problem. De vuxna förhåller sig utifrån vad barnet redan kan men 

för att barnet ska klara av uppgiften behövs ibland stöttning. Vuxna har i uppdrag att stödja, 

uppmuntra och främja barnet under sin individuella inlärning (2011, s. 67, 257 & 2000, s. 120-121). 

4.2 John Dewey   
Elfström m.fl. (2014, s. 166-167) menar att den mest kända forskaren inom skolväsendet är John 

Dewey (1859-1952). Deweys idé grundades utifrån tanken ”learning by doing” det vill säga att ”lära 

genom att göra”. Enligt honom ska klassrummet se ut som ett laboratorium där individen ska vara 

aktiv och kunna experimentera, skapa, konstruera, kommunicera, utforska mm. Pedagogen ska ta 

vara på barns förmåga, intresse, erfarenheter och föra dessa vidare till planerade aktiviteter. Genom 

att främja och stimulera barn i gemensamma aktiviteter sker ett kollektivt lärande. Dewey hävdar att 

lärandet fortsätter hela livet där pedagogens synsätt på barns utveckling och lärande är viktig. 

Pedagogen ska skapa en god miljö för att stimulera barns sociala och fysiska utveckling. 

5. Metod 
I det här kapitlet redogöra vi för val av metod, genomförande, datainsamling samt en beskrivning 

av etiska överväganden. Detta är viktiga utgångspunkter i vår studie och vi avslutar med att 

beskriva studiens kvalitet utifrån begreppen: Validitet och reliabilitet.  

5.1 Val av metod 
Vi har valt att använda oss av en kvalitativ intervju. Detta för att få större inblick i hur pedagogerna 

uttrycker sig om matematik och även hur barn kan komma i kontakt med olika matematiska möten i 

sin miljö. Våra intervjufrågor är tillräckligt inbjudande och öppna för att pedagogernas egna uttryck 

och reflektioner ska komma till tals. Vi valde att utgå från en kvalitativ studie för att informanterna 

skulle kunna dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper så att vi kunde fördjupa oss i mer 

information om olika matematiska möten. Detta beskriver även Eriksson Barajas m.fl. (2013, s. 127, 

156). Steinar Kvale och Svend Brinkmann (2009, s. 17-19) menar att syftet med intervjun är att 

tillägna sig nya kunskaper med hjälp av pedagogernas uttryck, erfarenheter, kunskaper och synsätt på 



 
 

12 
 

matematik. Kvale och Brinkmann (2009, s.19) menar även att det är viktigt att intervjuaren är lyhörd, 

intresserad samt visar hänsyn för informanten under intervjun. Detta för att skapa en lugn och god 

stämning.  

 

I vår studie har vi använt oss av strukturerade intervjuer där vi redan hade bestämda frågor innan vi 

genomförde intervjuerna eftersom vi tycker att det underlättade för både oss och informanterna. 

Stukát (2005, s. 38) framhåller att relationen mellan intervjuaren och informanterna ska vara så 

naturlig som möjligt  

5. 2 Urval 
Under vår studie har vi totalt intervjuat fem pedagoger. Både kommunala och fristående förskolor 

omfattas i studien. De berörda kommunerna är belägna i östra delen av Mellansverige. Fyra av de 

intervjuade är förskollärare och den femte är i grunden förskollärare men arbetar idag som biträdande 

förskolechef. Syftet med intervjuerna är att få kunskap om matematik utifrån pedagogernas 

uppfattningar och erfarenheter. Valet av informanterna gjordes bland annat utifrån våra tidigare 

kontakter från VFU-perioderna. Vi ringde upp våra tidigare handledare och frågade om de var 

intresserade av att delta i vår studie. Medan kontakten med den biträdande förskolechefen skedde 

genom en annan förskola. Vi mailade våra intervjufrågor till de fem berörda förskolorna i god tid 

innan de var dags för intervjuerna. Detta för att pedagogerna skulle få inblick i intervjuns innebörd 

och dess syfte. Vi använde oss av alla våra tidigare kontakter för att komma igång så fort som 

möjligt.  

5. 3 Datainsamling  
Under studiens gång använde vi oss av Uppsala universitetsbiblioteks och Södertäljes bibliotek 

databas för att få fram forskningsartiklar och litteratur om matematik. Studiens sökning av artiklar 

begränsades utifrån att de skulle vara ”peer reviewed” och i så kallad ”fulltext”. Vi har även använt 

oss av Google för att hitta annan litteratur, vetenskapliga artiklar samt utgått från våra tidigare 

kursers litteratur som vi ansåg vara relevant för vår studie. Intervjuernas transskript är dock den 

viktigaste delen av vår datainsamling. 
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5. 4 Bortfall 
Vi bokade upp en tid för observation på en förskola. Vi fick tyvärr inte så mycket ut av detta så vi 

valde att inte ha med det i vår studie. Vi fick endast observera ett barn i 3 timmar. Av detta framkom 

inget nyttigt som kunde stödja vår studie. På grund av tidsbristen hann vi inte med att genomföra en 

annan observation.  

5. 5 Genomförande 
De förskollärare vi inte tidigare träffat presenterade vi oss muntligt för, vilka vi är och vilket 

universitet vi kommer ifrån, vi presenterade även syftet med vår studie. Samtliga ställde sig positiva 

till att delta i vår undersökning. Efter ett muntligt godkännande bokade vi in intervjutid. Vi 

informerade pedagogerna att vi endast kommer att använda oss av de insamlade data för de två 

forskningsfrågorna. Intervjufrågorna bestod av åtta frågor (se bilaga 1).  

 

Innan intervjuerna ägde rum mailade vi intervjufrågorna i förväg för att underlätta för deltagarna att 

bekanta sig med frågorna. Vi delade upp ansvaret för de momenten. Vi utgick ifrån samma struktur 

d.v.s. upplägg när vi intervjuade våra informanter. Intervjuerna genomfördes i enskilda rum, detta för 

att undvika att bli avbrutna av andra. Enligt Stukát (2005, s. 40) är miljöns anpassning ett av de 

viktigaste grunden med intervjun. Den ska vara ostörd, trygg och lugn för båda parter. Det är 

informanten som väljer vilken plats den vill bli intervjuad på för att kunna slappna av och koncentrera 

sig.  

 

Varje intervju tog mellan 30-45 minuter. Vi spelade in våra intervjuer med hjälp av applikationen 

“röstmemo” och detta efter deltagarnas samtycke. Vi kom fram till att det är bättre att spela in 

deltagarnas röst för att undvika att missa någon viktig information. Vi ville fokusera på informanternas 

uppfattningar om och erfarenheter av matematik. Efter varje inspelning transkriberade vi på papper 

och skrev ner de viktigaste utsagorna. Detta påpekar även Stukát (2005, s. 40) att intervjuaren ska 

transkribera viktiga delar av inspelningen och bortse från mindre relevanta och mindre intressant 

information. Vi kände oss nöjda med de svaren vi fick och det var till stor hjälp i vår studie.  
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5.6 Reliabilitet och validitet 
I detta avsnitt kommer vi att presentera studiens reliabilitet och validitet.  

 

Stukát (2005, s. 127-128) påpekar att vid en kvalitativ studie kan forskaren minska och begränsa sin 

studies reliabilitet då det kan förekomma att forskaren kan påverka resultatet av intervjuerna utifrån 

sina tolkningar. Där forskarens frågor och informanternas svar kan feltolkas. En annan påverkan på 

intervjun är om informanten är trött, irriterad eller stressad. Enligt Stukát är giltighetsbegreppet ett 

annat ord för validitet där forskaren ständigt ska återkoppla till studiens utgångspunkt, syfte samt 

frågeställningar. Detta även för att hela tiden påminna sig själv om man verkligen fått det utvalda 

området undersökt genom en tillbakablick på informanternas svar. 

 

Vår studie är baserad på en intervjustudie om hur pedagogers syn på matematik, miljö och material i 

koppling till matematik. För att stärka studiens reliabilitet valde vi att maila ut intervjufrågorna i 

förväg för att informanterna skulle få möjlighet att tänka igenom frågorna, men även för att de skulle 

känna sig trygga under intervjun. Vi strävade också efter att skapa en lugn och trevlig atmosfär vid 

själva intervjun. Det viktigaste för oss var att informanten skulle känna sig bekväm under intervjun. 

Totalt har fem pedagoger intervjuats. Vi var även uppmärksamma på att ge informanterna tillräcklig 

med tid för att uttrycka sig till punkt och vi ville inte påverka informanternas svar för att de ska bli så 

trovärdiga som möjligt. 
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6. Etiska övervägande 
Vi har varit noga med att belysa de etiska kraven för deltagarna vi intervjuat utifrån 

Vetenskapsrådet är det ett krav att informera deltagarna i intervjun samt tydliggöra studiens syfte. 

Det är viktigt att göra ett etiskt övervägande när studien berör människor. De fyra etiska kraven 

omfattar: informationskravet, samtyckteskravet, konfidentialietskravet och nyttjandekravet. 

6. 1 Informationskravet 
Vi har informerat deltagarna i vår studie om syftet med intervjun och att det är frivilligt att delta. 

Deltagarna fick både skriftlig och muntlig information om dessa etiska principer och vi har även 

presenterat vad vi ska använda insamlade data till. Stukát (2005, s. 130) menar att informationskravet 

handlar om att deltagarna i studien ska informeras om studiens syfte och vilka rättigheter deltagarna 

har. Det är bland annat frivilligt att delta och deltagarna har rätt att avbryta sin medverkan när de 

känner för det. Detta handlar i stort sätt om deltagarnas sekretess och rättigheter. Deltagarna 

informerades även om vad insamlat material skulle användas till. 

      6. 2 Samtyckeskravet 
Vi har muntligt informerat deltagarna och fått deras godkännande och samtycke. Deltagarnas villkor 

var att få intervjufrågorna skickade till sig förväg. Stukát (2005, s. 131) betonar i denna princip att 

deltagarnas godkännande måste respekteras och att de inte ska känna sig tvungna till att delta. 

6. 3 Konfidentialitetskravet 
Pedagogerna som vi intervjuade informerades om att all insamlat data kommer att behandlas 

konfidentiellt. Vi informerade även om att förskolornas namn inte kommer att synas i vår studie 

d.v.s. de medverkande i studien kommer att vara anonyma. Vi kommer att själva ge pedagogerna 

fiktiva namn i vår studie, istället för att ange dem med siffror eller enstaka bokstäver. Stukát (2005, s. 

12, 131-132) definierar konfidentialitetskravet och det innebär att insamlade materialet kommer att 

förvaras så att ingen obehörig kan ta del av det. Forskaren hävdar att man ska ta hänsyn till 

deltagarna och anonymisera dem. Han menade även att allt insamlat material ska behandlas 

konfidentiellt. 

6. 4 Nyttjandekravet 
Vid studiens slut kommer vi att radera all insamlad data såsom ljudinspelningar och anteckningar. 

Med andra ord kommer vi inte att sprida eller utnyttja insamlat material på andra sätt. Stukát (2005, 

s. 132) menar att forskarna ska radera all insamlat data, eftersom det endast ska användas för studiens 

syfte.  
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7. Resultat och analys 
Detta kapitel delas upp i två avsnitt, resultat och analys. Vi inleder med en presentation av 

informanterna och kort om deras resonemang. I resultatdelen redovisar vi informanternas svar i två 

rubriker. Den första behandlar pedagogernas syn på matematik och den andra rubriken lyfter fram 

pedagogens syn på miljö och material i koppling till matematik. I analysdelen redovisar vi de 

insamlade data med hjälp av några sociokulturella begrepp. 

 
7.1 Presentation av informanterna 

Anna har 18 års erfarenheter inom förskolans verksamhet, hon utbildade sig till specialpedagog efter 

att ha arbetat 10 år som förskollärare. Anna har även gått handledarkursen, för att hon känner att det är 

viktigt att uppdatera sig och ta del av senaste nytt från lärarutbildningen. De vanligaste svårigheterna 

Anna har mött är bland annat hantering och förmedlingen av olika matematiska aktiviteter och möten. 

Lisa är förskollärare, hon brinner för arbeta med småbarn och har under alla 6 år i verksamheten 

endast arbetat på småbarnsavdelningen. Lisa brukar uppdatera sig genom att gå på fortbildningar, läsa 

förskolans tidning men även ta del av kollegornas tidigare erfarenheter. Lisa menar att hennes negativa 

inställning till matematik har påverkat henne och lett till tveksamhet.  

Layla är förskollärare i grunden och arbetar idag som biträdande förskolechef i verksamheten. Hon har 

15 års erfarenheter och hon strävar att utgå från förskolans läroplan och riktlinjer för att ständigt 

vägleda förskolans personal och ge dem rätt förutsättningar. Layla brinner specifik för 

matematikämnet och menar att matematiken är grunden för barnens livslånga lärande. Därför försöker 

hon sprida en positiv inställning till matematik i sitt arbetslag. Utifrån det Layla har erfarit är en del 

pedagoger oroliga för att använda sig av matematik i olika situationer.  

Camilla är specialpedagog och har 30 års erfarenheter inom förskolans verksamhet. Hon har utvidgat 

sitt matematiska intresse genom att läsa olika kurser på universitet. Hon älskar matematiken i stort men 

specifikt när det gäller att lösa problem. Hon menar att matematiken är både intressant och roligt. 

Pedagogens attityd till matematik är viktig då glädjen och entusiasmen smittar av sig till barnen menar 

Camilla. Hon har erfarenhet av många barn med olika behov bland annat barn med språkstörning och 

ADHD. 

Rim är förskollärare och har 1,5 års erfarenhet inom förskolans verksamhet. Hon menar att förskolan 

har stort ansvar att tillgodose barnens behov och möjligheter bland annat i matematikämnet. Rim tar 

upp vikten av att barn redan i tidig ålder ska berikas med olika matematiska möten för att 

vidareutvecklas. 
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 7.2 Resultat 

7.2.1 Pedagogerna syn på matematik 
Rim uttrycker att matematiken är en viktig grund för barns förståelse av sin omvärld. Hon påpekar 

vidare att pedagogerna ska utgå från barns intressen och nyfikenhet. I linje med detta tar Camilla även 

upp vikten av att uppmärksamma och följa upp barnen när de upptäcker, utforskar och löser olika 

matematiska problem. Medan Layla konstaterade att matematiken finns överallt och den är viktig del i 

barns vardag, där ska pedagogerna sträva efter ett professionellt arbetssätt för att skapa en positiv och 

god inställning i barngruppen. Hon lyfter upp vikten av att stimulera barn med olika matematiska 

möten redan i tidig ålder. Camilla och Rim framhäver att utgångspunkten med förskolans matematik är 

att barnen ska få möjlighet att utvecklas utifrån deras olika behov i enlighet med förskolans läroplan.  

 

Förskolan enligt pedagogerna är en mötesplats där alla barn får möjligheter att utveckla sig utifrån 

sina förutsättningar. Camilla betonar även vikten av att barn är kreativa, aktiva och nyfikna individer 

som vill utforska och undersöka sin omvärld. Vidare menar hon att förskollärarens förmåga ska fånga 

upp barnens intresse och erfarenheter för att vidareutveckla de på ett lärorikt sätt. I sin tur lyfter även 

Rim fram att pedagoger ska vara engagerade och medforskare i barns fria lek. Rim konstaterar att 

hon synliggör matematik under lekens gång genom att sätta på sig matteglasögon. 

 

“Jag utvecklar och lär barnen genom att följa deras utforskande och intressen om världen och 

synliggör det” - (Rim, 2016-10-21). 

 

Layla framhåller att pedagogerna ska arbeta konkret och använda sig av matematik utifrån förskolans 

läroplan. Hon lyfter vidare upp att pedagogens inställning till matematik kan påverka barns lärande, i 

sådana fall om pedagogen har en negativ inställningen då går man utövar sin yrkesroll som 

förskollärare. Däremot anser Anna och Lisa att matematik är svår att begripa som ett ämne, men att 

arbeta med matematik i förskolan är något nyttigt och lärorikt. Layla säger det förekommer tveksamma 

pedagoger, som har svårt att få fram sina matematiska kompetenser, därför strävar Layla efter att 

arbeta med att stödja de genom att ständigt skicka de på fortbildningar vid sidan om pedagogers 

reflektion. Anna eftersträvar att öka sina kompetenser och förmågor för att bryta mönster av osäkerhet 

inom sig.  

”Det är viktigt att entusiasmera barnen till att förstå nyttan av matematik” (Anna, 2016-10-14). 
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Beroende av förskollärarnas engagemang och medvetenhet om matematik skapar de en god och 

lärorikt innehåll. Matematiska aktiviteter påverkar barns lärande och utveckling därför är det viktigt att 

synliggöra det i vardagliga situationer menar en del pedagoger. Anna uttrycker att det är viktigt att 

pedagogen synliggör matematiken i förskolan, där får barnen möjlighet att bekanta sig med olika 

matematiska möten under dagen.  

 

Camilla konstaterar ytterligare att matematiska begrepp ska införlivas i barns tidiga år, för att barn ska 

utveckla sitt intresse för matematik. Hon säger vidare att hon synliggör matematiken aspekter flera 

gånger dagligen, t ex under fruktstunden där hon samtalar med barnen, genom att t ex fråga barnen om 

de vill ha “ett helt, ett halvt eller en fjärdedels äpple”. Lisa framhäver ytterligare en synvinkel 

nämligen tal ramsan, där hon utmanar barnen att räkna vid t.ex. samlingen. I linje med de matematiska 

aspekterna som pedagogerna ovan lyfter upp, använder Anna sig av geometriska begrepp såsom att 

sitta som en “cirkel” istället för att sitta i “ring”. 

7.2.2 Miljöns och materialets betydelse enligt pedagogerna 
 
Samtliga pedagogerna menar att förskolans miljö ska utformas utifrån barns intresse och i samarbete 

med barnen, för att tillsammans skapa en lärorik miljö. Rim säger att barn möter matematik dagligen 

när de t ex bygger, staplar, jämför, sorterar, räknar, väger och mäter mm. 

 

Camilla redogör för att förskollärarens förhållningssätt och kompetens till matematik 

påverkar utformning av innemiljön och utemiljön.  

 

”Min syn på matematik påverkar hur jag utformar miljön” (Camilla, 2016-10-17). 

 

Anna och Lisa lyfter upp miljöns betydelse och menar att den ska vara inbjudande, lustfylld, lugn, 

utvecklade men även anpassad efter barnens behov d.v.s. “nåbart”. Lisa säger att det är viktigt att 

förskolans innemiljö ska vara indelat i smårum, hon lyfter upp ”sagorummet” som ett viktig och lärande 

rum i deras verksamhet. Hon konstaterar att i sagorummet finns det tillgängligt med matematiska böcker 

som de samtalar kring. Dessutom lyfter Rim upp “matematikrummet” som inspirerar barnen till olika 

matematiska möten. Matematikrummet består av memoryspel, siffermemory, timer, klockor, våg och 

olika geometriska former.  
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Rim tar ytterligare upp “skapande ateljé” som ett viktig och lärande rum för barns utforskande. I den 

skapande ateljén får barnen använda sig av olika matematiska material, såsom pärlor, siffror av frigolit, 

naturpinnar, bomull och olika pennor.  

 

“Det är viktigt att det finns matematiska material i olika rum” (Camilla, 2016-10-17). 

 

Camilla hävdar vidare att förskolans innemiljö som “den tredje pedagogen “ med det konstaterar hon 

att barn ska ges möjlighet att utmana sig utan vuxnas hjälp. Förskolläraren ska planera, strukturera 

och skapa förutsättningar för kreativitet i verksamheten. Förskolans miljö ska vara berikad av olika 

matematiska material såsom pussel, lego, siffror, memory, en låda makaroner, där barn sorterar efter 

färg och former etc. I linje med det så framhåller Layla att de använder sig av varierande 

matematiska material, för att stimulera barns lärande. 

 

Utemiljön är likaså viktig och central för barns matematiska lärande och utveckling berättar Camilla, 

där barnen stimuleras av olika naturmaterial som de kan använda sig av t ex vid sortering av löv. I 

likhet med Layla som tar upp vikten av utemiljön säger att barn utforskar och experimenterar hela 

tiden. Barn använder matematik när de t ex cyklar på gården, i upp- och nedförsbacken d.v.s. där 

barnen lär sig att hantera sin hastighet och fysisk ansträngning eller när de samlar kottar, blad, pinnar 

och övrigt naturmaterial båda ute på gården och i skogen. 

 

Camilla lyfter vidare upp att de arbetar utifrån boken "Matematik ute" där barnen tillsammans löser 

olika matematiska problem med hjälp av bilder. Barn använder dessutom sig av olika matematiska 

begrepp när de samtalar med varandra såsom kort/lång, kortare än/längre än, tung/lätt, stor/liten, lika 

många, många/färre/fler under leken menar Camilla. Andra pedagoger lyfter upp matematiska 

principerna, (antalsprinciper) som är vardagligt fenomen. De konstaterar att pedagoger ska behärska 

samt förmedla antal principerna och kunna synliggöra dem i olika situationer. 

7.2.3 Analys  
 
Pedagogernas syn på matematik 

Majoriteten av förskollärarna konstaterar att matematik finns överallt och att det är viktigt att främja 

detta ämne i förskolan. De uttrycker att matematik är viktigt, intressant, roligt och spännande samt 

har en central plats i förskolans värld. Dessutom uttrycker andra pedagoger att matematikämnet är 
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svår att begripa men är enade om att matematiken är nyttig och lärorikt. Alla pedagoger betonar 

vikten av hur förskollärarens kompetens kan påverka barns initiativ till matematik. Om pedagoger 

har en god inställning till matematik kan barnen bli influerade av dem. Dessutom tar de upp att 

intresset smittar av sig till barngruppen. Förskollärares professionella arbetssätt skapar en positiv 

inställning i barngruppen menar en förskollärare. Två av de intervjuade menar att det är viktigt att 

uppmärksamma och följa upp barnen när de upptäcker, utforskar och löser matematiska problem.    

 

De fem pedagogerna lyfter fram att de främjar och stimulerar barnen att tycka om och förstå nyttan 

av matematiska aspekter redan tidig ålder. Två av de intervjuade säger att de tar på sig 

“matteglasögon”, med det menar pedagogerna att de uppmärksammar barnen på matematiken i 

vardagliga situationer. En av pedagogerna tar upp att hen tillgodose barnens möjligheter till 

nyfikenhet och intresse för att öka förståelse och medvetenhet för de matematiska begreppen. Tre av 

pedagogerna framhåller att utgångspunkten med förskolans matematik är att barnen ska få möjlighet 

att utvecklas utifrån deras olika behov i enlighet med förskolans läroplan. De påpekar vidare att barn 

är kompetenta, aktiva och nyfikna individer som vill utforska och undersöka sin omvärld.  

 

“Jag ser barn som kreativa och aktiva som vill utforska sin omvärld” (Camilla, 2016-10-17). 

 

Detta sätt att uttrycka sig på går i linje med uppfattningen att barn lär sig samspela och lär sig av 

varandra genom interaktion. Två pedagoger lyfter fram att förskollärarna ska vara engagerade och 

medforskare i barns fria lek. 

 

“Jag utvecklar och lär barnen genom att följa deras utforskande och intressen om 

matematik” (Rim, 2016-10-21). 

 

Samtliga pedagoger beskriver att förskolan är en mötesplats d.v.s. en social kontext där barnen får 

möjligheter att ta till sig nya matematiska kunskaper genom att samspela och interagerar med sin 

omgivning. Detta går i linje med det sociokulturella perspektivet där lärandet och utvecklingen 

uppstår genom att barnen deltar i olika sociala praktiker. Vi kan dra slutsatsen att förskollärarnas sätt 

att uttrycka sig på innebär att barnen får appropriera nya former av redskap med stöd av 

pedagogernas kunskaper och erfarenheter. Pedagogerna menar därmed att barnen i 

samspelssituationer tar till sig matematiska kunskaper genom att appropriera från de vuxna som de 

har interaktion med.  

 



 
 

21 
 

“Barn tar till sig ständigt nya matematiska kunskaper genom interaktion och samspel med sin 

omgivning” (Camilla, 2016-10-17). 

 

Med det menar Camilla att när barn samspelar med andra utvecklas deras lärande, därför är det 

viktigt att pedagogerna berikar barnen med olika matematiska aktiviteter och material för att utveckla 

inlärningen.  

 

De fem intervjuade pedagogerna lyfter fram vikten av att barnen får möjlighet att bekanta sig med 

olika matematiska möten under dagen. Pedagogerna säger också att de ständigt involverar 

matematiska begrepp och synliggör de under olika sammanhang. Det kan t.ex. vara under samlingen, 

fruktstunden, matsituationen och barns lek etc. Två av pedagogerna beskriver ytterligare att de 

använder sig av räkneramsan och matematiska principerna vid barnsamtal. Pedagogernas sätt att 

arbeta på kan leda till att “den proximala utvecklingszonen” uppstår för barnen på förskolan. Denna 

slutsats drar vi eftersom de intervjuade pedagogerna beskriver att de utmanar barnen, hjälper, stöttar 

samt lyfter fram barnens tankar. Genom stöttningen möjliggör pedagogerna för barnen att komma lite 

längre än vad de hade klarat sig på egen hand.  

7.2.4 Pedagogernas syn på miljöns och materialets betydelse 
Majoriteten av pedagogerna lyfter fram miljöns betydelse och menar att den ska vara berikad med 

material, inbjudande, lustfylld, lärorik, lugn och utvecklande men även anpassad efter barnens 

intresse och behov. En pedagog säger att förskolläraren ska vara nyfiken, närvarande, lyhörd och ta 

vara på barns tankar och erfarenheter. Pedagogen säger vidare att hon ständigt arbetar med att 

komma med nya idéer för att stimulerar barnen till matematikinlärning. Detta går i linje med 

förskolans läroplan d.v.s. att miljön ska främja barnen till lek, kreativitet och lust till lärandet. Tre av 

de intervjuade berättar att de tycker att pedagoger ska planera, strukturera och skapa förutsättningar 

för kreativitet i verksamheten. Barnen möter matematik dagligen när de t.ex. bygger, staplar, jämför, 

sorterar, räknar, väger och mäter osv, menar en pedagog. Camilla uttrycker att förskollärarens 

förhållningssätt och kompetens till matematik påverkar utformning av både inne- och utemiljö. 

 

”Min syn på matematik påverkar hur jag utformar miljön” (Camilla, 2016-10-17). 
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Tre av de intervjuade pedagogerna lägger vikten på att förskolans innemiljö ska vara indelat i smårum 

och lyfter ”sagorummet”,“matematikrummet” och “skapande ateljé” som en del av innemiljön. Dessa 

rum inspirerar barnen till olika matematiska möten. 

 

“Det är viktigt att det finns matematiska material i olika rum” (Camilla, 2016-10-17). 

 

Två pedagoger ser innemiljön som “den tredje pedagogen “ där barnen får möjlighet att skapa och 

utforska utan vuxnas hjälp. Med hjälp av olika matematiska material såsom böcker, memoryspel, klockor, 

våg, pärlor, siffror, naturpinnar och olika geometriska former etc. I linje med det sociokulturella 

perspektivet kan vi dra slutsatsen att lärarna använder artefakter för att stödja barnens lärande och 

utveckling. Enligt Säljö är artefakter betydelsefulla fysiska resurser som individen använder för att uppnå 

all sin kunskap och utveckla sitt tankesätt. De matematiska artefakterna enligt två pedagoger, bidrar till 

att barnen lär sig att resonera kring och att lösa olika problem. Pedagogerna menar att när barnen 

samspelar med hjälp av artefakter utvecklas deras kognitiva och sociala förmågor. I linje med det så 

framhåller Layla att de använder sig av varierande matematiska material, för att stimulera barnens 

lärande. 

 

“Vi försöker att använda så mycket som möjligt av matematiska material för att stimulera barnen i 

sitt lärande” (Layla, 2016-10-19). 

 

De flesta informanterna lyfter även fram vikten av utemiljöns betydelse, där barnen stimuleras av olika 

naturmaterial som de kan använda sig av när de utforskar och experimenterar t.ex. vid sortering av löv 

eller pinnar. Detta överensstämmer med förskolans läroplan att barnen ska få möjligheter att utveckla sina 

förmågor genom att utforska och experimentera. Barn använder matematik när de t.ex. cyklar på gården, i 

upp- och nedförsbacken d.v.s. där barnen lär sig att hantera sin hastighet och fysisk ansträngning eller när 

de t ex samlar kottar, blad, pinnar och övrigt naturmaterial båda ute på gården eller i skogen hävdar tre 

pedagoger. En pedagog berättar att de arbetar utifrån boken "Matematik ute" där barnen tillsammans löser 

olika matematiska problem med hjälp av bilder. En annan pedagog säger att barn använder sig av olika 

matematiska begrepp när de samtalar med varandra såsom kort/lång, kortare än/längre än, tung/lätt, 

stor/liten, lika många, många/färre/fler under leken. Det leder i sin tur till att barn tillsammans lär sig nya 

erfarenheter och kunskaper av varandra. Detta går i linje med det sociokulturella perspektivet där lärandet 

och utvecklingen uppstår när barn samspelar med sin omgivning. Vi kan dra slutsatsen av att pedagogens 

sätt att uttrycka sig på, innebär att barnen approprierar nya begrepp med hjälp av sin omgivning. 
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8. Diskussion och slutsats 
Studiens syfte är att undersöka vilken syn fem pedagoger uttrycker om matematik och vilken syn 

på miljö och material de uttrycker i koppling till matematik. Denna studie har gjorts med hjälp av 

en strukturerad intervju.  

 

Tydligt i intervjuerna framhåller pedagogerna att matematik är en central aspekt i förskolans värld. 

De menar att matematiken påverkar barnets lärande och utveckling. Detta går i linje med Björklunds 

(2007, s.1) studie som visar att matematiken är en ständigt pågående process, d.v.s. ett livslångt 

lärande. Majoriteten av pedagogerna visade stort intresse för matematik och uttryckte att matematik 

är något nyttigt, roligt, spännande samt betydelsefull för barnets inlärning. Här ser vi en likhet med 

vad Lee (2012) kommit fram till i sin forskning, nämligen att pedagogerna kan påverka barns intresse 

och lust till matematik om de visar att matematiken är rolig och betydelsefull. 

 

Vi kan dra slutsatsen att de intervjuade är medvetna om vikten av matematikens betydelse för barns 

lärande. Vissa av dem lyfter fram vikten av att ta på sig sina “matteglasögon” för att synliggöra 

matematik i vardagliga händelser och i olika situationer. Utifrån intervjustudien så lyfts det fram att 

barn möter olika matematiska aspekter under olika sammanhang. Enligt Lundströms (2015, s. 25) 

avhandling som lägger vikten vid att matematik är ett verktyg som underlättar barns vardag. 

Matematiken är en social och kulturell mänsklig verksamhet. Detta lyfter även Björklund (2013) 

fram, nämligen att matematiken är ett människonära verktyg.  

 

Två av fem informanter lyfter fram sin tveksamhet kring ämnet matematik och att den är svår att 

begripa och förmedla vidare. Det kan i sin tur leda till konsekvenser som kan påverka barns 

matematiska inlärning eftersom förutsättningarna i undervisning blir sämre om pedagogen inte visar 

intresse för ämnet. Enligt (Lee, 2010) som redovisar vad forskningen har kommit fram till när 

pedagogen inte har tillräckligt med matematiska kompetenser och kunskaper kan det leda till sämre 

förutsättningar i barngruppen. Palmer (2011, s. 7, 29) framhåller att om pedagogerna har en god 

inställning till matematik kan det i sin tur smitta av sig till barngruppen. Forskaren lyfter fram det 

forskningen har visat, nämligen att ett antal upprepade bemötanden från omgivningen påverkar 

barnen i sin utveckling och sitt lärande, i detta fall barnens matematiska utveckling. 

 

Flera av de intervjuade konstaterade att förskollärarnas uppdrag och förhållningssätt gentemot 

matematik är viktigt och att de ska arbeta konkret och på ett lustfyllt sätt i verksamheten eftersom det 

påverkar barnens inlärning. Detta går även att koppla till Ahlbergs (2000, s. 10) forskning nämligen 
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att pedagogernas förhållningssätt och attityder till matematik är betydelsefull för hur de organiserar, 

genomför och planera aktiviteter. 

 

Dessutom lyfter pedagogerna fram att om förskollärarna har en negativ inställning kan detta påverka 

barnens lust att lära och utveckla sig. Solem & Reikerås (2004, s. 20).  hävdar att pedagogen ska visa 

intresse och vara lyhörd för att utveckla barns matematiska kompetenser Detta lyfter även Lee (2012) 

fram och hävdar vidare att de intresserade och skickliga pedagogerna synliggör matematiken för 

barnen och ger dem möjligheter att undersöka matematiken på ett lustfyllt sätt. Vidare behandlar 

Palmers och Doverborgs (2011, s. 15 & 2006, s. 38) forskning att erfarna pedagoger ska ha ett stort 

förråd av tankesätt och metoder att välja mellan för att arbeta med matematik i olika aktiviteter. De 

ska ta vara på barnens erfarenheter och utmana dem att upptäcka och få kunskap om antal, siffror, 

former, mönster, storleksrelationer mm.  

 

Utifrån resultaten av intervjuerna kom vi fram till att pedagogerna utgår från förskolans läroplan som 

ett mål för att främja och förmedla matematik där fokus ligger på hur pedagoger synliggör detta i 

barngruppen. Samtliga pedagoger strävar efter att utifrån läroplanens mål utveckla barnens 

nyfikenhet, intresse och förståelse för matematiken. Enligt förskolans läroplan ska förskollärare 

utveckla barns ”förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika 

lösningar av egna och andras problemställningar” (Lpfö98/2010, s. 10). 

 

Vi kan även dra slutsats av att pedagogerna är enade om att förskolans miljö är betydelsefullt för 

barnens utveckling och lärande. De uttrycker att miljön ska vara inbjudande, lärorik och lustfylld 

utifrån barnens intresse och behov. Material ska vara tillgängligt så att barnen får möjlighet att 

utforska och konstruerar när de bygger, staplar, jämför, sorterar, räknar, väger, mäter mm. Detta går i 

linje med Ahlbergs (2000, s. 14-15) studie där barn möter matematik när de skapar med hjälp av 

olika material och när de bygger upp sina lekvärldar så utvecklas deras förståelse för olika begrepp 

och funktioner. Exempelvis antal, sortera och jämföra efter vikt, storlek, längd etc. Utifrån 

Lundströms (2015, s. 29) studie som visar vad forskning kommit fram till, nämligen att miljön har 

stor betydelse för barnens kognitiva och sociala utveckling. Det har visats sig att genom att använda 

matematik skapar barnet större förståelse och kan bättre utforska sin omvärld. 

 

De flesta pedagoger beskriver att innemiljön ska berikas av olika små rum såsom byggrummet, 

matematikrummet, sagohörnan, skapande ateljén m.m. Även utemiljön erbjuder barnen olika 

matematiska material, t ex förskolans gård och naturen i sin helhet. Där barnen får möjlighet att 
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undersöka många olika matematiska möten. Barn använder matematik när de leker, cyklar och 

hoppar samt samlar löv och pinnar. Naturen enligt Doverborg och Emanuelsson (2006, s. 38) är en 

källa till matematik, genom att barnen får t ex ett uppdrag att samla löv som är lika stort som deras 

handflator eller pinnar som är lika långa som avståndet mellan pekfingret och armbågen. 

 

8.1 Vidare forskning 
Det skulle vara intresserat att vidareutveckla och fördjupa sig inom ämnet matematik genom 

observationer och enkäter. Detta skulle ge oss en helhetsbild av pedagogers uppfattning och syn på 

matematikämnet. På grund av tidsbristen hann vi inte ta med observationer, det skulle vi vilja 

genomföra för att få en tydligare uppfattning om barns möte med matematik i förskolan men även 

hur pedagogerna synliggör ämnet i vardagen. Vi skulle vilja vidareutveckla studien genom att 

genomföra enkäter, där de utvalda kommunerna jämföras, för att se likheter och skillnaderna.   

 

8.2 Slutord 
Studien har klargjort för oss att pedagogens förhållningssätt till matematik är viktig och avgörande 

för barns utveckling och lärande inom det matematiska ämnesområdet. Därför är det viktigt att 

verksamheten utformas utifrån barns intresse och behov. Verksamheten ska även vara inbjudande och 

lärorik. Det är då barnens intresse väcks och de får möjligheter att utforska och experimentera. Vi har 

även fått bekräftelse under studiens gång på hur viktigt det är att iscensätta matematiken i förskolan. 

Utifrån vår studie har vi kommit fram till att det finns olika arbetssätt som kan underlätta för barnen 

att utveckla sin matematikinlärning vilket vi kommer att ta till oss inför vårt kommande yrke. Vi har 

fått djupare förståelse för ämnet matematik ur flera olika synvinklar. Främst utifrån intervjustudien 

där pedagogerna delade med sig av sina yrkeserfarenheter och kompetenser men även i 

litteraturstudien där flera studier beaktats. Denna studie har gett oss inspiration och nya tankesätt på 

hur man kan arbeta med matematik i förskolan. Vi tror att denna studie kan i sin tur ge inspiration till 

andra. Vi hoppas att den kan förändra andras uppfattning på samma sätt som den gjort med oss efter 

att ha undersökt ämnet närmare. Det är viktigt att ständigt utveckla sin yrkesroll genom att hålla sig 

uppdaterad och påläst. 
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Bilaga 1 - intervjufrågor 

 

Bakgrund om personen vi intervjuar: 

•  Vem är du? 

•  Vad har du för utbildningsbakgrund, erfarenheter? 

•  Hur länge har du arbetat inom förskolans verksamhet 

 

Dina personliga synsätt: 

•  Vad har du för uppdrag i förskolan 

•  Vad har du för synsätt på matematik och kan din syn påverka barnet och iså fall hur? 

 

Förskolans miljö: 

• För att främja och stimulera barns utveckling och lärande, krävs en lärorik miljö. Hur är 

förskolans miljö utformat? Vad har ni för pedagogiskt material ni använder er av? 

• Har ni material som stimulerar barnens matematikinlärning? 

Arbetssätt: 

•  Har ni stött på några svårigheter med att arbeta med matematiska aktiviteter och i så fall 

vilka? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


