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Sammanfattning 

 
Studiens syfte är att undersöka förskollärares uppfattningar om matematik i förskolan samt 

hur de tolkar och realiserar de matematiska läroplans målen i undervisningen. Studien 

genomfördes genom kvalitativa intervjuer med sex förskollärare som arbetar med yngre barn 

och fem förskollärare som arbetar med äldre barn. Den teori som använts för analys och 

tolkning av empirin är det sociokulturella perspektivet på lärande med de tillhörande 

begreppen appropriera, artefakter, mediering, proximala utvecklingszonen och scaffolding. 

Resultatet visar att förskollärare uppfattar att matematik är nästan allt. Men för att barn ska 

uppfatta och erfara den behöver förskollärarna vara medvetna och ha kunskap om den 

matematik som finns omkring oss. Förskollärare realiserar läroplanens mål både i planerad 

och spontan undervisning på förskolan där resultatet visar att den spontana undervisningen 

är vanligast förekommande. Samspelet mellan förskollärare och barn, språkliga redskap och 

artefakter är viktiga delar i undervisningen. Undervisningen har sin utgångspunkt i barns 

tidigare erfarenheter och intressen samt får material och miljö stor betydelse för barns 

erfarande av matematik. För att barn ska tillägna sig ett matematiskt språk och en matematisk 

förståelse blir det viktigt att förskollärare medvetet synliggör matematiken genom att 

benämna göranden och ting med matematiska begrepp. Resultatet visar även att förskollärare 

uppfattar sin lärarroll som viktig där de ofta intar ett medforskande förhållningssätt eftersom 

de tror att det gynnar barns matematiska lärande.  

 

Nyckelord: matematik, förskola, undervisning, sociokulturellt perspektiv, kvalitativa 

intervjuer 
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1. Inledning 

Vi har under vår studietid och verksamhetsförlagd utbildning upplevt en stor variation kring 

hur de formulerade läroplansmålen för matematik realiseras av förskollärare i verksamheten. 

Under de senaste tio åren har matematik som ämne fått ett större utrymme i förskolans 

läroplan. Läroplanens mål för matematik består av korta formuleringar kring hur barnen ska 

ges förutsättningar att få kunskap och förståelse om matematik (Lpfö18, s. 14–15). Det 

lämnar ett stort utrymme för förskollärarna att tolka och omsätta formuleringarna i sin 

undervisning. 

 

År 2017 genomförde Skolinspektionen en kvalitetsgranskning på flera förskolor i Sverige. 

Granskningen påvisar variationen i hur man omsätter de formulerade läroplansmålen för 

matematik. Matematiken förekom vid de granskade förskolorna främst i spontana situationer 

vilket Skolinspektionen anser kan medföra en risk eftersom samtliga barn då inte får samma 

möjlighet att ta del av den matematiska undervisningen. Det största fokuset i undervisningen 

var att räkna antal och ge barnen matematiska begrepp. Skolinspektionen kom fram till att 

arbetet inom matematik i förskolan behöver utvecklas både innehållsmässigt och metodiskt. 

Exempel på utvecklingsområden vid de granskade förskolorna var att barnen bör ges 

förutsättningar att utveckla taluppfattning och en förståelse för hur matematiska begrepp 

hänger samman samt få problematisera och resonera kring matematik (2017, s. 10–11, 15).  

 

Det framkommer i tester som exempelvis TIMSS att svenska skolelever visar en lägre 

kunskap i matematikämnet i jämförelse med skolelever i andra länder (Skolverket, 2016). I 

vardagen finns matematiken överallt men för att barn ska uppfatta och kunna reflektera över 

den behöver de bli medvetna om den (Doverborg, 2002, s. 6). Således blir matematik ett 

viktigt ämne både i vardagen och för kommande skolgång. Vi har upplevt en variation kring 

hur de formulerade målen tolkas och används i förskolans verksamhet något som även 

bekräftas av Skolinspektionens kvalitetsgranskning. Utifrån detta finner vi det intressant att 

undersöka hur förskollärare uppfattar matematik i förskolan samt hur de beskriver, tolkar 

och omsätter läroplanens mål i det vardagliga arbetet med barnen.   
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2. Bakgrund 

I denna del av uppsatsen kommer vi ge en kort tillbakablick på matematikämnets historia i 

förskolan för att sedan utifrån styrdokumentens formuleringar belysa matematikämnets 

framväxt i förskolans sammanhang.  

2.1 Matematikämnets historia i förskolan  

 

Den tyske pedagogen Friedrich Fröbels tankar kring matematik har påverkat den svenska 

förskolan historiskt sett. Fröbel menade att matematik var ett av de viktigaste ämnena att ge 

kunskap om för små barn. Han utformade tjugo lekgåvor som tidigt blev en viktig del i den 

svenska förskolan. Innan förskolans första läroplan var matematikämnet ett begränsat 

område i förskolans sammanhang. I barnstugeutredningen på 1970-talet var det matematiska 

fokuset att barn skulle erhålla begreppsbildning utifrån Piagets teorier. Nästa dokument som 

kom att beröra förskolans matematik var arbetsplan för förskolan där matematiken ingick 

under ämnet naturorientering. Det skrivs fram att barn ska erhålla matematiska begrepp men 

inte specificerat vilka. 1985 framställdes det pedagogiska programmet för förskolan där 

matematikämnets innebörd formulerades som att barn skulle utveckla grundläggande 

begrepp om matematik och tid. Efterkommande dokument lära i förskolan presenterades 

1990. I och med detta fick matematikämnet ett större utrymme i verksamheten. De äldre 

barnen skulle ges möjlighet att utveckla förståelse kring mönster, form, klassificering, 

antalsuppfattning och sortering (Doverborg, 2006, s. 1–5). Nästa steg i framväxten av 

matematik i förskolan var den första läroplanen, Lpfö98. Den togs i bruk 1998 då även 

förskolan blev en del av utbildningspolitiken (Skott, 2011, s. 339). Tidigare hade 

socialdepartementet varit ansvariga för förskoleverksamheten (Wahlström, 2016, s. 102). 

2.2 Matematik och läroplanen  

 

Förskolans verksamhet ska ha sin utgångspunkt i läroplanen. Varje anställd i verksamheten 

är skyldig att arbeta utifrån de mål och riktlinjer som finns formulerade. Nedan kommer 

redogöras för hur formuleringar för matematikämnet har förändrats i läroplanen.  

 

I förskolans första läroplan, Lpfö98 finns två målformuleringar kring förskolans arbete med 

matematik. Målen innebär att förskolan ska sträva mot att varje barn i verksamheten 

utvecklar förmågor inom matematik. Det första målet beskriver att förskolan ska arbeta med 

att barn ska få upptäcka och använda matematik i meningsfulla situationer under dagen. Det 

andra målet innebär att förskolan ska sträva mot att barn ska skapa en förmåga att orientera 

sig i tid och rum samt ges förståelse för begreppen form, tal och mätning. Det finns inget 

specifikt ansvar för förskolläraren utan i stället skrivs riktlinjer fram som betonar att hela 
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arbetslaget har ett ansvar för arbetet (Lpfö98, s. 9–10). Ungefär tio år senare ger regeringen 

ett uppdrag till Skolverket att arbeta fram ett förslag för hur läroplansmål kan utvecklas och 

kompletteras. Detta arbete sammanställdes i Utbildningsdepartementets promemoria där 

förslaget kom att beröra läroplansmålen för matematik, två mål skulle istället bli fyra. Den 

bakomliggande orsaken till förslag av förändring var att samhället kräver att barn har en 

större förståelse och kunskap kring matematik för att kunna hantera det vardagliga livet. 

Promemorian föreslog att i arbetet med de förslagna målen kan man utgå från sex historiska 

och kulturellt grundade matematiska aktiviteter; Räkna, lokalisera, mäta, konstruera, leka 

och förklara (Utbildningsdepartementet, 2010, s. 12–14). Nedan kommer redogöras för 

innebörden av dessa aktiviteter.  

 

Räkna- Denna aktivitet handlar om att utgå från en systematisk metod där olika fenomen 

jämförs och rangordnas. Exempelvis genom att rita tecken, använda föremål eller talord 

(Bishop, 1988, s. 182). Helenius, Johansson, Lange, Meaney och Wernberg framhåller att 

räkna finns i alla kulturer men kan utgå från olika symboler och talsystem (2016, s. 23). 

 

Lokalisera- Att lokalisera innebär ett utforskande av rum och miljö som sedan 

begreppsliggörs och synliggörs med hjälp av ord, ritningar, diagram eller andra verktyg 

(Bishop, 1988, s. 182). Helenius m.fl. belyser att denna aktivitet handlar om hur individen 

kan svara på frågor om var någonting befinner sig i relation till omgivningen (2016, s. 19–

20). 

 

Mäta- Med mäta menas att individen genom ”mått-ord”, objekt, tecken eller mätinstrument 

sorterar, jämför och bestämmer mängder och volymer av olika föremål (Bishop, 1988, s. 

182–183).  

 

Designa- I promemorian användes begreppet konstruera medan Bishop istället använder 

begreppet designa. Designa innebär att individen utgår från ett objekt och sedan konstruerar 

detta genom form och mönster. Det kan ske genom praktiskt handlande men även som en 

inre föreställning (1988, s. 183). Exempelvis menar Helenius m.fl. att design innebär att 

individen kan beskriva hur ett objekt ser ut men även praktiskt skapa detta (2016, s. 21).  

 

Leka- Bishop menar att leka innebär att individer deltar i lekar eller spel där alla deltagare 

måste följa uppsatta regler (1988, s. 183). När barn leker föreställer de sig att föremål är 

andra ting. Leken karaktäriseras av ett hypotetiskt tänkande och är en arena där utforskande 

och problemlösning blir en del i barnens resonemang (Helenius m.fl., 2016, s. 17–18).  

 

Förklara- Denna aktivitet innebär att individen ska redovisa för närvaron av olika fenomen. 

Fenomen kan vara vetenskapliga, vardagliga eller religiösa (Bishop, 1988, s. 183).  Helenius 

m.fl. belyser att aktiviteten förklara hjälper individen att svara på varför-frågor kring varför 

saker förhåller sig som det gör kring olika fenomen (2016, s. 18). 
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Sammanfattningsvis menar Bishop att dessa sex matematiska aktiviteter är universella och 

kan appliceras på alla kulturgrupper och är nödvändiga för att utveckla kunskaper inom 

matematik (1988, s. 182).    

 

Bishops sex aktiviteter som förslogs i promemorian utgjorde grunden till revideringen av 

läroplanen 2010 vilket innebar en ökning av matematikämnet i förskolan. I Lpfö98 rev. 2010 

har matematikmålen utökats från två till fyra. Det första målet innebär att förskolans arbete 

ska sträva mot att barn ska utveckla grundläggande egenskaper kring mätning, tid, 

förändring, antal, mängder, ordning och talbegrepp samt få en förståelse för läge, riktning, 

rum och form. Det andra målet är att arbetet ska sträva mot att barn ska få en förmåga att 

använda matematik för problemlösning, undersökning och reflektion. Det tredje målet 

innebär en strävan mot att barn ska skapa ett kunnande kring att undersöka, uttrycka och 

urskilja samt använda matematiska begrepp och samband mellan dessa. Det fjärde och sista 

målet innebär att förskolan ska sträva mot att barn utvecklar sin matematiska förmåga kring 

att resonera om matematik. I och med revideringen 2010 har ansvarsfördelningen av 

verksamheten förtydligats och förskolläraren har tillskrivits ett specifikt ansvar för arbetet 

där alla barn ska ges goda förutsättningar att utvecklas inom matematikämnet (Lpfö98, rev. 

2010, s. 12–13). År 2016 reviderades läroplanen igen men de fyra läroplansmålen för 

matematik samt förskollärarens specifika ansvar kvarstår sedan revideringen 2010 (Lpfö98, 

rev. 2016, s. 10–11). En ny läroplan för förskolan trädde i kraft i juli 2019 där läroplansmålen 

för matematik blivit tre mot tidigare fyra. De innefattar dock samma innehåll men med en 

komplettering att barn ska ges förutsättningar att erhålla grundläggande kunskaper om 

mönster. I denna upplaga skrivs även för första gången undervisningsbegreppet fram och 

ansvaret för detta tillskrivs förskolläraren (Lpfö18, s. 7, 14–15). Läroplanen är således 

formuleringar från utbildningspolitiken som sedan verksamma i förskolan behöver omsätta 

i den dagliga verksamheten.  

 

Som nämnts ovan fick undervisningsbegreppet i och med den senaste läroplanen en tydligare 

roll i förskolans sammanhang. Nedan kommer begreppet att diskuteras för att förtydliga dess 

innebörd i uppsatsen. Undervisning är en målstyrd process där förskolläraren har som syfte 

att barnen ska få lära och utvecklas inom ett specifikt område (2010:800, § 3). Utifrån detta 

ses undervisning som intentionell men den är även intersubjektiv vilket innebär att 

undervisningen består av minst två parter i ett socialt sammanhang där kommunikationen är 

central (Lindström & Pennlert, 2016, s. 15–16). Bäckman beskriver att 

matematikundervisningen i förskolans sammanhang kan ske i arrangerade lärsituationer men 

även i spontana här och nu situationer (2015, s. 150). Denna syn på undervisningsbegreppet 

kommer genomsyra den här uppsatsen.  

2.3 Formuleringsarena och realiseringsarena  

 

Förskolans utbildning består av olika arenor, en formuleringsarena och en realiseringsarena 

dessa samspelar med varandra i ett växelspel tillsammans med det omgivande samhället. 

Läroplanen kan ses tillhöra formuleringsarenan där staten bär ansvaret för hur läroplanens 
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mål formuleras. Realiseringsarenan handlar om hur formuleringarna omsätts i den lokala 

kommunen eller förskolan (Skott, 2012, s. 292–296). De formulerade skrivningarna i 

läroplanen realiseras ute i svenska förskolor. Skrivelserna i läroplanen angående matematik 

består av korta uppräkningar av olika matematiska förmågor som barn i förskolan ska ges 

förutsättningar att utveckla. Detta lämnar ett stort utrymme för verksamma förskollärare att 

tolka och omsätta dessa i sin undervisning. Därför finner vi det intressant att undersöka hur 

denna realisering ges uttryck i verksamheten och hur förskollärare väljer att omsätta 

läroplansmålen till praktisk undervisning och synliggörande av matematiken i 

verksamheten. 

 

 

3. Syfte 

Syftet med vårt arbete är att undersöka förskollärares uppfattningar om matematik i 

förskolan och hur de i arbetet tolkar och realiserar de formulerade läroplansmålen för 

matematik i undervisningen.   

3.1 Forskningsfrågor  

 

- Hur uppfattar förskollärare matematik i förskolan? 

- Hur beskriver förskollärarna att de tolkar läroplansmålen inom matematik? 

- Hur beskriver förskollärarna att de realiserar läroplansmålen till praktisk 

undervisning? 

- Varför väljer förskollärarna att arbeta som de gör? 
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4. Tidigare forskning 

I detta kapitel kommer tidigare forskning lyftas fram som berör förskollärares 

förhållningssätt till matematik, undervisningspraktiker och barns erfarande av matematik. 

Forskningen kommer att presenteras tematiskt under rubrikerna; Förskollärares 

förhållningssätt till matematik, Undervisningspraktiker, Barns erfarande av matematik i 

förskolans vardag samt Betydelsen av interaktionen mellan förskollärare, barn, miljö och 

material. När forskning sökts har vi använt olika databaser via bibliotekets söktjänst samt 

sökt på specifika forskare som vi vet skrivit mycket om matematik i förskolan. Vi har utgått 

från vårt syfte för att göra ett urval som är relevant för vår studie. Forskningsöversikten 

baseras på forskning i böcker, avhandlingar, rapporter och vetenskapliga artiklar. Kapitlet 

avslutas med en sammanfattande reflektion över den tidigare forskning vi lyft fram.  

4.1 Förskollärares förhållningssätt till matematik 

 

Matematik förknippas av många till olika matematiska områden som exempelvis geometri, 

talräkning, algebra, statistik och ekvationer. Många relaterar matematik till uträkningar 

uppställningar, procent och multiplikationstabeller menar Solem och Reikerås. Vidare 

framhåller de att förskollärare behöver förhålla sig bortom dessa områden för att kunna möta 

barn i deras matematiska utforskande i vardagen. De behöver besitta en förmåga att urskilja 

matematiken och hur barn uttrycker den (2004, s. 9, 13). 

 

Även Björklund och Barendregt har via frågeformulär undersökt förskollärares matematiska 

medvetenhet. I resultatet framkommer att det är nödvändigt att förskollärare besitter en 

pedagogisk kunskap och en matematisk medvetenhet för att kunna ge barn stöd och 

förutsättningar att utveckla förståelse för matematiska begrepp. De deltagande förskollärarna 

i studien uppmärksammar ofta barnen på den fysiska miljön och olika material där de intar 

en stödjande, uppmuntrande och vägledande roll i barnens matematiska utforskande av 

omgivningen och materialen. Det framkommer dock att förskollärarna inte har tillräckligt 

stort fokus på det målinriktade arbetet inom matematik vilket därför utgör ett område för 

förbättring av det pedagogiska arbetet (2016, s. 368, 373).  

 

Det målinriktade arbetet med matematik i förskolan har Bäckman undersökt i sin avhandling. 

Resultatet baseras på videoobservationer av hur förskollärare arbetar målinriktat med 

matematik. Detta utifrån ett självvalt lärandeobjekt i planerade lärsituationer och vid 

oplanerade tillfällen som uppkommer i förskolans vardag. Som komplement till 

videoobservationerna har Bäckman intervjuat de deltagande förskollärarna om deras 

förhållningssätt till undervisning i matematik. Förskollärarna betonar att det är angeläget att 

själv besitta kunskap om matematik och en medvetenhet om hur matematik kan synliggöras 

för barn i förskolan. För att barn ska få möjlighet att urskilja det matematiska innehållet 

betonar de intervjuade förskollärarna att det är av stor vikt att vara medveten och närvarande 
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i undervisningssituationerna. De behöver ha kunskap om vilket matematiskt innehåll som 

finns i vardagliga spontana situationer för att ge barnen möjlighet att urskilja dessa. 

Förskollärare behöver även besitta en förståelse för hur matematiken gestaltas i vardagen 

och finnas som stöd i barns begreppsutveckling. Genom att använda matematiska begrepp i 

undervisningen bidrar det till att barn får möjlighet att utveckla ett matematiskt språk. När 

förskollärarna själva är medvetna om det matematiska innehållet får de möjlighet att rikta 

barnens uppmärksamhet och synliggöra matematiken i vardagliga situationer på förskolan. 

Ytterligare en central aspekt i förskollärarnas förhållningssätt är att ha kunskap om barns 

tidigare erfarenheter kring innehållet för att det ska bli meningsfullt för barnen. För att få fatt 

i barnens tankar kring ett innehåll blir det avgörande att förskollärare är lyhörda för barns 

tankar och uttryck (2015, s. 101, 143–145, 148, 160, 167).  

 

I likhet med Bäckmans avhandling lyfter Björklund fram i sin observationsstudie betydelsen 

av att förskollärare finns som stöd för att rikta barnens uppmärksamhet mot olika 

matematiska begrepp i vardagliga situationer samt använder dessa i samspel med barnen. 

Vidare är det även centralt att förskollärare är närvarande för att stödja barn i aktiviteter där 

matematik finns. Detta för att barn ska uppleva att de bemästrar och utvecklar sin egen 

förmåga inom matematiken (2008, s. 89, 91).  

För att vara en professionell förskollärare framkommer i Bäckmans resultat att förskollärare 

behöver besitta en professionskunskap vilken innefattar matematisk-, didaktisk kunskap 

samt kunskap om barns erfarenheter av matematik. Förskollärares praktiska och tysta 

kunskap som de erhåller av att vara verksamma i förskolan blir även relevant i 

förskollärarens förhållningssätt till matematik. Att utgå från att vara medlärare tillsammans 

med barnen i förskolans vardag är betydelsefullt för barns matematiska erfarande. Genom 

att förskolläraren ställer öppna och utmanande frågor kan de berika barnens utforskande och 

erfarande av matematik (2015, s. 173, 177).  

Pedagogers kunskaper kring matematikinnehållet har även undersökts av Lee i en 

intervjustudie. Den pedagogiska innehållskunskapen (PCK) har undersökts hos trettio 

förskollärare i Sydkorea. Resultatet presenterar PCK utifrån tre kategorier; märka barns 

matematiska aktiviteter, tolka barns matematiska aktiviteter samt förbättra barns 

matematiska tänkande. Utifrån medelvärden i kategorierna framkommer att lärarna i större 

utsträckning kan identifiera matematiken i barns aktiviteter medan det är relativt låg andel 

som kan tolka och förbättra barns matematiska tänkande generellt. Det fanns skillnad i vilket 

matematiskt innehåll som förskollärarna kunde identifiera i barns aktiviteter. De mest 

förekommande områdena var klassificering, tal och mätning och lägst förmåga hade de att 

identifiera rumsuppfattning. Generellt var det en låg andel av förskollärarna som kunde tolka 

barns matematiska kunnande i aktiviteter men inom områdena klassificering, taluppfattning 

och mätning hade förskollärarna en högre förmåga att tolka barns aktiviteter. I studien 

framkommer även att lärare som har en längre erfarenhet av undervisning i förskolan har 

högre PCK. Utbildningsnivå visar också en signifikant skillnad de lärare som har erhållit en 

kandidatexamen har lägre PCK-poäng än de lärare som har en magisterexamen. 

Sammanfattningsvis visade resultatet att även om förskollärarna kunde identifiera en 
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matematisk aktivitet var det inte en självklarhet att de kunde tolka den. Däremot 

identifierades en signifikant relation mellan förskollärares förmåga att tolka en matematisk 

aktivitet och förmågan att utveckla barns matematiska tänkande. Resultatet visade att när 

lärare har kunskap inom ett område kan de även tolka och förbättra barns lärande vilket 

innebär att en avsaknad av kunskap om det matematiska innehållet man undervisar i leder 

till att barns meningsfulla interaktioner och utvidgade lärande uteblir (2017, s. 239–241).  

4.2 Undervisningspraktiker  

 

Björklund, Pramling Samuelsson och Reis framhåller att didaktik är förskollärarens 

professionsvetenskap som innefattar ett teoretiskt perspektiv och ett praktiskt 

undervisningsperspektiv. Undervisningen i matematik är inte en fast produkt som alltid kan 

utföras lika utan handlar istället om en dynamisk process där och ena sidan hänsyn behöver 

tas till barngruppens alla individer och deras unika erfarenheter i en aktuell situation men 

och andra sidan även i ett längre framtidsperspektiv. I denna professionsvetenskap använder 

sig förskollärarna av de didaktiska frågorna; vem, vad, hur, varför, när, med vem och var. 

Förskollärare behöver utifrån dessa planera för tillfällen där barn får använda sina tidigare 

matematiska erfarenheter för att lära sig något nytt. Undervisningen måste anpassas till vad 

som är relevant för barnen och erbjuda dem nya sätt att fundera kring och möta matematiska 

problem. Vidare menar författarna att förskollärare i planeringen av undervisningen utifrån 

läroplanens mål behöver reflektera kring vad de vill synliggöra för barnen vid det situerade 

tillfället istället för att först genomföra en aktivitet och i efterhand fundera vilka läroplansmål 

som uppfylldes i den (2018, s. 23, 26, 28).  

 

Matematikundervisningen i förskolan kan ske i olika sammanhang. Bäckman lyfter fram att 

förskollärare arbetar målinriktat med matematik genom systematiskt planerade aktiviteter, 

lärstudier, men även i spontana här och nu situationer i förskolans vardag. I detta arbete är 

det viktigt att undervisningen har sin utgångspunkt i lek och att barnen erbjuds en variation 

för att utveckla sitt matematiska tänkande (2015, s. 143, 177). Även Doverborg beskriver 

potentialen i de vardagliga sammanhangen som förekommer på förskolan. Barn möter 

dagligen matematik i en mängd meningsfulla sammanhang som förskollärare kan ta vara på 

för målinriktat arbete (2002, s. 6).  

 

Matematiken finns som nämnts närvarande i förskolans vardagliga verksamhet. Palmér, 

Henriksson och Hussein har undersökt hur matematik kan synliggöras för barn i samband 

med blöjbyten och hur pedagoger beskriver den matematiska potentialen i samband med 

detta. Resultatet påvisar att det finns matematisk potential under blöjbyten där moment med 

räkning, ordningstal, volym, rumsuppfattning tid och i några fall kardinaltal, storlek och vikt 

observerades. Det framkom en stor variation kring om och hur mycket matematik som 

tillämpades under blöjbyten. Även typen av kommunikation varierade, vissa hade en 

ömsesidighet medan andra enbart instruerade barnet. I de frågeformulär som sändes ut till 

förskollärare framkom en stor variation i förekomsten av hur ofta de medvetet använde 

blöjbytet som tillfälle för att undervisa om matematik. Respondenternas svar i 
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frågeformuläret och resultatet av observationerna överstämde inte med varandra. Författarna 

av studien menar att det kan bero på att det finns en okunnighet kring hur de matematiska 

innehållet i vardagen kan synliggöras för barn. Det framkommer i studiens diskussion att 

många förskollärare för yngre barn inte har förståelse för vilken matematik som de förväntas 

lära ut och de kanske på så vis inte heller uppmärksammar den matematik som finns i 

vardagens rutinsituationer (2016, 83–86).  

Som tidigare nämnts kan även undervisningspraktiken vara systematiskt planerad i förväg. 

Björklund har med hjälp av variationsteorin analyserat videodokumentationer där 

förskollärare och barn utforskar begreppen hälften och dubbelt i planerade aktiviteter. I 

analysen framkommer tre olika pedagogiska metoder. Den första metoden innebär att ett 

lärandeobjekt är i fokus och barnens uppmärksamhet riktas mot detta. Förskolläraren har 

planerat en problemlösningsaktivitet där lärandeobjektet är tydligt och synligt för barnen och 

de får en i taget sedan utforska och lösa det. Den andra metoden är att förskolläraren utför 

en planerad aktivitet där lärandeobjektet indirekt är i fokus. Begreppen hälften och dubbelt 

är inbakade i ett moment som förbereder för en annan aktivitet, exempelvis att dela frukt 

inför fruktstunden. Den tredje metoden är att lärandeobjektet vävs in i en berättelse eller en 

lek och barnen sedan får vara aktiva och lösa problem som uppstår. Förskollärarna kan ofta 

använda rekvisita i denna metod. För att barn ska ges så goda förutsättningar till 

begreppsutvecklingen som möjligt menar Björklund att den tredje metoden är den mest 

gynnsamma. Lärandeobjektet synliggörs för alla barn och det blir ett naturligt inslag i 

aktiviteten där de tillsammans får lösa ett problem. Den första metoden begränsar barnens 

begreppsutveckling eftersom de fokuserar på att slutföra en uppgift. Även den andra 

metoden osynliggör urskiljning av begreppen eftersom barnen ofta fokuserar på 

efterkommande mål (2014, s. 380, 385, 388–389, 392–393).  

I olika undervisningssituationer kan förskolläraren synliggöra och stödja barns matematik 

erfarande på olika vis. Björklund, Magnusson och Palmér har analyserat 

videodokumentationer där barn och förskollärare är involverade i leksituationer. Av 

analyserna framkommer fyra handlingsstrategier som förskollärare kan använda för att 

undervisa om matematik i leksituationer. Den första handlingsstrategin handlar om att 

bekräfta barnens intressen genom att upprepa barnens handlingar eller ställa frågor kring det. 

Den andra handlingsstrategin innebär att förskolläraren kan ge barn olika strategier för att 

stödja dem i exempelvis räkning. Den tredje handlingsstrategin som förskollärare kan 

tillämpa i en situerad leksituation handlar om att hjälpa barnen att placera ett för dem känt 

begrepp i ett matematiskt sammanhang. För att detta ska vara möjligt behöver förskolläraren 

vara närvarande i leken. Den fjärde och sista handlingsstrategin innefattar att förskollärare 

och barn tillsammans utforskar ett begrepps mening. Barnen får själva utforska och förklara 

begreppet där förskolläraren finns närvarande och erbjuder barnen kontraster till deras 

uttryck. Detta bidrar till att de tillsammans kan skapa en gemensam och mer avancerad 

förståelse för begreppets innebörd (2018. s. 469, 473–477).  
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4.3 Barns erfarande av matematik i förskolans vardag 

 

Små barn använder ofta kroppen för att utforska matematiken. Franzén har studerat hur de 

yngsta barnen lär matematik. Resultatet visar att barnen använder kroppen som verktyg för 

att utveckla en förståelse för olika matematiska begrepp som exempelvis storlek, form och 

tid. Utifrån detta blir det viktigt att förskollärare är observanta på hur barnen använder miljön 

och utformar den så att barn ges möjlighet att ta egna initiativ till matematiskt utforskande 

(2015, s. 43–44, 51–52). Denna studie kan liknas med Solem och Reikerås beskrivning av 

hur barn använder kroppen i sitt utforskande och utvecklande av rumsförståelse. Barn 

använder hela kroppen i sitt utforskande av omgivningen där miljön och olika föremål blir 

en central del (2004, s. 52–53). Även Björklund har genom videoobservationer sett att barn 

uttrycker sin matematiska förståelse genom kroppen där de exempelvis använder sina fingrar 

i utforskandet av mängder (2008, s. 89). 

 

Förskolebarn använder många olika kommunikationsvägar för att skapa en gemensam 

förståelse kring matematiska begrepp. Gejard och Melander har utifrån videoobservationer 

analyserat hur barn och pedagoger skapar interaktion i en konstruktionsaktivitet i förskolan 

och hur den bidrar till utvecklande av matematisk förståelse. Barnen i studien använder 

konstruktionsmaterialet geomag och genom interaktionen utforskas rumsuppfattning och 

geometriska fenomen. De använder en multimodal kommunikation med varandra för att 

skapa mening vilket innefattar verbal kommunikation men även pekningar, gester och den 

materiella miljön. Studien har påvisat att barn genom sin konstruktionslek använder och 

orienterar sig utifrån olika teoretiska aspekter så som rumsliga platser, egenskaper, 

dimensioner, orienteringar, transformationer och geometriska former. Resultatet visar att 

barns spontana matematiska interaktioner är fyllda av geometriska aspekter när de 

konstruerar tillsammans och samarbetar för att lösa olika uppkomna svårigheter (2018, s. 

495, 501, 508). 

 

Även Bäckman har studerat barns matematiska gestaltande. Barn möter och utforskar 

matematik dagligen på förskolan tillsammans med andra barn och vuxna. I resultatet 

framkommer att leken och samspelet mellan barnen är något som barn verkar anse vara 

viktigt i detta. När barn möter och urskiljer matematik utgår de från sin erfarenhetsvärld samt 

jämför sina erfarenheter med kamraters erfarenheter vilket vidgar deras matematiska 

förståelse. Samspelet och artefakter fungerar som stöd i barnens matematiska gestaltande. 

De dagliga sammanhangen barnen deltar i på förskolan erbjuder många tillfällen att utforska 

och urskilja matematiska begrepp och använda sig av matematiken i olika situationer (2015, 

s. 87, 99).  
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4.4 Betydelsen av interaktionen mellan förskollärare, barn, miljö och 
material 

 

Miljön tycks vara en viktig del av undervisningen i matematik. Rønning beskriver miljöns 

betydelse för barns begreppsbildning. Genom att erbjuda barn möjligheter att erfara begrepp 

i olika omgivningar bidrar det till att de får en djupare förståelse för begreppets innebörd i 

olika sammanhang (2003, s. 15).  

 

Miljön och materialets betydelse i matematikundervisningen framhålls även av Bäckman. 

Resultatet visar att de intervjuade förskollärarna menar att de tar stöd i olika slags material i 

undervisningen. De använder egenproducerat material så som sagopåsar och sångkort men 

även färdigt material där de kan få förslag i hur de kan arbeta med matematiken i olika 

former. Förskollärarna belyser även lokalerna som en resurs i undervisningen genom att de 

utgår från planerad fördelning av sig själva i de olika rummen. Detta för att finnas närvarande 

och tillgängliga för barnen i deras matematiska utforskande och på så vis kunna synliggöra 

matematiken för barnen. Förskollärarna menar att även utemiljön används medvetet som en 

lärmiljö i matematikundervisningen där de tar avstamp i barnens intressen i arbetet med att 

urskilja matematiska begrepp och fenomen (2015, s. 152–154).  

 

Även Gejard har studerat samspelet mellan förskollärare, barn, miljö och material i studie 

III i sin avhandling. Syftet var att genom videoobservationer undersöka interaktionen mellan 

barn och pedagoger i två aktiviteter som fokuserade på geometriska former. I den första 

aktiviteten läste pedagogen en bok som innehöll geometriska former därefter fick barnen i 

aktivitet två måla dessa. I resultatet framkommer att barn, pedagoger och material samspelar 

med varandra. Utifrån bilderboken skapar barnen med stöd av pedagogen en inramning för 

aktiviteten med fokus på geometriska former. Samspelet sker genom multimodal 

kommunikation som tal, gester och handlingar. Det framkommer dock att det finns vissa 

brister i samspelet mellan pedagog och barn. Gejard benämner samspelet som 

intersubjektivitet. Brist i intersubjektiviteten leder till att inte förskollärarna och barnen har 

samma uppfattning om syftet med målningsaktiviteten vilket leder till att det matematiska 

syftet i aktiviteten förminskas (2018, s. 12–13, 26–27).   

 

Även Lundström har studerat barns matematiska kommunikation i samspel med andra barn 

och vuxna. Resultatet baserat på deltagandeobservationer visar att barn i samspel 

kommunicerar matematik genom kroppsliga uttryck, olika redskap och matematiska 

representationer. I kommunikationen kring olika matematiska aktiviteter blir samspelet 

mellan barn, pedagoger och material centralt för den matematiska förståelsen. De material 

och leksaker som finns på förskolan kan bidra till matematisk kommunikation om barnen får 

möjlighet att använda dessa. Miljön ska samspela med barns intressen och behov (2015, s. 

91, 196, 205, 217). I relation till detta framhåller Björklund att barn måste ges möjlighet att 

på egen hand utforska ett material för att det sedan ska kunna användas på ett framgångsrikt 

vis i ett pedagogiskt syfte (2009, s. 14–15).  
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Materialets betydelse för undervisning i geometri har Gejard studerat genom 

videoobservationer. Pedagogerna på den undersökta förskolan menar att ett rikt material och 

tillgänglig miljö är viktiga aspekter för att främja barns lärande och utforskande. Gejard 

menar att det i förskolan finns mycket matematiskt material men att det är först i interaktion 

mellan individer som en matematisk förståelse skapas (2014, s. 53, 90). Detta kan liknas vid 

det Björklund lyfter fram, att material och miljöer i förskolan inte är pedagogiska förrän det 

finns ett inlärningssyfte med användandet av dessa. Om materialen används i ett matematiskt 

syfte kan de bidra till att barnen kan förstå matematiken som annars är för abstrakt (2013, s. 

95).  

4.5 Sammanfattning 

 

Sammanfattningsvis visar denna forskningsöversikt att förskollärare behöver besitta en 

ämneskunskap men även kunskap om hur barn erfar och lär matematik. 

Matematikundervisningen i förskolan sker i olika praktiker, både i systematiskt planerade 

aktiviteter och i spontant uppkomma situationer. För att barn ska ges möjlighet att urskilja 

matematiken krävs att förskollärare är medvetna och närvarande under förskoledagen. 

Förskolläraren behöver vara aktiv och ha kunskap om barns tidigare erfarenheter för att 

kunna synliggöra den matematik som finns omkring oss och ge barnen olika matematiska 

begrepp. Det finns ingen universell metod när förskollärare undervisar i matematik utan 

hänsyn måste alltid tas till alla individer och deras erfarenheter och förutsättningar. Det 

handlar om att förskolläraren behöver besitta en professionsvetenskap och använda sig av 

de didaktiska frågorna. Förskollärare behöver ha vetskap om att när små barn erfar 

matematik använder de en rad olika kommunikationsvägar. De använder sin egen kropp som 

verktyg i matematiska sammanhang. I interaktion med andra skapar de matematisk förståelse 

genom verbala utsagor, pekningar och material. Interaktionen mellan förskollärare, barn, 

miljö och material är enligt forskningsöversikten en viktig aspekt i undervisningen. Att 

förskollärare medvetet använder miljö och material i sin undervisning kan bidra till att barn 

får ett rikare matematiskt utforskande. Samspelet mellan såväl förskollärare och barn som 

miljön och material verkar enligt forskning vara avgörande för att de ska dela en gemensam 

förståelse för syftet med undervisningen.  

 

Utifrån vår forskningsöversikt vill vi nu vidare undersöka hur förskollärare ser på matematik 

i förskolan och hur de tolkar läroplanens mål och omsätter dessa i sina olika 

undervisningspraktiker. Detta genomförs genom kvalitativa intervjuer med förskollärare.  
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5. Teoretiska utgångspunkter 

I följande kapitel kommer vi att presentera de teoretiska utgångspunkterna som ligger till 

grund för vårt arbete. Vi har valt att utgå från det sociokulturella perspektivet på lärande med 

tillhörande begrepp.  

5.1 Sociokulturella perspektivet 

 

Säljö framhåller att ett grundantagande inom det sociokulturella perspektivet på lärande är 

att människan är en biologisk varelse som föds med en begränsad uppsättning av olika 

fysiska och intellektuella resurser. Inom perspektivet intresserar man sig för hur människor 

tar till sig och använder de olika resurserna. Fokus läggs på det kollektiva samspelet mellan 

individer och termer som redskap och verktyg har en viktig betydelse. Verktygen kan vara 

språkliga, intellektuella och fysiska och det är dessa som är de resurser som människan har 

att tillgå för att förstå och agera i omvärlden. I samspel med andra erhåller människan 

kunskaper och färdigheter som byggts upp i ett samhälle. Dessa sociokulturella resurser 

skapas och förs vidare genom kommunikation. Således är kommunikationen en grundpelare 

i det sociokulturella perspektivet. För att studera lärande i ett sociokulturellt perspektiv 

behöver man utgå från den samverkan som sker mellan utvecklingen och användningen av 

intellektuella och fysiska redskap samt samspelet och kommunikationen mellan människor 

i olika gemensamma sammanhang (2014, s. 18, 20–23). Lev Vygotskij menade att det 

sociala samspelet är avgörande för hur individer lär och utvecklas. Ett viktigt verktyg i 

utvecklingen och lärandet är språket enligt Vygotskij. Genom språket utvecklas tänkandet 

och individer använder språket både i samspel med andra och i den inre dialogen med sitt 

eget tänkande (Hwang & Nilsson, 2011, s. 66–67). Inom detta perspektiv utgår man från 

Vygotskijs tankar om att människan ständigt är under utveckling, lär och tillägnar sig nya 

kunskaper hela tiden (Säljö, 2017, s. 260).  

 

 I det sociokulturella perspektivet på lärande finns en rad centrala begrepp som kommer 

användas i denna studie. Nedan kommer en redogörelse för de olika begreppens innebörd.  

 

Appropriering: 

Vygotskij menar med begreppet appropriering att människor i samspel med andra har 

möjlighet att ta till sig nya kunskaper och bygga på de intellektuella och praktiska redskapen 

som människan redan besitter (Säljö, 2014, s. 119).  

 

Artefakter: 

En artefakt är exempel på olika fysiska redskap som finns omkring oss. Det kan vara 

exempelvis materiella objekt som verktyg, teknologi, fortskaffningsmedel och 

mätinstrument. Artefakterna ses inte enbart som döda ting utan människor har genom 

användning och samspel fyllt dem med kunskaper och begrepp. Genom att människan har 
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byggt in sina idéer och tankar i de fysiska artefakterna kan dessa fungera som resurser i olika 

sociala sammanhang (Säljö, 2014, s. 29, 73, 80, 233–234).  

 

Mediering: 

Begreppet mediering har sitt ursprung i det tyska ordet Vermittlung som betyder förmedling. 

Mediering innebär att olika kulturella redskap såväl materiella som intellektuella förmedlar 

kunskaper, med andra ord är medierande. Människan använder redskapen för att kunna 

förstå och handla i omvärlden (Säljö, 2017, s. 253).  

 

Proximala utvecklingszonen: 

Vygotskij menar att lärande och utveckling är något som ständigt pågår hos människan. När 

en människa behärskar ett område har denne även möjlighet att ta sig an ny kunskap (Säljö, 

2017, s. 260). Utvecklingszonen innefattar utrymmet mellan vad en individ kan bemästra på 

egen hand och med stöd av en mer kompetent individ. Om en människa får handledning och 

stöd i utvecklingszonen kan denne ofta klara av att bemästra svårigheter som denne inte 

skulle klarat av ensam (Säljö, 2014, s. 120).   

 

Scaffolding: 

När en individ befinner sig i utvecklingszonen kan den mer kompetenta individen fungera 

som ett stöd genom att denne ger individen kommunikativa stöttor på engelska kallat 

scaffolds. Man kan tänka att dessa stöttor fungerar som en byggställning som håller 

individen i rätt riktning för att lösa en svårighet. Inledningsvis kan den lärande individen 

behöva mycket stöd men när denne börjar behärska svårigheten kan stödet minskas för att 

sedan avta helt (Säljö 2014, s. 123; Säljö, 2017, s. 260–261). 

5.2 Sociokulturella perspektivet i relation till studiens syfte 

Det sociokulturella perspektivet på lärande har som nämnts sin utgångspunkt i hur 

människor lär och utvecklas i samspel med andra, där både intellektuella och fysiska redskap 

är av betydelse. Den här uppsatsens syfte och frågeställningar har stor tyngdpunkt på 

undervisning, där förskollärares beskrivningar kring vad de tolkar att de ska undervisa om 

samt hur de undervisar i matematik är i fokus. Undervisningen har som nämnts i bakgrunden 

målet att lära om något till någon annan. Den är således intersubjektiv och sker i samspel 

mellan minst två individer. Enligt läroplanen ska barn ges förutsättningar som bidrar till 

utveckling och lärande inom matematik. Det sociokulturella perspektivet kan bidra med 

förståelse för hur förskollärarnas uppfattningar av matematik, deras tolkningar av 

läroplansmålen samt hur de realiserar dessa i undervisningen i förlängningen möjliggör ett 

lärande för barnen. Genom begreppen appropriera, artefakter, mediering, proximala 

utvecklingszonen och scaffolding kan flera olika aspekter i förskollärarnas beskrivningar av 

undervisningen förstås i relation till vilka förutsättningar den skapar för barns lärande inom 

matematik. Det sociokulturella perspektivet kan även bidra till förståelse för vad som är 

betydelsefullt utifrån ett förskollärarperspektiv i tolkning av läroplanen och utformning av 

undervisningen.  
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6. Metod 

I följande kapitel kommer uppsatsens metod att beskrivas. Den metod som används i båda 

delstudierna är kvalitativa intervjuer. Trost framhåller att kvalitativa intervjuer möjliggör 

innehållsrika svar utifrån enkla frågor vilket kan bidra till ett rikt material att analysera 

(2010, s. 25). Delstudie 1 består av intervjuer med förskollärare som arbetar med yngre barn 

i förskolan, ålder 1–3 år. Delstudie 2 består av intervjuer med förskollärare som arbetar med 

äldre barn i förskolan, ålder 3–5 år. Delstudiernas uppdelning, yngre och äldre barn, valdes 

för att få alla åldersgrupper på förskolan representerande samt en möjlighet att kunna urskilja 

eventuella skillnader och likheter i arbetet med matematik mellan de yngre och äldre barnen.  

6.1 Samtalsintervjuer  

 

Utifrån studiens syfte och för att kunna besvara forskningsfrågorna har vi valt att använda 

samtalsintervjuer som metod. Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud framhåller att 

samtalsintervjuer är en lämplig metod när man vill undersöka individers egna uppfattningar 

kring ett fenomen. Med denna metod finns möjlighet att fånga upp oväntade utsagor och 

ställa uppföljande frågor. Med metoden vill man närma sig respondenternas uppfattningar 

och tankar om fenomenet som undersöks. Respondenternas uppfattningar kan inte definieras 

som sanna eller falska utan istället är syftet med metoden att närma sig respondenterna för 

att kunna möta deras tankar om fenomenet. Det blir viktigt att som intervjuare vara neutral 

och inte ha fördomar kring hur respondenterna borde svara (2007, s. 283, 285, 286, 291, 

298). Utifrån studiens syfte att undersöka förskollärares uppfattningar kring läroplanens 

formuleringar och hur de sedan arbetar med matematik i verksamheten anser vi utifrån 

ovanstående att samtalsintervjuer är en lämplig metod för att besvara detta. Hade istället 

enkäter valts som datainsamlingsmetod hade vi inte erhållit lika rika svar kring förskollärares 

uppfattningar och heller ingen möjlighet att ställa följdfrågor. Om observationer valts som 

metod hade vi enbart kunna tolka det vi ser i undervisningen och inte få fatt i förskollärares 

uppfattningar vilket den här studien syftar till att undersöka.    

 

Utifrån syftet med studien arbetades frågeområden fram som kan besvara de formulerade 

forskningsfrågorna (bilaga 3). I den språkliga formuleringen av intervjufrågorna användes 

ett enkelt och tydligt språk för att underlätta uppfattningen av dessa. Frågorna formulerades 

för att möjliggöra beskrivande svar kring undersökningsområdet. Esaiasson m.fl. menar att 

det är viktigt att innehållet i frågorna binds samman med studiens problemformulering. 

Vidare menar de att det är viktigt att frågorna i intervjuguiden ska vara lätta att förstå, inte 

innehålla ett för akademiskt språk och vara av beskrivande karaktär (2007, s. 298). Vi valde 

att ha några uppvärmningsfrågor innan intervjun påbörjades. Esaiasson m.fl. menar att detta 

möjliggör etablering av kontakt mellan intervjuaren och respondenten. Dessa kan utgöra 

underlag till en god stämning under intervjun (2007, s. 298). I likhet med Esaiasson m.fl. 

menar även Trost att de första frågorna som ställs vid intervjutillfället är avgörande för hur 
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intervjun kommer att fortlöpa (2010, s. 82). Den intervjuguide som utformades bestod av 

öppna frågor utan givna svarsalternativ. De lämnade utrymme för förskollärarna att berätta 

och beskriva sina uppfattningar. I utformningen har vi inspirerats av Bell som framhåller 

den fokuserade intervjun. Med det menas att man till viss del har en struktur över hur 

intervjun ska fortlöpa men inget frågeformulär som bara kan checkas av. Det ger stort 

utrymme för respondenterna att berätta om de olika frågeområdena (2016, s. 194). 

6.2 Urval och avgränsningar  

 

De förskollärare som har intervjuats i båda delstudierna är alla verksamma i Mellansverige 

och arbetar på olika kommunala förskolor men i samma kommun. I urvalsprocessen 

användes vad Trost benämner som bekvämlighetsurval. Vilket innebär att man väljer 

respondenter utefter vad som finns att tillgå (2010, s. 140). I studien har vi använt oss av de 

kontaktnät vi etablerat under verksamhetsförlagd utbildning och genom arbetslivet.  

 

Rektorerna för kommunens förskolor kontaktades för att erhålla ett godkännande att 

kontakta förskollärare. De erbjöd sig att skicka ut information om studien till verksamma 

förskollärare i kommunen. Av detta erhölls få svar vilket bidrog till att personlig mailkontakt 

togs med förskollärare. I mailet informerades om studiens syfte, metod och etiska principer 

(bilaga 1). När förskollärarna tackade ja till att delta i studien togs personlig kontakt för att 

avtala tid för intervjun. Emelie kontaktade förskollärarna för delstudie 1 och Ulrika 

kontaktade förskollärarna för delstudie 2.  

6.3 Intervjupersonerna  

 

Här kommer intervjupersonernas bakgrund att presenteras studievis. I presentationen har de 

erhållit fiktiva namn för att upprätthålla anonymitet i linje med Vetenskapsrådet (2002, s. 

12–13). Vi har valt att göra detta för att ge läsaren en inblick i intervjupersonernas bakgrund 

vilkas utsagor har analyserats och sedan presenteras i resultatdelen. Som beskrivits tidigare 

har respondenter valts utefter vad som fanns att tillgå. Det blev dessa sex respektive fem 

respondenter för att det var dessa som tackade ja till att medverka i studien. Vi är medvetna 

om att dessa respondenter inte kan säga något generellt kring förskollärares uppfattningar 

om matematik i förskolan utan studiens resultat belyser istället hur dessa enskilda 

respondenter uppfattar och arbetar med matematik på sina förskolor.  

6.3.1 Intervjupersoner delstudie 1 

 

Mimmi: 32 år, tog sin förskollärarexamen 2014 och har sedan dess varit verksam 

förskollärare. Hon har inte gått någon fortbildning i matematikämnet.  
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Molly: 43 år, tog sin förskollärarexamen 1999. Innan förskollärarutbildningen gick hon 

barnskötarutbildning på gymnasiet. 2013 gick hon en fortbildning om Bishops matematiska 

aktiviteter det var enligt henne en utbildning via skolverket.  

 

Wilma: 45 år, gick förskollärarutbildningen med inriktning natur och teknik där hon tog sin 

examen 2001. Hon har inte gått någon fortbildning inom matematik men haft någon 

utbildningsdag men inget hon vill kalla fortbildning.  

 

Svea: 56 år, utbildade sig till barnskötare på gymnasiet därefter förskollärarlinjen där hon 

tog examen 1982. Hon har haft enstaka utbildningsdagar inom matematik.  

 

Nina: 44 år, tog examen 2002 vid förskollärarprogrammet med inriktning natur och teknik. 

Hon har inte gått någon fortbildning inom ämnet men berättar att det ingick mycket 

matematik i hennes förskollärarutbildning.  

 

Stina: 37 år, tog sin förskollärarexamen 2018 dessförinnan hade hon arbetat som 

barnskötare. Hon har sedan förskollärarexamen arbetat på en större kommunalförskola.  

6.3.2 Intervjupersoner delstudie 2 

 

Emma: 52 år, tog sin förskollärarexamen 2015 dessförinnan arbetade hon som barnskötare. 

Emma har gått två fortbildningar på högskolenivå, barns möte med matematik och 

matematik för förskollärare samt enstaka utbildningsdagar.  

 

Elin: 46 år, tog sin förskollärarexamen 1999. Hon gick barnskötarutbildningen på gymnasiet 

och sedan dess varit verksam i förskolan. Hon har gått två fortbildningar, matematikpåsen 

och matematik i förskolan.  

 

Thea: 43 år, tog sin förskollärarexamen 2001 med naturteknisk inriktning. Hon har gått några 

enstaka utbildningsdagar. Innan förskollärarutbildningen arbetade hon som barnskötare.  

 

Edit: 39 år, tog sin förskollärarexamen med naturteknisk inriktning 2002. Hon har gått 

enstaka utbildningsdagar inom matematik.   

 

Ebba: 45 år, tog sin förskollärarexamen 1998. Hon har enstaka utbildningsdagar inom 

matematik.   

6.4 Genomförande och analys  

 

Båda delstudierna har samma tillvägagångssätt i genomförande och analys men har 

genomförts enskilt av respektive delstudieförfattare. Utifrån detta presenteras denna del 

gemensamt där Emelie har ansvarat för delstudie 1 och Ulrika för delstudie 2. Det finns två 
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skillnader i delstudiernas genomförande vilket kommer att framgå tydligt under rubriken 

genomförande.  

6.4.1 Genomförande 

 

Inför intervjuerna togs personlig kontakt med respondenterna för respektive delstudie för att 

avstämma tid för intervjun. Vi anpassade oss efter respondenternas önskemål vad gäller tid 

och plats för genomförandet av intervjun. Det enda kravet som fanns var att intervjun skulle 

ske på en avskild plats där samtalet kunde genomföras ostört. Intervjuerna i båda 

delstudierna genomfördes främst på förskollärarnas arbetsplatser. En intervju i delstudie 1 

genomfördes i respondentens bostad och en intervju i delstudie 2 genomfördes via 

videosamtal.  Esaiasson m.fl. menar att det är viktigt att intervjun genomförs på en plats där 

den intervjuade känner sig trygg. Det är dock viktigt att miljön anpassas så att intervjun kan 

genomföras i lugn och ro (2007, s. 302). Även Trost framhåller platsens betydelse för att 

respondenten ska uppleva trygghet (2010, s. 65).  

 

Intervjufrågorna utformades gemensamt av författarna. De delgavs till respondenterna innan 

intervjutillfället för att de skulle få möjlighet att reflektera kring frågorna vilket vi tror skulle 

kunna bidra med rikare svar. Bell lyfter fram att det kan vara en fördel att respondenten får 

ta del av frågorna innan intervjun för att de ska få tid att fundera på vad undersökning handlar 

om (2016, s. 190–191).  

 

Vid varje intervjutillfälle erhöll respondenten muntlig information kring studiens syfte och 

etiska aspekter såsom anonymitet, möjligheten att avbryta deltagandet i studien och att deras 

utsagor endast analyseras för att användas i denna uppsats. Respondenterna fick därefter 

skriva på medgivandeblanketten (bilaga 2). Den intervju som genomfördes via videosamtal 

gav muntligt medgivande och undertecknade medgivandeblanketten vid ett senare tillfälle. 

Detta gjordes i enlighet med Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002). Vid 

intervjuerna användes ljudupptagning via mobiltelefon samt papper och penna för att föra 

stödanteckningar. Esaiasson m.fl. menar att det är fördelaktigt att genomföra ljudupptagning 

samt att komplettera med mindre anteckningar eftersom det kan bidra till att intervjun får ett 

behagligt tempo som möjliggör tid för reflektion och eftertanke (2007, s. 302). Efter att 

frågeområdena berörts avslutades varje intervju med frågan om respondenten hade något 

mer att berätta om matematik i förskolans sammanhang. Detta lyfter Esaiasson m.fl. fram 

som en bra metod att avluta en intervju med (2007, s. 301).  

6.4.2 Analys 

 

Delstudieförfattarna har enskilt kort efter intervjutillfället transkriberat intervjuerna där 

respondenternas utsagor återgavs ordagrant. Transkriberingar samt stödanteckningar blev 

sedan grunden för det fortsatta enskilda analysarbetet. I analysarbetet har respektive 

författare utgått från våra teoretiska utgångspunkter och studiens forskningsfrågor. 

Transkripten lästes flera gånger för att urskilja likheter och skillnader där forskningsfrågorna 
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användes för att kategorisera svaren. Färgpennor användes för att kunna tydliggöra vilka 

utsagor som hänger samman samt urskilja skillnader. Trost menar att en metod att använda 

i analysarbetet är att läsa igenom intervjuerna och använda färgpennor för att kunna urskilja 

mönster och andra intressanta aspekter. Det blir därför viktigt att använda samma typ av 

frågeställningar i analysarbetet (2010, s. 154). Utifrån analysarbete har rubriker bildats som 

presenteras i resultatet för respektive delstudie.   

6.5 Reliabilitet och validitet  

 

Trost framhåller att reliabilitet handlar om undersökningens tillförlitlighet. Vilket innebär 

att intervjufrågorna ställs på samma sätt och att intervjusituationen ska vara lika för alla 

respondenter (2010, s. 131). Båda delstudierna har utgått från samma intervjufrågor det som 

skiljt dem åt är att varje intervju har olika följdfrågor. Dessa har påverkats av hur 

respondenterna beskrivit sina utsagor. Intervjusituationen har i de flesta fall varit lika 

utformad. Dock har en intervju skett i respondentens bostad samt en via videosamtal. Detta 

skulle kunna påverka studiens reliabilitet eftersom intervjun genomförts i en annan typ av 

miljö än deras arbetsplatser. Vi kan även se att reliabiliteten kan ha påverkats av att vi från 

början inte hade så stor erfarenhet av att intervjua. Vilket kan ha påverkat resultatet eftersom 

vi blev mer erfarna och tryggare under de sista intervjuerna.  

 

Validitet handlar om giltighet, att frågorna är ställda så att de ger svar på det man avser att 

undersöka. När man använder sig av metoden kvalitativa intervjuer är man ofta intresserad 

av att få svar på respondentens uppfattningar och beskrivningar av ett specifikt område 

(2010, s. 133). Med vår uppsats ville vi undersöka förskollärares uppfattningar om 

matematik i förskolan och hur de tolkar och realiserar de matematiska läroplansmålen i 

undervisningen. Vi anser att de intervjufrågor som användes var formulerade för att kunna 

ge svar på vårt syfte. Därför menar vi att det finns en validitet i vår studie.  

6.6 Etiska hänsynstaganden  

 

Inför genomförandet av studiens intervjuer skickades ett informationsbrev till 

respondenterna med information om studiens syfte, metod och etiska aspekter som 

anonymitet, att deltagandet är frivilligt och när som helst kan avbrytas samt att den insamlade 

empirin endast kommer användas för att genomföra detta självständiga arbete. 

Respondenterna fick innan påbörjad intervju fylla i en medgivandeblankett där information 

om studien presenteras och de etiska aspekterna belyses. Utifrån detta har hänsyn tagits till 

vetenskapsrådets fyra huvudkrav vilka är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (2002). Som komplement till den skriftliga 

informationen frågar vi även muntligt om de förstått informationen och vad intervjun 

innebär. Bell framhåller att det är forskarens ansvar att informera respondenterna om syftet 

med studien och intervjun samt vad respondenternas utsagor ska användas till. Hon menar 
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att de inte räcker med en muntlig information utan att den bör kompletteras skriftligt (2016, 

s. 190–191). 

6.7 Arbetsfördelning  

 

Här redovisas hur arbetsfördelningen sett ut mellan författarna av denna uppsats. I delstudie 

1 har Emelie ansvarat för kontakt med respondenterna, insamling av empiri, analys och 

framskrivning av resultatet. I Delstudie 2 har Ulrika ansvarat för kontakt med 

respondenterna, insamling av empiri, analys och framskrivning av resultatet. Delen om 

intervjupersonerna i metodkapitel har författats enskilt vilket även framkommer med 

separata rubriker. Övriga delar har författats gemensamt.   
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7. Resultat och analys  

I det här kapitlet kommer de båda delstudiernas resultat och analys att presenteras separat 

under olika rubriker.  

7.1 Delstudie 1: Förskollärares tankar om matematikundervisningen med 
de yngre barnen  

 

I den här delen kommer resultat och analys av delstudie 1 att presenteras utifrån följande 

rubriker; Förskollärarnas tankar om begreppet matematik i förskolans sammanhang, 

Förskollärarna och läroplanen samt De matematiska läroplansmålen realiseras i 

undervisningen - Vad? Hur? och Varför? Under rubrikerna vävs resultat och analys samman. 

Kapitlet avslutas med en sammanfattning av resultatet. 

7.1.1 Förskollärarnas tankar om begreppet matematik i förskolans sammanhang  

 

Samtliga förskollärare uttrycker sig på lite olika vis men är överens om att matematik i 

förskolan kan vara nästan allting. Mimmi och Wilma beskriver att matematik är en del av all 

verksamhet som de har på förskolan, medan Svea uttrycker sig så här.  

 

För mig är det ju jättemycket som är matematik, som man kanske inte sen den dag man börjar skolan 

tänker är det då kanske man tänker mer matematik som addition och subtraktion men för mig är det ju 

begrepp, ord man bara säger är matematik. (Svea)                                                                                                                                           

 

Även Stina lyfter fram matematiken som lättillgänglig där hon uttrycker att det är ett ganska 

enkelt ämne att använda sig av faktiskt för det finns ju överallt egentligen bara man medvetet 

vet om det. Hon beskriver vidare att det viktiga blir att benämna för barnen att det är någon 

form av matematik som pågår. Utifrån förskollärarnas utsagor ovan kan det tolkas som att 

matematik i förskolans sammanhang finns med i det mesta som görs under en dag på 

förskolan. Vilket kan relateras till det Doverborg framhåller att barn i förskolan är i en 

verksamhet där de möter matematik dagligen i många olika sammanhang (2002, s. 6). 

Förskolläraren Nina uttrycker att matematik i förskolan handlar om att skapa en nyfikenhet 

för barnen och använda rätt begrepp men inte förvänta mig att de lär sig det men att de ändå 

fått uppleva att så här ser en cirkel ut och så här ser en romb ut. Nina beskriver precis som 

Svea och Stina att matematik i förskolan kan vara begrepp och Nina menar också att det är 

viktigt att skapa en nyfikenhet där barn får uppleva matematik.  

 

Även Molly uttrycker att matematik kan vara nästan allt men hon beskriver i utsagan nedan 

mer specifikt olika områden som hon menar är matematik i förskolan.  
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När man läst Bishop att matematik inte bara är räkna, siffror och former. Det är otroligt mycket hans 

sex aktiviteter. […] Men det är ju viktigt att förstå att matematik inte bara är siffror och räkna och den 

biten utan det är ju leken och allt. Om man tar att leka till exempel, alltså barn leker de kanske inte är 

matematik de leker utan det är föreställningsförmåga, fantisera och låtsas och det är också en 

matematikdel liksom. Å att förklara, liksom alla som designa man kanske inte tänker att det är 

matematik med det finns ju det är ju det enligt hans teori så är det ju. (Molly)                                                                                                                                           

 

Molly beskriver sin syn på matematik utifrån Bishops sex matematiska aktiviteter. Mollys 

uttryck om Bishops sex matematiska aktiviteter kan tolkas som att hon har kunskap om vad 

som är matematik i förskolan. Att förskolläraren har kunskap om ämnet innebär enligt Lee 

att barn också ges förutsättningar att lära om matematik (2017, s. 239–241). 

 

Wilma och Svea beskriver även att synen på matematik i förskolans sammanhang har 

förändrats under det senaste decenniet. Wilma uttrycker det såhär skulle man frågat för 10 

år sedan hade man säkert sagt ååå ojoj matematik i förskolan håller vi inte på med. Svea 

som arbetat över trettio år som förskollärare berättar att det för henne förändrats mycket och 

att hon nu ser att man tänker mer på vad som är matematik och är mer medveten om det. De 

båda har lång erfarenhet inom förskolläraryrket och har sett hur ämnet har förändrats över 

tid. 

7.1.2 Förskollärarna och läroplanen  

 

De flesta förskollärarna beskriver att de utifrån läroplanen tolkar att deras arbete handlar om 

att hjälpa barnen att urskilja och utforska matematik samt ge dem en start i deras matematiska 

utveckling. Mimmi beskriver det så här. 

 

Tänker att jag tolkar målen som att, att barnen ska ges förutsättningar att utforska matematiken på olika 

vis och att det går att göra i både spontana och planerade undervisningstillfällen. […] att vi som 

förskollärare ger barnen möjligheter att urskilja vad som är matematik. (Mimmi) 

 

Medan Wilma uttrycker det så här, att man får ett matematiskt tänk kanske. Att man ger dem 

en grund och sen är det ju inte säkert att man förstår just idag men kanske sen när du börjar 

i trean så kanske du kläcker det där ja men visst det var ju det där vi gjorde då. Även Nina 

berättar att hon utifrån läroplanen tolkar att barnen ska få uppleva och veta att det finns olika 

matematiska områden men att det inte finns några krav på vad de ska kunna. Hon menar att 

barn ska få en möjlighet att uppleva hur en triangel ser ut, att få känna hur en triangel känns 

alltså i de formerna. Ninas tankar kring att barn ska få uppleva matematiken på flera vis kan 

kopplas till Franzén som menar att de yngsta barnen i förskolan ofta använder kroppen som 

ett verktyg i utforskandet av olika matematiska begrepp (2015, s. 43–44). Även Svea 

beskriver att hon tolkar läroplanens formuleringar som att barn ska få en möjlighet att 

utmanas i vad matematik är och på så vis få en förståelse för det. Hon menar också att genom 

att ge barnen den förståelsen så förbereds de för kommande skolgång.  
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Bara att räkna antal, sådana saker att jag ser att det kommer från läroplanen på något vis. Att man visar 

på det behöver inte vara om jag tolkar läroplanen att det är att räkna bara utan att man även visar på för 

dem att det här blir matematik så småningom. […] Inte sen att dom kanske kan vissa saker utan att de 

får förståelsen och tycker alltså att läroplanen också visar på att man ska tycka att det är roligt och få in 

det genom leken. (Svea) 

 

Att majoriteten av förskollärarna framhåller att de tolkar läroplanens formuleringar med att 

barn ska få möjlighet att urskilja matematiken och få en grund för kommande skolgång, kan 

tolkas som att de ser matematikundervisning här och nu men även som något för framtiden. 

Vilket kan liknas med det Björklund, Pramling Samuelsson och Reis framhåller där 

undervisningen inte är en fast produkt utan istället handlar om en process där den måste ses 

utifrån den aktuella barngruppen och dess erfarenheter men även i ett längre 

framtidsperspektiv (2018, s. 23).  

 

Stina beskriver dock inte specifikt att hon tolkar läroplanen som att det matematiska arbetet 

i förskolan har en förberedande funktion. Hon berättar istället att hon upplever att 

läroplanens mål visar på en tydlighet kring vad som ska inkluderas i undervisningen. Stina 

uttrycker de är väldigt lätta att ta till sig och använda i verksamheten tycker jag. De är 

väldigt tydliga och konkreta liksom. Det kan förstås som att läroplanen blir ett stöd för Stina 

i utformningen av undervisningen.  

 

7.1.3 De matematiska läroplansmålen realiseras i undervisningen, Vad? Hur? och 

Varför?  

 

Majoriteten av förskollärarna beskriver att de arbetar med de flesta områdena inom 

matematik. Wilma uttrycker det så här då tänker jag att man berör de flesta områdena. Även 

Svea framhåller jag tycker vi jobbar med nästan allt i stort sett. Molly som använder Bishops 

sex matematiska aktiviteter som utgångspunkt uttrycker att hon utifrån dessa arbetar med de 

flesta områden, men menar att kanske på en småbarnsavdelning blir det inte så mycket siffror 

och räkna på samma sätt. Nina är mer specifik i sin utsaga och berättar att på en avdelning 

med yngre barn blir det mycket arbete med geometriska former, sortering och att jämföra. 

Även Stina berättar att i arbetet med de yngre barnen blir det ett stort fokus på sortering, 

former men även mängd och färger.  

 

Samtliga förskollärare beskriver att det mesta av matematikundervisningen sker i spontana 

undervisningssituationer som uppstår under dagen. De menar att mycket av den spontana 

undervisningen uppkommer i olika vardagssituationer på förskolan som påklädning och 

måltider. Wilma beskriver det så här.  

 

Spontan, ja men då är det ju vardagssituationer om man ska säga rena rutin vid maten tex. pratar om 

antal kanske det är bättre att du tar en istället för två potatisar. Påklädning, då tar vi den första foten och 

sen den andra foten. (Wilma) 
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Även Stina beskriver att det finns många vardagliga situationer som hon medvetet använder 

för att få in matematiken. Hon ger fruktstunden som exempel och uttrycker det så här.  

Man sitter i fruktstunden och frågar om du vill ha en hel eller halv. Vissa vill ju ha flera bitar liksom 

man gör båtar av ett halvt äpple hur många blir det nu. Hela tiden använder man ju begreppen men det 

handlar ju bara om att synliggöra för sig själv och för barnen att det är matematik. (Stina) 

 

Att Stina nämner att matematiken måste synliggöras för både henne och barnen blir viktigt. 

Detta kan relateras till Björklund som framhåller att när matematiken ligger inbakad i en 

annan aktivitet som det här fallet att äta frukt kan det ibland vara svårt för barnen att urskilja 

matematiken. Detta eftersom de ofta har fokus på att få äta frukten och inte den matematik 

som finns i situationen (2014, s.392–393) 

 

Svea och Mimmi berättar att mycket av den spontana undervisningen sker genom att de 

medvetet använder matematik i de vardagliga samtalen tillsammans med barnen på 

förskolan. Mimmi beskriver det så här.  

 

Spontan undervisning kan vara att jag till exempel har ett samtal med barnen eller barnet. Vi kanske 

räknar eller ja, pratar om olika lägesbegrepp. Kanske medvetet kan jag fråga kan du hämta bollen under 

bordet till exempel. (Mimmi) 

 

Utifrån ovanstående beskrivning om användandet av samtal i undervisningen blir språk och 

kommunikation en viktig aspekt i samspelet mellan barn och förskollärare. Det finns likheter 

med Björklunds studie där hon framhåller att det är betydelsefullt för barns matematiska 

lärande att förskollärare är närvarande och stödjer barnen i att urskilja den matematik som 

finns i vardagen (2008, s. 89, 91).  

 

Även barnens intresse beskriver samtliga förskollärare som en utgångspunkt i den spontana 

undervisningen. Till exempel uttrycker Mimmi det så här man utmanar matematiken när de 

visar intresse och tar tillvara på det. Även Nina berättar att när ett barn spontant visar 

intresse för en matematisk aktivitet då är det bara att hänga på, då är det ju bara, hur ska 

vi lägga den? Hur ska vi göra vart ska den ligga och så har du kompisar runt omkring. Och 

få dem att utmanas ett steg längre. Utifrån detta kan tolkas att samspelet mellan förskollärare 

och barn är en central del i undervisningen.  

 

Samtliga förskollärare arbetar även i olika grad med matematik i planerad undervisning. 

Mimmi berättar att det för tillfället inte har matematik som fokusområde men beskriver 

vidare att det i den planerade undervisningen handlar om att bestämma ett fokus innan 

undervisningssituationen. Hon uttrycker att man bestämmer fokus innan att man ska utforska 

matematik där. Mimmis uttryck kan liknas med det Björklund beskriver att 

matematikundervisningen kan utgå från ett medvetet valt lärandeobjekt som sätts i fokus och 

synliggörs för barnen (2014).  Även Svea beskriver i likhet med Mimmi att det är något som 

planeras i förväg och att hon har med sig något till undervisningstillfället som hon vill 

synliggöra för barnen. Hon berättar vidare att hon ofta i den planerade undervisningen 
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använder sig av uppdragskort där barnen kan få olika matematiska uppdrag att lösa 

tillsammans. Hon använder även sånger där de tillsammans sjunger om matematik.  

 

Molly, Svea och Wilma menar även att den planerade undervisningen kan vara något som 

sker spontant när barnen visar intresse eller att de själva uppmärksammar något. Både Wilma 

och Svea säger att mycket av det som skulle kunna vara planerad matematik sker för dem i 

spontana situationer. Något de relaterar till är att de har yrkeserfarenhet, Svea uttrycker det 

så här när man jobbat länge genom erfarenhet får man det planerade spontant. Detta kan 

liknas med Bäckmans beskrivning om att den tysta och praktiska kunskapen som kommer 

från lång erfarenhet bidrar till förskollärares förhållningssätt till matematik (2015, s. 177).  

 

Molly uttrycker relationen mellan den planerade och spontana undervisningen så här.  

 

Vi kom på att vi mäter barnen, det är ju kanske spontant inte så här att på tisdag ska vi mäta alla barn 

eller så. Men vi kan mäta spontant med den är ju en planerad grej som vi har sitter på väggen. (Molly) 

 

Vidare berättar Molly att de har planerade sagor som innehåller matematik men att de inte 

har någon speciell tidpunkt för när dessa ska användas. De finns i verksamheten och används 

när barn visar intresse för det. Även Stina framhåller att mycket av den planerade 

undervisningen bygger vidare på något som barnen spontant visat intresse för. Hon beskriver 

att de ofta är ute i skogen och hittar material som de kan använda i matematikundervisningen. 

Stina uttrycker, när de väljer själva och kommer och visar saker så försöker man hitta till 

nästa gång vi är ute i skogen att vi har något med oss där så att man fullföljer deras intressen 

någonstans nästa gång. Stinas och Mollys utsagor kan relateras till det Bäckman beskriver 

att matematikundervisningen behöver utgå från barns intressen och tidigare erfarenheter för 

att innehållet ska blir meningsfullt (2015, s. 144).  

 

Nina är den förskollärare som mer tydligt uttrycker att de kontinuerligt arbetar med 

matematik i planerad undervisning på förskolan där material, miljö och form har planerats 

noggrant innan. Hon berättar att samlingen är en praktik som ofta används för att undervisa 

i matematik. Hon uttrycker det så här. 

 

Som vi planerat ska komma in det kommer mycket i samling framförallt runt matematiken då har vi 

mycket para ihop att de är lika och geometriska former och sådär (Nina). 

 

Nina berättar vidare att de arbetar med dessa områden med materialet babblarna och att även 

om den mesta undervisningen sker i samlingen kan de även flytta med materialet ut i skogen 

och undersöka de geometriska formerna där. Hon beskriver som exempel vi letade stenar i 

babblarnas former, vi pratade om hur ser Bibbi ut ja men då ska det vara en lång lite högre 

smalare sten. I Ninas utsaga finns likheter med det Rønning beskriver, att när barn får 

uppleva begrepp i olika miljöer och sammanhang skapas en djupare förståelse för begreppets 

innebörd (2003, s. 15).  
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Något som alla förskollärare framhåller är att det både i spontan och planerad undervisning 

är viktigt att synliggöra matematiken för barnen. Detta sker genom att benämna föremål, 

görande, skeenden i vardagen vid dess rätta begrepp. Mimmi uttrycker att man pratar man 

kanske gör en aktivitet och sätter ord på olika matematiska begrepp. Stina berättar om att 

det är viktigt att vara tydlig och berätta att det är matematik som sker och att man är väldigt 

tydlig och visar att man exempelvis räknar. Wilma beskriver det så här att man inte ska vara 

rädd att benämna saker vid dess rätta ord tänker jag. Förskollärarna använder således 

språkliga redskap i sin undervisning för att stödja barnen att urskilja matematiken. 

 

I arbetet med matematik i förskolan uttrycker samtliga förskollärare att det är viktigt att 

fånga det barnen är intresserade av och därifrån bygga undervisningen. Samtliga 

förskollärare uttrycker att de anser att deras roll är viktig i all matematikundervisning där de 

kan hjälpa barnen att uppmärksamma vad som är matematik och att de själva är en förebild. 

Nina uttrycker det så här det är väldigt viktigt att jag tycker det är meningsfullt att göra det 

för då blir det meningsfullt för barnen. Utifrån förskollärarnas tankar om att vara en förebild 

och vad Nina uttrycker synliggörs att samspelet mellan förskollärare och barn blir en central 

del i undervisningen. 

 

Majoriteten av förskollärarna uttrycker att det är viktigt att ge barnen en möjlighet till eget 

utforskande där de själva är närvarande för att ge barnen stöd att komma vidare i det 

matematiska utforskandet. Förskollärarna uttrycker att stödet handlar om att utmana barnen, 

ställa frågor istället för att ge barnen de korrekta svaren samt att visa barnen konkret både 

genom görande och material. Nina beskriver det så här att utmana barnen, ställa frågor och 

visa barnen konkret det är det, det är ju det med små barn de har ju inte den, riktigt den hur 

en triangel ser ut om jag inte visar och talar om att det här är en triangel. Förskollärarnas 

utsagor om vikten av barns egna utforskande och deras egen lärarroll kan liknas med 

Bäckman som menar att det är betydelsefullt för barns lärande om förskollärare utgår från 

en roll som medlärare. När förskolläraren utmanar barnen genom att ställa frågor kan de 

berika deras matematiska utforskande (2015, s. 173, 177).  

 

Samtliga förskollärare har uttryckt att förutom innemiljön på förskolan är skogen en bra 

miljö att använda sig av i matematikundervisningen. Något som alla är överens om är 

materialets betydelse för undervisningen i likhet med Ninas utsaga ovan. Att materialet är 

viktigt för att barn ska kunna greppa den matematik som finns i undervisningen. Alla 

förskollärare uttrycker att det inte enbart handlar om att ha material utan det blir också viktigt 

hur det används i undervisningen. Stina uttrycker, det finns ju väldigt bra material, bra 

liksom mycket att välja på men sen hur man använder det själv det är lite där som jag tror 

hur man liksom väljer att dels bemöta materialet men sen så presentera det för barnen. Även 

Molly beskriver att hon i val av material till förskolans miljö kan ha ett matematiskt syfte. 

Men hon menar att hon har en viktig roll och behöver i samspel med barnen stödja dem i att 

uppmärksamma den matematik som finns i det. Hon beskriver det så här när barnet arbetar 

med materialet kan man ju sitta bredvid och ställa frågor för att de ska tänka till. 

Förskollärarnas resonemang kring betydelsen av hur materialet används kan liknas med 
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Gejard som framhåller att det finns matematiskt material på förskolan men det är först när 

det sker ett samspel runt det som en matematisk förståelse skapas (2014, s. 53, 90).   

 

I intervjuerna har framkommit lika men ändå olika utsagor varför förskollärarna väljer att 

realisera de matematiska målen i läroplanen så som de gör. Samtliga sex förskollärare menar 

att de valt undervisningsområden både spontana och planerade för att barnen visat ett intresse 

för det vilket de tror bidrar till ett större lärande för barnen. Det kan tolkas som att de har 

kunskap om att det är viktigt att barnen har erfarenhet och intresse för det undervisningsstoff 

som presenteras. Vilket även exempelvis Bäckman lyfter fram som en viktig aspekt i barns 

erfarande av matematik (2015, s. 144). Samtliga förskollärare arbetar som nämnts i olika 

grad med matematik i både spontan och planerad undervisningen. Wilma beskriver att hon 

valt att arbeta med matematikundervisning främst i spontana undervisningspraktiker för hon 

menar att rutiner är en stor och viktig del av de yngre barnens tid på förskolan och på så vis 

blir det en naturlig form. Medan Nina istället valt att ha mycket planerad undervisning kring 

geometriska former, jämföra och sortera för att det blir konkret för barnen och hon menar att 

barn behöver få erfara matematiken genom kroppen och alla sinnen. Hon arbetar även med 

observationer av barngruppen där hon identifierat att barnen visar ett intresse för dessa 

områden. Vidare har Svea beskrivit i sina tolkningar av läroplanen att den visar på att det 

ska vara roligt och lekfullt och har därför valt att genomföra mycket av sin 

matematikundervisning genom lek både planerad och spontan. Hon uttrycker att hon valt att 

undervisa mycket genom lek och lyfter fram jag tror att barn lättare tar till sig då när man 

gör det i leken eller med det man har sådant som de känner igen på något vis. Som Bäckman 

framhåller kan matematikundervisningen ske i både spontana här och nu situationer samt i 

systematiskt planerade aktiviteter (2015, s. 143). Förskollärarna arbetar med att synliggöra 

matematik för barnen både i planerad och spontan undervisning. Det framkommer dock ovan 

att det finns olika anledningar bakom deras val vilket kan tolkas bero på varje förskollärares 

pedagogiska kunskap, matematiska kunskap, yrkeserfarenhet samt att de valt metoder efter 

vad som passar barngruppen och dess egna lärarroll. 

7.1.4 Sammanfattning  

 

Resultatet visar att samtliga förskollärare menar att matematik i förskolan kan vara nästan 

allting. Matematik med de yngre barnen handlar om att skapa en nyfikenhet och som 

förskollärare använda de rätta begreppen men inte förvänta sig att barnen ska lära sig utan 

istället få uppleva det. En förskollärare beskriver sin syn utifrån Bishops matematiska 

aktiviteter vilket kan tolkas som att hon har en bredare kunskap vilket kan bidra till en 

djupare förståelse om vad som är matematik. Två förskollärare beskriver även att synen på 

matematik i förskolan har förändrats under åren, idag tänker de mer på vad som är matematik 

och är mer medveten om det.  

 

Förskollärarna beskriver att de utifrån läroplanen tolkar att matematik i förskolan handlar 

om att hjälpa barnen att urskilja matematik och ge dem en start i deras matematiska 

utveckling. Majoriteten av förskollärarna tolkar läroplanen som att arbetet med matematik 
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handlar om att ge barnen en grund för framtiden. En förskollärare ser istället läroplanens mål 

som väldigt tydliga och konkreta och ett redskap som stöd för henne i undervisningen. En 

av förskollärarna lyfter fram att hon utifrån läroplanen anser att matematikundervisningen 

ska ske genom leken. Även om de andra inte konkret beskriver det när vi samtalar om 

läroplanen kan det utifrån deras utsagor tolkas som att mycket av deras realisering av 

läroplansmålen sker i lekfulla former.  

 

I resultatet har framkommit att majoriteten av förskollärarna arbetar med de flesta områdena 

inom matematik. Några beskriver att med de yngre barnen blir det mer fokus på sortering, 

former, mängd, färg och jämföra. Samtliga förskollärare beskriver att det mesta av 

undervisningen sker i spontana situationer, de kan uppkomma i olika vardagssituationer, 

samtal med barnen, i leken och rutinsituationer. Samtliga arbetar även i olika grad med 

matematik i planerad undervisning. Där det handlar om att bestämma fokus innan eller att 

ha med sig något till undervisningstillfället. Andra menar även att den planerade 

undervisningen kan vara något som för dem sker i spontana situationer när barnen visar 

intresse eller att de själva uppmärksammar något i miljön. Gemensamt för dem är att de har 

lång yrkeserfarenhet. Dock uttrycker en annan förskollärare med lång erfarenhet att de 

kontinuerligt arbetar med planerad undervisning, där material, miljö och form planeras 

noggrant innan. Oavsett om det är spontan eller planerad undervisning framhåller samtliga 

att det är viktigt att synliggöra matematiken genom att benämna allt vid dess rätta begrepp 

och berätta att det är matematik. Utgångspunkten för all undervisning menar samtliga 

förskollärare är barnens intressen och de anser sig själva ha en viktig roll i undervisningen 

och intar ofta ett medforskande förhållningssätt. Samtliga förskollärare beskriver att miljö 

och material är viktigt i undervisningen för att yngre barn behöver få uppleva matematiken 

konkret. Men det handlar inte bara om att ha material utan även hur det används i 

undervisningen. Samtliga motiverar sina val med att barnen visat ett intresse, vilket de tror 

bidrar till ett större lärande.  

 

 

 

 

 

 

    

 

 

                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                             

 

  



 

29 

 

7.2 Delstudie 2: Förskollärares tankar om matematikundervisningen med 
de äldre barnen  

 

I detta avsnitt kommer denna delstudie presentera resultatet och analysen från intervjuerna 

som har utförts med förskollärarna som arbetar med de äldre barnen på förskolan och hur de 

arbetar kring ämnet matematik. Denna delstudie utgår från tre rubriker; Förskollärares 

tankar runt matematikarbetet i förskolan, Förskollärares synsätt på matematikens 

läroplansmål och Förskollärarnas arbetssätt att omvandla läroplansmålen till 

undervisning. Under varje rubrik sammanvävs resultat och analys. Kapitlet kommer att 

avslutas med en sammanfattning.  

7.2.1 Förskollärares tankar runt matematikarbetet i förskolan  

 

I intervjuerna om hur förskollärarna som arbetar med äldre barn i förskolan ser på matematik 

framkom det tydligt att matematik är något som finns överallt i vardagen i förskolan. I 

resultatet av intervjuerna syns det att alla förskollärare har liknade uppfattningar när det 

gäller hur de ser på matematiken i förskolan. Alla förskollärare nämnde i intervjuerna att 

matematik i förskolan är något som finns där hela tiden i vardagen tillsammans med barnen. 

Utifrån deras jämbördiga tillvägagångssätt att arbeta med de äldre barnen i förskolan kan 

tolkas som att alla förskollärarna besitter en stor erfarenhet av förskolläraryrket, då alla har 

varit verksamma förskollärare under många år. Thea säger så här: Typ allt hela vardagen. 

Det gäller att sätta ord på det och att synliggöra det för barnen att det är det man pratar 

om. Det som Thea säger är att matematiken finns överallt bara förskollärare använder sig av 

sina kunskaper och förtydligar för barnen vad som är matematik i olika situationer. Att som 

förskollärare ha kunskapen om vad matematik är och ta tillvara på det i vardagen. Emma, 

Elin, Thea, Edit och Ebba är alla överens om att matematik används i vardagen hela tiden i 

förskolans verksamhet. Matematik är något som de använder sig av varje dag i förskolans 

verksamhet. Förskollärarnas synsätt kan sammanföras med Bäckman som menar att 

förskollärare har kunskap om matematik och ger barnen ett matematiskt lärande i vardagliga 

situationer (2015, s. 144–145). Något annat som alla de intervjuade förskollärarna var 

överens om är att det är viktigt att benämna begreppen i verksamheten. Att barnen får en 

förståelse av olika matematiska begrepp genom att förskollärarna benämner dessa begrepp i 

verksamheten. Det är bra för barnen att få ha hört olika matematiska begrepp, även om vissa 

begrepp är svåra är det bra om förskollärare använder sig av dessa i samspel med barnen. 

Edit och Thea säger så här: 

 

 Att man tänker på att man nämner saker och man tänker på att man benämner saker. (Edit) 

 

 Mycket ord och begrepp och språk det är inte bara rabbla och räkna liksom. (Thea) 

 

Utifrån det Edit och Thea säger är matematiken mycket annat än bara siffror och räkna. 

Matematiken innefattar så mycket mera i förskolan. När förskollärare benämner olika 

begrepp synliggörs matematiken för barnen. Det framkommer även att förskollärarna ska 
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vara medvetna om vad matematik är för att kunna använda sig av dessa begrepp när de är 

närvarande tillsammans med barnen. Att barnen får en bra grund redan i förskolan genom 

olika matematiska begrepp. Utifrån vad förskollärarna säger skriver även Björklund om de 

matematiska begreppen att det är till hjälp för barnens utveckling när förskolläraren 

använder olika matematiska begrepp i samspel med barnen (2008, s. 89). Emma nämner att 

hon vill ge barnen en bra grund inför skolan genom att använda sig av olika begrepp till 

skillnad från de andra förskollärarna som inte nämner varför de tycker att det är bra för 

barnen att använda dessa begrepp. Emma beskriver det så här: 

 

Vill ge barnen en bra grund innan de börjar skolan med matematik genom att använda olika begrepp 

t.ex. när man spelar spel exempelvis memory gör vi diagram av paren då får de exempelvis det 

begreppet, benämna mycket i förskolan är viktigt språk och matematik går in i varandra mycket. 

(Emma)  

 

Utifrån detta kan tolkas som att alla förskollärarna tycker det är viktigt att använda sig av 

begreppen i förskolan. Även förskollärarnas erfarenhet och kunskaper som de erhållit genom 

deras utbildning och verksamma år i förskolan, bidrar till att de uppmärksammar att det finns 

mycket matematik i vardagen. Emma är den som lyfter fram att hon använder sig av 

begreppen för att ge barnen en förförståelse inför skolan.  

7.2.2 Förskollärares synsätt på matematikens läroplansmål 

 

Förskollärarnas svar skiljer sig delvis om hur de tolkar läroplansmålen inom matematiken. 

Thea, Edit och Emma framhäver allihopa att det är viktigt att väcka barnens nyfikenhet och 

väcka ett intresse hos dem. Thea säger så här:  

 

Läroplanen sitter i benmärgen på mig även om den nya är lite ny men innehåller samma lite annan 

uppdelning det viktigaste tycker jag är att man väcker lust och nyfikenhet. För om man inte väcker 

lusten och nyfikenheten och viljan till att lära sig något nytt och forska kring det så är det inte roligt och 

har man inte roligt så lär man sig inte heller tycker jag. Det behöver ju inte bara stå matematik för att 

det ska betyda att det är matte. Det beror på hur man vinklar målen och vinklar texten nästan allt kan ju 

brytas ner till matte om man vill det. Många bitar i läroplanen handlar ju om begrepp och språk och 

språk är ju också matematik. (Thea) 

 

Thea, Edit och Emma vill få barnen intresserade för att få ett lärande de vill väcka en 

nyfikenhet hos barnen för att de ska få ett intresse för att gynna deras lärande i förskolan. 

Att förskolläraren ger barnen ett stöd för att väcka ett intresse hos barnen samt påvisar för 

dem vad som är matematik och hur saker kan omvandlas till matematik i olika fenomen. 

Deras förhållningssätt kan förknippas med Björklund och Barendregt som säger att 

förskolläraren ska ha kunskap för att ge barnen stöd och vägledning i barnens matematiska 

utforskande (2016, s. 373). Thea nämner även att hon är en erfaren förskollärare och att 

läroplanen är något hon kan bra. Hon framhåller även att barnen måste ha roligt för att få ett 

lärande och därmed blir de nyfikna och får en lust och vilja till att lära sig. Det Thea säger 

är att allt kan uppfattas som matematik i förskolan bara man är medveten om vad matematik 

är och vad förskollärare gör med det. Detta kan sammankopplas med det Solem och Reikerås 
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säger om att förskollärare behöver veta vad som är matematik i vardagen förutom 

uppställningar, statistik, procent och så vidare för barnens utforskande (2004, s. 9). Det kan 

tolkas som att dessa förskollärare menar att det måste finnas ett intresse hos barnen för att 

de ska lära sig något.  

 

Elin, Edit och Ebba uttrycker sig även att det är viktigt att benämna begreppen för barnen i 

förskolan. Elin och Edit uttrycker sig så här: 

 

Det jag tänker på är att vi pratar om begrepp att vi sätter ord på begreppen. Att vi använder begreppen 

i arbetet med barnen genom hela dagen för det handlar om att det är mycket i vardagen. (Elin)  

 

[…] man kan säga att det här är ett diagram till barnen det här heter ett svårt ord men det heter diagram 

så tror jag ändå att man väcker någonting som man får med sig. (Edit) 

 

Som Elin, Edit och Ebba lyfter fram är det viktigt att benämna begrepp i vardagen för barnen 

även om begreppen kan vara svåra för dem. Ebbas utsaga sticker ut lite från de andra svaren 

när hon säger: 

 

Mm jag har när jag suttit och funderat så tolkar jag målen som så att de gör mig ganska fri i mitt arbete, 

jag kan tolka ganska fritt i min undervisning så att jag kan anpassa svårighetsgraden utifrån den 

barngrupp som jag har för tillfället. Just att jag tolkar att barnen måste få grundläggande egenskaper, 

matematiska egenskaper och kunskaper på deras nivå. (Ebba) 

 

Ebba uttrycker att hon kan tolka läroplanen som hon vill på sitt egna sätt. Hon tycker att hon 

kan anpassa undervisningen efter vilka barn hon undervisar på ett ganska fritt sätt. Ebbas 

tolkning av målen kan sammankopplas med Björklund, Pramling Samuelsson och Reis som 

skriver att förskollärare ska ha kunskaper om barnens erfarenheter som de har och anpassa 

matematiken efter det. Även att målen i läroplanen ska reflekteras kring innan aktiviteten för 

att barnen ska få ett förtydligande av det i situationen (2018, s. 26). Dessa förskollärare 

menar att de matematiska begreppen är betydelsefulla att använda i förskolan.  

 

7.2.3 Förskollärarnas arbetssätt att omvandla läroplansmålen till undervisning  

 

Alla förskollärarna lyfter fram att de använder begrepp när de beskriver inom vilka områden 

de arbetar med matematiken i förskolan. Begreppen är något som de alla använder i både 

spontana och planerade situationer. De lyfter fram att det är viktigt för barnen att få höra 

olika begrepp fast de kanske inte förstår dem. Ebba säger så här: 

 

Så de får använda sig av matematiska begrepp som en halv, hel och fjärdedel att vi delar korven vid 

matbordet i olika delar för att visa och träna till exempel […] vi uttrycker oss med matematiska begrepp 

så att de blir bekanta för barnen (Ebba) 
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Som Ebba berättar är det viktigt för barnen att få en begreppsförståelse tidigt i livet. Att 

barnen får träna olika begrepp i vardagliga situationer. Det framkommer även av Björklund 

att begreppen hälften och dubbelt är med i en lek eller att det används rekvisita för att få en 

begreppsbildning i vardagssituationer som synliggörs för barnen (2014, s. 388–389). 

Samtliga förskollärare menar att det är viktigt att använda begreppen i förskolan även om de 

kan vara svåra. Dessa kan ge barnen en förförståelse för begreppen om förskollärare tar 

tillvara på vardagliga situationer.  

 

Elin, Edit, Thea och Ebba uttrycker att de använder matematiken i det spontana arbetet i 

förskolan i olika rutinsituationer. Elin uttrycker sig så här: Med barnen i alla 

vardagssituationer och rutiner som uppstår i det spontana lärande som man fångar barnen 

[…] överallt hela tiden från det att de kliver innanför dörren till de går hem så är det 

matematik precis överallt. Dessa fyra förskollärare uttrycker sig att det är matematik hela 

tiden att den kan komma in vid leken, fruktstunden, samlingen, maten och så vidare. Thea 

lyfter även fram att det är viktigt att fånga ögonblicket i olika situationer. Att ta tillvara på 

spontana situationer som uppstår och koppla ihop dem med matematiken direkt i en 

situation. Thea säger så här: Det är mycket matematik i vardagen som man lär sig av. (Thea) 

 

Thea berättar att mycket av deras matematik sker i spontant uppkomna situationer i 

förskolan. Det kan vara när de är gemensamt ute i naturen att barnen får använda sin kropp 

för att testa och jämföra med exempelvis stenar som är tunga och lätta. Lärandet sker här 

och nu i olika spontana situationer. Detta arbete med matematik är nära det som Bäckman 

skriver om, att förskollärare använder sig av här och nu situationer som uppkommer i 

förskolans vardagliga arbete med matematik (2015, s. 143). 

 

I den planerade undervisningen på förskolan lyfter Emma, Thea och Ebba fram att de utgår 

från barns behov och intressen. Vidare lyfter alla förskollärarna även fram att de använder 

sig av planerad matematikundervisning när de befinner sig i naturen och i vardagliga 

händelser. Edit säger så här: 

 

I skogen finns det mycket matematik tycker jag och vi går ju till skogen två gånger i veckan och vi 

fokuserar ju som på leken men vi brukar ha någon slags aktivitet när vi går till skogen. De kanske får 

uppdragskort, ja men hur många ben har en spindel eller man kan det kan bli väldigt mycket i skogen 

[…] vi brukar göra diagram vid frukten då barnen får lägga mjölkkorkar vid den frukt de vill ha och se 

vem som vinner (Edit) 

 

Detta är något som alla förskollärarna använder sig av i den planerade 

matematikundervisningen när de befinner sig i naturen. Det framkommer även att de 

använder sig av den planerade matematiken i vardagliga situationer exempelvis maten, 

samlingen och så vidare. Mjölkkorkarna är också något som alla förskollärare använder sig 

av på flera olika sätt bland annat som Edit berättar att de använder dem till att göra diagram. 

Vidare berättar även Elin om att de använder sig av montessorimaterial i en matematikhörna 

som de har på förskolan. Detta material är enligt Elin ett gediget utarbetat matematikmaterial 

som är mycket användbart och ett väldigt bra hjälpmedel för barnen i deras 
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matematikkunskaper. Även Bäckman lyfter fram miljön och materialets betydelse för 

barnens utveckling och lärande. Att förskollärarna är närvarande och att de använder sig av 

att anpassa miljön, egenproducerat material och inköpt material i deras undervisning (2015, 

s. 152–154). Det kan tolkas som att förskollärarna arbetar mycket med matematik i den 

spontana undervisningen här och nu och tar tillvara på det som händer i olika situationer. 

Den planerade undervisningen förläggs till stor del i utemiljön samt att de tar tillvara på 

återbruksmaterial i den planerade undervisningen. Elin är den enda som har 

montessorimaterial på sin förskola därav ingen annan som använder detta material.  

 

Emma, Elin och Ebba säger att det är viktigt att synliggöra för barnen vad och vart de har 

möjlighet att arbeta med matematik. Emma säger: Ta fram material det behöver vara synligt 

för dem. Men sen så hjälper inte det heller om det bara står där. Vi måste visa på materialet 

för barnen. Om vi ställer fram ett pussel och ingen visar dem då används det inte utan man 

får säga kom så går vi och spelar ett pussel så nästa gång använder de pusslet på egen hand 

istället. Om man bara ställer fram kommer de inte till materialet själva utan det måste 

synliggöras. Som Emma säger är det viktigt att synliggöra matematiken för barnet även om 

hon nämner materialet endast. Att det är viktigt att barnen får visat för sig hur de ska använda 

materialet som de har tillgång till. Detta kan kopplas ihop med det som Lundström skriver 

om att barnen måste få tillgång till materialet och att det används i samspel med andra barn 

och förskollärare på förskolan för att det ska ske ett matematiskt lärande (2015, s. 196, 217).  

 

Förskollärarna har en viktig roll för barnen i förskolan. Inom matematiken säger alla 

förskollärarna att det är viktigt att vara en medforskare tillsammans med barnen. Att vara en 

bra förebild för dem och upptäcka tillsammans med barnen istället för att ge de rätta svaren. 

Edit säger så här om rollen som förskollärare: Vara närvarande framförallt en 

uppmuntrande medupptäckare och sen ska vi ju lägga grunden i förskolan och visa på väcka 

intresse. Edit och de andra förskollärarnas synsätt på rollen som förskollärare är att vara en 

närvarande pedagog med barnen. Att vara en förskollärare som upptäcker tillsammans med 

barnen och utforskar med dem. Det är viktigt att väcka ett intresse hos barnen och lägga en 

bra grund för deras lärande och inför deras framtid. Deras synsätt är nära belägen med 

Bäckman som skriver att det är av stor betydelse för barnens matematiska lärande att 

förskollärare är en medlärare med kunskap och erfarenheter om matematik (2015, s. 177). 

Alla förskollärarna anser att det är viktiga för barnen och att deras sätt att arbeta påverkar 

vad barnen får för kunskaper.  

 

Emma, Thea och Ebba i deras arbetssätt utgår de från barnens intresse som Thea säger:  

 

Ja vi har ju dialoger med varandra och arbetssätt som man har är ju att man försöker att dokumentera 

och följa upp gruppen och se vart intresset ligger någonstans och på vilken nivå man ska lägga sin 

undervisning. Det är mycket där man hamnar liksom (Thea) 

 

Det Thea berättar att hennes arbetslag utgår från barnens intresse precis som Emma och Ebba 

gör i deras undervisning. Thea nämner att alla i arbetslaget samarbetar och diskuterar om 

och vad barnen har för intresse som de kan utgå ifrån i deras undervisning. De dokumenterar 
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för att se och tydliggöra vad barnen har för intressen samt att kunna diskutera med arbetslaget 

om vad de synliggör i dokumentationen. Elin och Edit säger att de använder sig av praktiska 

arbetssätt i deras undervisning. Att de använder sig av material, lekar, digitala läromedel och 

så vidare. Elin säger att: Det finns mycket att använda, mycket praktiska arbetssätt […] 

Överallt gäller att få in det bara man är medveten om det. Medan Edit uttrycker sig så här: 

Vi har väldigt praktiska arbetssätt. […] Sen att man blandar då spontana undervisning med 

planerad att man tar till vara på när det uppstår liksom. Och det tror jag när man jobbat ett 

tag så tror jag att det blir lättare. Det Elin och Edit säger är att de använder sig av praktiska 

arbetssätt inom matematikundervisningen. Att de blandar den spontana undervisningen med 

den praktiska undervisningen och tillsammans med deras erfarenheter och medvetenhet 

utgör det hur de arbetar med barnen. Detta kan tolkas som att Emma, Thea och Ebbas 

arbetssätt är att utgå från barnens intresse medan Elin och Edit använder sig av olika 

praktiska arbetssätt i deras undervisning. En aspekt kan vara att de tolkat frågan lite olika 

därav olika arbetssätt som framkommer. 

 

Alla förskollärarna använder sig av praktiskt material inom matematiken. De använder både 

inköpt material, återvinningsmaterial, egentillverkat material och naturmaterial. Elin säger 

så här: Mycket återbruksmaterial använder vi ju. 

 

Elin säger att de använder sig av mycket återbruksmaterial på deras förskola. De försöker ta 

tillvara på material genom att återbruka det istället för att slänga materialet. Annars 

framkommer det att det sker en variation av användandet av olika slags material. Mycket av 

materialet som används är naturmaterial så som stenar, grässtrån, kottar och så vidare.  

Emma, Elin och Edit berättar att de även använder kroppen som material att barnen får 

använda sina egna kroppar för undervisningen. Edit säger så här: Kroppen tycker jag är ett 

bra material att använda sig av sin egen kropp.  

 

Edit säger att hon låter barnen använda sig av sina egna kroppar i matematikundervisningen 

även Emma och Elin använder sig av detta i samband med undervisningen. Deras 

förhållningssätt kan sammankopplas till det Franzén skriver om att barnen använder sin egna 

kropp som verktyg för att få en matematisk förståelse av olika begrepp inom matematiken 

(2015, s. 43-44, 51-52).  

 

Emma, Elin, Thea och Edit arbetar alla med medvetna val, de anpassar valen efter barnen i 

förskolan samt utgår från deras intressen. De uppmärksammar vad barnen är intresserade av 

och tar tillvara på det på ett medvetet sätt. Thea säger så här: Det finns ett medvetet val. De 

alla säger att de gör medvetna val i både när man planerar miljön, väljer material och utgår 

från individerna i barngruppen. Miljön och materialet är viktigt för matematiken i förskolan 

för barns lärande och utveckling. Deras medvetna anpassade val kan kopplas ihop med 

Bäckman där det framkommer att miljö och material hjälper förskollärarna i deras 

matematikundervisning samt att det finns ett medvetet val (2015, s. 143–145). Dessa 

förskollärare gör medvetna val i förskolan för barnens utveckling och lärande. Valen gör de 

utifrån både miljö, material och barnens intressen. Det framkommer att de alla har en dialog 

mellan varandra i personalen för att få in matematiken både spontant, planerat och i olika 
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rutinsituationer såsom vid maten, hallen och samlingen. Thea och Edit tillägger även att de 

vill synliggöra alla barnen i barngruppen och därav använder sitt arbetssätt medvetet i t. ex. 

en samling för att synliggöra alla barnen. I en samling är det lätt att synliggöra alla barnen 

säger de. Thea nämner att de brukar räkna samt nämna alla barnens namn i samlingen då de 

använder sig av namnlappar för att synliggöra även de barnen som är frånvarande. Barnen 

ser då vilka barn och hur många som är på förskolan eller inte är där. Thea säger: Vi ser hur 

många som är borta är det fler som är borta eller är det fler som är här eller färre som såna 

saker säger vi. Detta är ett medvetet val som de gör i en rutinsituation på förskolan. Dels för 

att barnen ska få ett lärande om de matematiska begreppen men även för att alla barnen ska 

bli synliggjorda. Precis som Björklund skriver är det viktigt att använda sig av matematiska 

begrepp i vardagliga situationer i samspel med barnen (2008, s. 89). Elin hon lyfter även 

fram att de använder sig av hela kroppen i deras val att arbeta med matematik. Hon säger så 

här: Så tänker vi att vi lär med hela kroppen.  

 

Elin berättar att de arbetar med matematiken med hela kroppen och att de har valt att göra 

det för att de anser att det underlättar för barnens inlärning. Hon berättar att de arbetar med 

matematik hela tiden i vardagen men att i det planerade arbetet med matematik använder de 

mest när de är utomhus. När de är ute på förskolans gård eller när de är på utflykter ute i 

naturen och skogen. Elin och hennes kollegor anser att barnen lär med hela kroppen och att 

grovmotorik och rörelse underlättar för barnens inlärning i den planerade undervisning. 

Samtidigt berättar Elin att det är lätt att fånga barnen utomhus och att barnen tycker att det 

är spännande och roligt med detta lärande. Det är fantastiskt roligt berättar Elin att få arbeta 

medvetet med detta från läroplanen och använda i undervisningen med barnen. Det Elin 

berättar kan liknas med det Solem och Reikerås skriver om att barnen använder sig av hela 

sin kropp i sin matematiska utforskning (2004, s. 52–53). Elin och hennes kollegor arbetar 

mycket med kroppen som material när de är utomhus vilket bidrar till barns lärande.  

7.2.4 Sammanfattning  

 

Med utgångspunkt från syftet om att undersöka hur förskollärare uppfattar matematik i 

förskolan och hur de i arbetet tolkar de formulerade läroplans målen och realiserar dem i 

matematikundervisningen har följande resultat framkommit. 

 

Resultatet visar att samtliga förskollärare menar att matematiken i förskolan är allt i vardagen 

och att det är viktigt att som förskollärare ha kunskap om vad som är matematik för att kunna 

använda sig av detta med barnen. Matematiken innebär inte bara att räkna utan det är mycket 

mer bara förskolläraren är medveten om vad som är matematik. De matematiska begreppen 

är något som framkommer av alla förskollärare att det är viktigt att benämna dem för barnen. 

Det kan tolkas som att samtliga intervjuade förskollärare besitter en stor kunskap och lång 

erfarenhet i yrket och kan därför se matematiken överallt i förskolan.  

 

Förskollärarnas tolkning av läroplans målen skiljer sig delvis åt. Några berättar att de tycker 

att det är viktigt att väcka barnens nyfikenhet och att få dem intresserade. Är det inte 
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intresserade och nyfikna sker inget lärande. Återigen lyfter några av dem fram vikten om att 

benämna begreppen för barnen. En av dem tycker att hon är fri i sin undervisning utifrån 

läroplanen och kan därför anpassa den efter barnen. Förskollärarna utgår från barnens 

intressen i undervisningen.  

 

När förskollärarna beskriver sitt arbetssätt framkommer det återigen att de använder sig av 

begreppen. Det centrala som lyftes fram här är att den spontana undervisningen sker hela 

tiden i olika vardagssituationer bara man tar till vara på det kan allt bli matematik. När de 

planerar matematiken blir det ofta i samband med att de är ute i naturen men även i 

vardagssituationer. Miljön och materialet har en stor betydelse bara förskollärare använder 

den på ett matematiskt rätt sätt och visar barnen vad de kan använda och hur det används. 

Material som de använder blandar de med bland annat inköpt, egentillverkat, återbruk, 

kroppen och digitala läromedel. Alla framhåller att deras roll är viktig i förskolan om de 

använder sin roll rätt. Det vill säga om man utgår från barnens intresse samt är närvarande, 

medforskare, inspiratör och medveten om vilka val som finns att göra och varför. Det kan 

tolkas som att de kan omvandla läroplansmålen till undervisning överallt och hela tiden bara 

de har en kunskap om matematiken. De använder matematiken överallt hela tiden och 

mycket i det spontana användandet. Material och miljö blir viktigt om det används på rätt 

sätt och påvisas för barnen hur de kan användas och vart. Förskollärarna har en viktig roll i 

barnens lärande.  
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8. Diskussion och konklusion  

I följande kapitel kommer studiens resultat diskuteras i relation till tidigare forskning, 

teoretiska utgångspunkter, inledning och bakgrund. Kapitlet avslutas med en konklusion där 

vi sammanfattar studiens huvudresultat och reflekterar kring förslag på vidare forskning.  

8.1 Diskussion  

 

Syftet med studien var att undersöka förskollärares uppfattningar kring matematik i 

förskolan och hur de tolkar och realiserar de formulerade läroplansmålen i sin undervisning. 

Genom våra resultat och analyser har vi försökt att besvara studiens forskningsfrågor som 

är; Hur uppfattar förskollärare matematik i förskolan?, Hur beskriver förskollärarna att de 

tolkar läroplansmålen inom matematik?, Hur beskriver förskollärarna att de realiserar 

läroplanmålen till praktisk undervisning? och Varför väljer förskollärarna att arbeta som 

de gör?. Utifrån resultaten i respektive delstudie har vi inte kunnat urskilja någon markant 

skillnad i hur förskollärarna utformar den matematiska undervisningen. De få skillnader vi 

sett och kommer beskriva i detta kapitel tolkar vi snarare ha att göra med förskollärarens 

erfarenhet och arbetssätt.  

 

Studiens resultat visar att förskollärarna uppfattar att matematik är någonting som finns 

överallt i vardagen på förskolan. Förskollärarna menar att det måste finnas en medvetenhet 

och kunskap om matematik hos dem för att barnen ska få möjlighet att urskilja den. De 

framhåller sin egen roll som viktig och intar ofta ett medforskande förhållningssätt när barn 

utforskar matematik. Resultatet är i linje med det förskollärarna i Bäckmans resultat 

framhåller. De menar att förskollärare behöver besitta en medvetenhet och kunskap om vad 

matematik är för att möjliggöra ett urskiljande för barnen. Det blir viktigt att förskollärare 

intar en medlärande roll där de kan stödja barnen genom att använda öppna frågor som kan 

bidra till barnens utforskande av matematik (2015, s. 143, 173–175). Resultaten kan även 

diskuteras i relation till Skolinspektionens kvalitetsgranskning som visade att 

undervisningen på de granskade förskolorna främst innehöll räkning och benämning av 

matematiska begrepp (2017, s. 10–11, 15). Det resultatet överensstämmer inte med resultatet 

av vår studie där det istället framkommer att förskollärna arbetar medvetet med många olika 

matematiska områden. Det framkommer att förskollärarna arbetar med matematiken på ett 

sätt som gör att de berör Bishops sex matematiska aktiviteter; räkna, lokalisera, mäta, 

konstruera, leka och förklara (Bishop, 1988, s. 182–183).  

 

Förskollärarna i studien beskriver sina tolkningar av läroplanens matematiska mål på lite 

olika vis vilket kan tolkas bero på att läroplanen ger förskollärare ett stort tolkningsutrymme. 

Gemensamma drag för båda delstudierna är att förskollärarna tolkar läroplanen som att de i 

undervisningen ska stödja barnen att urskilja matematiken, väcka ett intresse och erbjuda 

barnen en möjlighet att uppleva den. I resultatet framkommer några tydliga skillnader i 
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tolkningarna där fler av de förskollärare som arbetar med de yngre barnen beskriver att 

arbetet med matematik även har förberedande funktion för framtiden. Där de menar att 

undervisningen i förskolan inte innebär att barnen ska kunna specifika områden utan istället 

erhålla en förförståelse för dessa inför framtiden. Detta är något som förskollärarna som 

arbetar med de äldre barnen inte nämner. Att matematik i förskolan utifrån läroplanen tolkas 

som något som dels är viktigt i förskolan men även något som förbereder för framtiden 

belyser även Björklund, m.fl. De menar att undervisningen i matematik är en dynamisk 

process där hänsyn behöver tas till den specifika barngruppen på förskolan men även ses 

utifrån ett framtidsperspektiv på lärande (2018, s. 23). Vår tolkning av att majoriteten av 

förskollärarna som arbetar med yngre barn ser den matematiska undervisningen som en 

förberedelse för framtiden tolkar vi inte har att göra med att de arbetar på en avdelning med 

yngre barn. Snarare kan det bero på deras egen syn på uppdraget samt hur de tolkat 

intervjufrågorna.  En annan skillnad är att en av förskollärarna i delstudie 1 uttrycker att hon 

tolkar läroplansmålen som konkreta och tydliga kring vad som ska inkluderas i 

verksamheten. Medan en förskollärare i delstudie 2 framhåller i sina tolkningar av läroplanen 

att arbetet är ganska fritt och därför kan hon anpassa sin undervisning efter förutsättningarna. 

Variationen kan tolkas bero på hur lång yrkeserfarenhet förskollärarna har. Den förskollärare 

som uttrycker att läroplansmålen är tydliga och konkreta kring vad som ska inkluderas i 

verksamheten är relativt nyexaminerad medan övriga förskollärare har lång yrkeserfarenhet. 

Utifrån det sociokulturella perspektivet kan tolkas att läroplanen på olika vis kan fungera 

som en artefakt för förskollärarna och ge stöd i hur de kan undervisa om matematik i 

förskolan (Säljö, 2014, s. 29).  

 

Studiens resultat visar att förskollärarna realiserar läroplansmålen både genom spontan och 

planerad undervisning. Det framkommer dock att majoriteten av förskollärna till största del 

undervisar om matematik i spontana situationer. Mycket av den planerade 

matematikundervisningen blir spontanundervisning vilket förskollärarna relaterar till att de 

har lång yrkeserfarenhet. Detta kan diskuteras i relation till Bäckmans resultat där det 

framkommer att förskollärare arbetar med matematik i arrangerade lärsituationer men även 

i spontana här och nu situationer. Det mest förekommande är dock att undervisningen sker i 

spontana här och nu situationer. Förskollärna menar att de har lång yrkeserfarenhet vilket 

bidragit till att de har en stor praktisk kunskap vilket ger dem stöd i hur de kan förhålla sig 

till matematiken i olika situationer (2015, s. 150, 154, 160–161).  

 

Resultatet visar även att förskollärarna ser stor potential att realisera läroplansmålen i de 

dagliga rutinsituationerna som exempelvis påklädning, fruktstund och måltid, där de 

medvetet synliggör matematiken genom språkliga verktyg. Detta sker konkret genom att de 

exempelvis benämner olika företeelser med dess rätta begrepp. Rutinsituationens 

matematiska potential framhåller även Palmér, m.fl. där de beskriver blöjbytet som en 

situation där förskollärare kan synliggöra matematik för barnen. Dock tog inte förskollärarna 

i studien tillvara på denna potential vilket författarna menar kan bero på en okunnighet kring 

det matematiska innehållet som finns i vardagen (2016, s. 83–86). Till skillnad från de 

Palmér m.fl. beskriver om förskollärna i deras studie verkar förskollärarna i den här studien 
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besitta en stor kunskap om den matematik som finns i rutinsituationerna och därav medvetet 

använder dessa i sin undervisning.  

 

Förskollärarna i vår studie menar att en stor del av synliggörandet av matematik i förskolan 

handlar om att medvetet benämna matematiska begrepp. I detta arbete får även miljö och 

material en betydelsefull roll för barns lärande. Resultatet stämmer väl överens med 

Bäckman som framhåller att användandet av matematiska begrepp i undervisningen stödjer 

barnens utvecklande av ett matematiskt språk. Förskollärarna ser även materialet som en 

resurs i undervisningen (2015, s. 152–154, 160). Utifrån det sociokulturella perspektivet 

använder förskollärarna språkliga redskap och artefakter i samspelet med barnen för att 

vidga barns matematiska lärande.   

 

Utifrån det sociokulturella perspektivet på lärande visar studiens resultat att förskollärare i 

undervisningen av matematik använder både intellektuella och fysiska redskap för barnens 

och sitt eget lärande. Deras utsagor visar att undervisningen bygger på ett samspel mellan 

människor, material och miljö där de genom språket medierar matematisk förståelse till 

barnen. De ser sin egen roll som viktig där de genom stöd kan utmana barnen vidare i deras 

lärande. Stödet kan enligt det sociokulturella perspektivet benämnas scaffolding där vi 

menar att förskolläraren men även det som sker i samspel med artefakter i miljön bidrar till 

barns lärande. 

8.2 Konklusion  

 

Studiens resultat påvisar att förskollärarna uppfattar att matematik i förskolan kan vara 

nästan allt. För att barn ska få möjlighet att erfara matematiken behöver förskollärare ha en 

medvetenhet och kunskap om vad som är matematik och även ha vetskap om barnens 

tidigare matematiska erfarenheter. Förskollärarnas olika tolkningar av läroplanen kan vi tyda 

bero på att förskolans läroplan är formulerad på ett vis som ger utrymme för professionen 

att realisera den fritt. Realiseringen sker både i planerad och spontan undervisning men i 

resultatet framkommer ett tydligt fokus på den spontana undervisningen. Uppbyggnaden av 

undervisningen är ett samspel mellan förskollärare och barn där barns intressen blir en tydlig 

utgångspunkt. Förskollärarna använder språkliga redskap där de i samspel med barnen 

benämner och konkretiserar matematiska begrepp. På så vis blir materialet och användandet 

av det betydelsefullt för barns erfarande av matematik i förskolan.   

 

Efter att genomfört denna studie skulle det vara intressant att genom en etnografisk studie 

vidare undersöka förskollärares praktiska undervisning för att sedan jämföra med 

förskollärarnas uppfattningar av undervisningen. Erfarenhetens betydelse i undervisningen 

som framkom i flera av förskollärarnas utsagor är ytterligare en aspekt som skulle vara 

intressant att undersöka vidare.   
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10. Bilagor 

10. 1 Informationsbrev   

 

Till förskollärare  

 

Information om en studie av matematik i förskolan 

 

Vi är lärarstudenter som går sista terminen på förskollärarprogrammet och har påbörjat ett 

självständigt arbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala 

universitet. 

 

Denna studie syftar att undersöka hur förskollärare tolkar läroplansmålen för matematik och 

omvandlar dessa i den dagliga undervisningen på förskolan.  

 

Deltagandet i studien innebär att vi kommer att intervjua dig vid ett tillfälle. Intervjun 

kommer att begränsas till att pågå max en timme. Vi kommer att använda en mobiltelefon 

för att spela in ljud samt papper och penna för att kunna anteckna stödord under intervjun.   

 

Datainsamlingen kommer att ske under mitten av mars månad. Insamlade data kommer att 

analyseras under innevarande termin. Data kommer att hanteras och förvaras på sådant sätt 

att ingen obehörig kan ta del av den, samt avskilt från personuppgifter. I redovisningar av 

studien kommer alla personuppgifter vara borttagna.  

 

Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter att 

datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår.  

 

Om ni är positiva till deltagande undertecknar ni den medföljande blanketten och lämnar den 

vid intervjutillfället. Om ni har ytterligare frågor angående studien går det bra att kontakta 

oss eller vår handledare innan ett beslut tas (se nedan för kontaktuppgifter).  

 

Studiens handledare: Gabriella Gejard 

  

Uppsala den 2020-02-27 

 

Emelie Loock 

 

Ulrika Öjdahl 
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10.2 Medgivandeblankett  

 

 

Medgivandeblankett till förskollärare 

 

 

Medgivande till deltagande i en studie 

 

Studien kommer att handla om matematik i förskolan och kommer att utföras inom ramen 

för ett självständigt arbete. Studien utförs av Emelie Loock och Ulrika Öjdahl som går sista 

terminen på förskollärarprogrammet, Institutionen för pedagogik, didaktik och 

utbildningsstudier vid Uppsala universitet. 

 

Jag ger härmed mitt medgivande till att medverka i ovan nämnda studie.  

 

Jag har tagit del av informationen om studien och jag är införstådd med att jag kommer att 

intervjuas samt att utsagor som jag givit kommer att analyseras. 

 

Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data förvaras på ett sådant sätt 

att deltagarna inte kan identifieras.  

 

Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt att min medverkan är 

frivillig och när som helst kan avbrytas av båda parterna.  
 

 

Intervjupersonens namn: ………………………………………………………………………  

 

 

 

....................................................................... 

Ort och datum    

 

 

....................................................................................................................................... 

Underskrift   
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10.3 Intervjufrågor  

 

Bakgrund: 

¤ Ålder? 

¤ Utbildning? 

¤ Examen? 

¤ Antal år som verksam förskollärare? 

¤ Har du fått någon fortbildning inom matematikämnet?  

 

Arbetet med matematik i verksamheten: 

¤ Kan du berätta hur du ser på matematik i förskolan? 

¤ Vill du berätta hur du tolkar läroplanens mål kring matematik? Vad tänker du att barnen 

ska ges kunskap om?  

¤ Vilka områden inom matematikämnet arbetar ni med på förskolan? 

¤ Kan du beskriva hur du arbetar med matematik i spontan undervisning? 

¤ Kan du beskriva hur du arbetar med matematik i planerad undervisning? 

¤ Kan du beskriva varför du valt att fokusera på dessa områden i undervisningen? 

¤ Hur synliggör du matematiken för barnen? 

¤ Hur ser du på din roll i matematikundervisningen?  

¤ Kan du berätta om vilka arbetssätt du använder i undervisningen?   

Följdfråga: Kan du beskriva varför du väljer dessa arbetssätt? 

¤ Vad använder ni för typ av material i matematikundervisningen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


