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ABSTRAKT 

Syftet med studien är att belysa hur förskollärare uppfattar matematikämnet i förskolan 

samt på vilket sätt som förskollärarna synliggör matematik i förskolan. Studien bygger 

på kvalitativa intervjuer med aktiva förskollärare inom förskolans verksamhet. I studien 

deltog sex förskollärare från tre olika förskolor. Intervjufrågorna innehöll två 

övergripande frågor med ett antal underfrågor. Denna studie kan förhoppningsvis ge 

både föräldrar och förskollärare en inblick i hur förskollärare kan arbeta med matematik. 

I resultatet synliggörs förskollärares uppfattningar om matematik, vad de anser är 

matematik samt hur de ser på sitt eget arbete kring matematik, när det gäller barns 

lärande. Samtliga förskollärare menar att matematik är ett viktigt ämne som redan i 

förskolan bör läggas mycket fokus vid. Resultatet visar även att de matematiska 

aktiviteterna i förskolan till stor del om handlar om att väcka ett intresse hos barnen 

samtidigt som förskollärarna försöker synliggöra matematiken i den dagliga 

verksamheten. En skillnad som synliggörs i resultatet är att några ansåg att matematik 

handlar om siffror och räknetal medan andra betonade att matematik fanns överallt i 

verksamheten. 

 

 

Nyckelord: Matematik – förskollärare – barn – sociokulturellt perspektiv – förskollärares 

arbetssätt  
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1 INTRODUKTION 
 

Matematik har på senare år blivit ett viktigt arbetsområde och redan i förskolan läggs 

grunden för barns matematiska utveckling som ska finnas med dem hela livet. 

Björklund (2009) har länge forskat kring små barns matematiska lärande och trycker 

på vikten av samspelet mellan förskollärare och barn. Författaren menar också att det 

är viktigt att kunna stödja barn i sin matematiska förståelse samt förstå och tolka vad 

som ligger bakom barns handlingar och uttryck. Det författaren trycker extra på är 

vardagssituationer som hon menar är tydliga lärandesituationer som både kan 

utveckla förskollärare och barns tankar kring matematik (a.a.). I dagens samhälle 

finns det studier och forskning som visar på att barn och ungdomar har svårare för 

matematik i skolan och siffrorna går nedåt. Enligt Skolverket (2013) visar resultat 

från TIMSS Advanced 2008 att svenska elevers kunskaper uppvisar svaga resultat 

när det gäller matematik. Skolverket (2013) lyfter också hur de lågpresterade 

eleverna har försämrat sina resultat i en stor utsträckning, närmare halverats i 

jämförelse med de högpresterade eleverna.   

För mig har matematik alltid varit ett roligt och intressant ämne som jag uppskattat i 

skolan och haft stor nytta av i mitt liv. Därför undrar jag vart och varför intresset för 

matematik hos barn och ungdomar försvinner och hur förskollärare fångar upp 

barnen och vilket arbetssätt de använder. Med denna studie vill jag belysa hur 

förskollärare arbetar och uppfattar det matematiska i förskolans verksamhet.  

Studien ger en inblick i hur förskolan arbetar med matematik, samt hur förskollärare 

ser på matematik och vad de tänker på när de hör just ordet matematik.  

Förskolan har idag ett uppdrag att arbeta med matematik tillsammans med barnen. I 

Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/10 förekommer ett antal strävansmål som berör 

just ämnet matematik och hur förskolan ska sträva efter att varje barn ständigt 

utvecklas. Enligt den reviderade läroplanen för förskolan, Lpfö 98/10 är förskolan 

den verksamhet som ska bidra till grunden för ett livslångt lärande. Förskolan har 

som uppdrag att sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att använda 

matematik genom att t.ex. undersöka matematiska begrepp, utvecklar sin förståelse 

för både form, mängder, antal, ordning och talbegrepp. Förskollärare ska ansvara för 

att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen: stimuleras och utmanas i sin 

matematiska utveckling (Skolverket, 2010:11).  
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2 BAKGRUND 
 

2.1 Matematik i förskolan 

Den svenska förskolan arbetar mot Skolverkets läroplan för förskolan, Lpfö98/10, 

där tre specifika områden lyfts fram som ett tydligare pedagogiskt uppdrag än 

tidigare. Björklund (2012) lyfter språk, matematik och naturvetenskap som tre 

särskilt viktiga områden. Kärre (2013) menar att matematik inte bara finns när barn 

lär sig räkna utan den finns där hela tiden och överallt i förskolans vardag. Vidare 

menar hon att man som pedagog bara kan ta på sig sina matematikglasögon för att 

kunna se matematik överallt. 

 

I förskolan är utgångspunkten att använda sig av vardagslek och möjligheter istället 

för att skapa lektioner där barn lär sig att skriva siffror eller olika lär sig olika 

räkneprocedurer påpekar Doverborg och Pramling Samuelsson (2001). Reikerås och 

Solem (2004) menar att i förskolan ligger fokus på vad som skapar barnens intresse 

och hur barn ser på världen. Vidare menar författarna att det gäller som förskollärare 

att kunna synliggöra de matematiska begreppen för barnen. 

 

Matematik utvecklas och uttrycks genom att man pendlar mellan handling och 

tänkande – genom matematiska aktiviteter. Att tänka, att uttrycka sina tankar och 

att handla flätas samman (Reikerås & Solem, 2004:10).  

 

Det är i förskolan ”det livslånga lärandet” skapas och där den fortsatta utvecklingen 

påbörjas (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2001). Författarna menar vidare att 

alla som är verksamma i verksamheten ska hjälpas åt att skapa ett intresse för en 

grundläggande matematik där förskolebarn bygger upp en matematisk förståelse 

redan i tidig ålder.  

 

Doverborg (1987) har gjort en studie kring hur förskollärare och barnskötare 

uppfattar matematik i förskolan. Studien bygger både på intervjuer och 

enkätundersökningar. Resultatet i studien grundar sig på moment där 

förskolepersonal fick kategorisera betydelsen av matematik. I resultatet nämndes 

logiskt tänkande, att kunna räkna ramsor, skriva siffror och känna igen olika 

geometriska former. Studien visar på en skillnad i hur förskolepersonal som arbetar 

på olika avdelningar framhåller olika saker av vad som är viktigt (a.a.). Doverborg 

och Pramling Samuelsson (2001) menar att verksamheten i deltidsförskolan är mer 

lärarstyrd samtidigt som inriktningen på skolförberedande aktiviteter ligger i fokus. 

Författarna fortsätter med att beskriva hur matematiken på daghemmen mer anknyter 

till barnens vardagserfarenheter.  

 

Det förefaller alltså vara verksamhetsformen som påverkar pedagogerna i deras 

sätt att tänka om matematik och inte primärt deras utbildning. (Doverborg & 

Pramling Samuelsson, 2001:31).  
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Doverborg och Pramling Samuelsson (2001) framhåller att förskolepersonalen tycks 

ha svårt att formulera sig angående vad matematik innebär för barn i förskolan, men 

de anser att det är betydligt lättare att förklara hur de arbetar med matematik med 

barnen. Enligt förskolepersonalens syn på matematik kan den framställas på tre olika 

sätt. Det första är att matematik inte är något för förskolebarn utan hur det snarare är 

ett ämne för barn i skolan. En annan syn på matematiken enligt förskolepersonal är 

att den finns som en naturlig del i de flesta situationer i verksamheten. 

Förskolepersonalen påpekar också enligt författarna att barnens vardag är fylld med 

matematik. Både vid dukning och när barnen spelar spel synliggörs matematiken och 

därför menar förskolepersonalen att de inte behöver göra något speciellt för att lära 

ut matematik till barnen i förskolan. Den tredje kategorin hur förskolepersonal ser på 

matematik syftar till att matematiken förväntas vara en förberedande aktivitet inför 

skolan. Förskolepersonalen menar här att barnen ska skriva siffror, räkna föremål, 

rikta korresponderade antal föremål till en siffra, kunna klockan eller lära sig de fyra 

geometriska grundformerna (a.a.).  

 

2.2 Internationell forskning kring matematik i 
förskolan 

Brendefur, Strother, Thiede, Lane och Surges-Prokop (2013) refererar till en 

amerikans professor vid namn Duncan som utfört en undersökning på barn vid fyra 

års ålder som visar på behovet att tidigt ge nödvändiga matematiska erfarenheter till 

barn i förskolan. Genom att förbättra barns tidiga kunskaper och erfarenheter menar 

Duncan att det skapas en grund för framtida framgång inom matematik. Författarna 

hävdar även att tidigare jämförelser mellan barn från olika länder visar stora 

skillnader när det gäller vilka matematiska möjligheter förskolebarn från olika länder 

ges. I Duncans undersökning fanns det stora skillnader på barnens matematiska 

förståelser redan vid fyra års ålder beroende på vilka matematiska möjligheter barnen 

hade fått i förskolan. De största skillnaderna fanns mellan amerikanska och asiatiska 

barn då de matematiska förutsättningarna skiljde sig mellan de två olika länderna. 

För det första fanns det ett stort behov av att förbättra den matematiska 

undervisningen redan i förskolan. Författarna menar även att barn med svårigheter 

inom matematik måste identifieras tidigt för att få en möjlighet till anpassad 

undervisning som ska ge barnen en möjlighet till utveckling. Författarna skriver 

vidare om hur flera forskare visat på att barn som gått på en förskola med bristande 

matematisk färdigheter kommer fortsatt ha svårigheter med matematiken under hela 

den fortsatta skolgången (a.a.).   

 

Dockett, Harley och Perry (2007) hävdar att tidiga matematiska kunskaper bland 

barn är en framgångsrik nyckel till ett fortsatt effektivt matematiskt lärande. De 

menar samtidigt att ett bristande förtroende hos förskollärarna begränsar deras 

förmåga att maximera barnens engagemang när det gäller matematiskt lärande.  

 

I en studie av Backman och Attorps (2012) var syftet att redogöra vilket slags 

kunskapsunderlag förskollärare behöver för att kunna arbeta med barns matematiska 

lärande. Studien bygger på två undersökningsfrågor, hur förskollärare arbetar 

målmedvetet samt vilka föreställningar förskollärare uttrycker om sitt målmedvetna 

arbete. När det handlar om hur förskollärare arbetar målmedvetet visade resultatet på 
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att förskollärare behöver en didaktisk kunskap för att kunna möjliggöra vilka 

tillvägagångssätt de skulle använda för att stödja barnets lärande och kunskap när det 

gällde barnets intresse och olika sätt att uttrycka sig på. 

 

Förskollärare behöver olika typer av kunskap för att utforma utbildningsmiljön i 

förskolan som ger barn möjlighet att utveckla grundläggande värderingar, 

färdigheter och förståelse för olika aspekter, tillexempel för att utveckla 

förståelse för grundläggande egenskaper hos tal o.s.v. (Backman & Attorps, 

2012:3).  

 

När det gäller vilka föreställningar förskollärarna hade delade författarna in resultatet 

i fyra olika kategorier. De fyra kategorier som tas upp i studien var att lyssna på 

barnens uttryck, erkännande av barnens erfarenheter, medvetenhet om innehåll samt 

fånga de vardagliga situationerna (a.a.).  

 

2.3 Centrala begrepp inom matematiken 

Som förskollärare är det viktigt att kunna synliggöra matematiken på olika sätt i 

barnens vardag. Att sortera, klassificera och skapa sig en rumsuppfattning är några 

centrala begrepp inom matematiken som yngre barn dagligen kommer i kontakt med.  

 

2.3.1 Sortera och klassificera 
Enligt Kärre (2013) sorterar alla barn och delar upp sina leksaker i olika kategorier 

under tiden de leker. Barnen kanske inte är medvetna om att de just sorterar sina 

leksaker utan detta faller oftast naturligt av vad som passar deras lek. Författaren 

nämner att sortera, jämföra och leta efter olika mönster går ut på att skapa strukturer. 

Enligt författaren gör vi människor detta genom att ta vara på våra tidigare 

erfarenheter samt de intryck vi har fått från omvärlden. Oftast sker sortering och 

olika jämförelser omedvetet då vi drar slutsatser och när vi människor försöker 

upptäcka olika samband. Det som Kärre (2013) nämner tar även Björklund (2007) 

upp i sin studie där syftet är hur små barn utvecklar sin matematik. Författaren menar 

att barn hela tiden utvecklar sin förståelse för de matematiska begreppen genom att 

studera olika föremåls skillnader och likheter. Detta sker både när barnet ensamt 

utforskar olika föremål och i samspel med andra barn eller vuxna (a.a.).  

 

Att kunna göra jämförelser innebär att upptäcka och urskilja likheter och 

olikheter (Kärre 2013:76).  

 

Kärre (2013) fortsätter med att berätta om hur små spädbarn effektivt utforskar sin 

närmiljö och omgivning och som redan vid detta stadium upptäcker likheter och 

skillnader. I det stora hela är matematik uppbyggd med hjälp av olika strukturer och 

mönster. För att kunna använda matematik och förstå hur den är uppbyggd är det en 

fördel att vi människor kan tolka, uppfatta och se de olika mönstren som finns i 

matematikens värld. För att vi människor ska kunna sortera behöver vi enligt 

författaren kunna klassificera olika föremål som ska sorteras (a.a.). Björklund (2009) 

menar att det behöver fastställas vilka egenskaper och kriterier som ska ligga till 
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grund för det som ska sorteras samtidigt som vissa egenskaper ska lyftas fram samt 

vilka vi ska bortse från. Författaren fortsätter med att barn som börjat förstå de 

grundläggande principer när det gäller jämförelser kan själva upptäcka likheter och 

skillnader i sin vardag. Författaren menar även att om de barn som upptäcker 

grundläggande likheter och olikheter mellan fenomen kan så småningom få en mer 

djupare förståelse för på vilka sätt ett föremål skiljer sig mot andra (a.a.). 

 

Enligt Gottberg och Rundgren (2006) sker majoriteten av den dagliga sorteringen i 

förskolan spontant. I situationer som dukning och då barnen ska städa och ställa 

tillbaka föremålen på rätt plats är två exempel som tas upp av författarna. 

 

2.3.2 Rumsuppfattning 
För att barn ska kunna få en bra rumsuppfattning behöver omgivningen utforskars 

fysiskt av barnet, anser Doverborg och Emanuelsson (2006). Genom att röra sig i 

olika riktningar, känna på olika föremål och undersöka med hela kroppen skapas en 

medvetenhet för rumsliga begrepp.  

 

Rumsuppfattning innefattar att kunna förstå, använda och utbyta information om 

var i rummet ett föremål eller barnet självt befinner sig i förhållande till sin 

omgivning (Doverborg & Emanuelsson, 2006:89).  

 

Som förskollärare ska vi erbjuda material till barnen som kan hjälpa dem att 

upptäcka olika rumsbegrepp. Förskolläraren bör därför vara närvarande och föra 

dialoger tillsammans med barnen om de erfarenheter de får med sig (Kärre, 2013).  

Författaren fortsätter med hur viktigt det är att pedagogen förstår innebörden av de 

begrepp som används och som förmedlas till barnen. 

Enligt Björklund (2007) är lägesord inte alltid självklara för alla barn utan det gäller 

för förskolläraren att tillsammans med barnen sitta ner och reflektera över dessa då 

de inte alltid behöver testas kroppsligt. Författaren beskriver hur små barn använder 

sig utav sina tidigare matematiska kunskaper i samband när de ska förklara sin 

omgivning (a.a.). 

 

2.3.3 Antalsförståelse 
Doverborg och Emanuelsson (2006) hänvisar till forskarna Rochel Gelman och C. 

Randy Gallistel som beskriver förståelsen för antal genom fem grundläggande 

principer vilka är abstraktionsprincipen, principen om godtycklig ordning, 

antalsprincipen, ett till ett-principen samt principen om räkneordens ordning. Både 

Kärre (2013) och Björklund (2009) beskriver abstraktionsprincipen som när 

människan har skapat en förståelse för att alla föremål kan räknas, oavsett om 

föremålen har olika egenskaper eller olika storlekar. Ett till ett-principen handlar 

främst om att kunna förstå att ett föremål kan bilda par tillsammans med ett annat 

föremål. Kärre (2013) lyfter att individens förmåga att förstå ett till ett-principen 

hjälper oss att hitta olika tillvägagångssätt för hur vi så småningom jämför och 

värdesätter antal.  Principen om godtycklig ordning handlar om vår förståelse för att 

kunna börja räkna i mitten bland olika utsatta tal, samtidigt som endast samma tal får 
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räknas en gång. Författaren beskriver vidare hur barn i tidig ålder använder sig utav 

pekräkning, vilket menas med att barnen pekar på de föremål som räknas. Samtidigt 

som de pekar på föremålen och räknar kan det motoriska ibland hindra barnen då det 

kan vara svårt att koordinera öga och hand. Att våra räkneord ska komma i rätt 

ordning när vi räknar är något som vi enligt författaren bör ha förståelse för när det 

gäller principen om räkneordens ordning (a.a.).  

 

Att kunna räkneramsan är inte detsamma som att förstå vilket antal de olika 

räkneorden symboliserar. Däremot är förståelse för räkneordens ordning en 

förutsättning för att så småningom kunna förstå representationer av antal (Kärre, 

2013:138).  

 

När det gäller antalsprincipen eller kardinalprincipen som den också kallas är den 

grundläggande förståelsen att det sista uppräknade räkneordet är den totala summa 

av den mängd som precis räknats. Räkneorden kan kopplas samman med en mängd 

olika sammanhang. Några exempel på sammanhang kan vara vid uppräkning, olika 

antal, ordningstal eller vid mätning (Kärre, 2013).  

 

När det talas om att kunna uppskatta mängder och antal skriver Björklund (2009) att 

det är en framväxande färdighet som blir allt mer exakt ju fler erfarenheter barnet 

skaffar sig. Som förskollärare är det viktigt att stödja barnet i sin utveckling genom 

att synliggöra mängder i barnets omgivning och närmiljö (a.a.).  
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3 SOCIOKULTURELLT PERSPEKIV 

I Vygotskijs teori är allt som bidrar till kunskap, både kognitivt, kommunikativt eller 

emotionellt något som sker i samspel tillsammans med andra människor (Björklund, 

2007). Författaren menar vidare att den generella kunskapen senare leder till en 

individuell förståelse. Vygotskij själv lägger en stor tyngd kring den sociokulturella 

omgivningens roll då det gäller barnets ständiga utveckling. Björklund (2009) lyfter 

hur betydelsefullt samspelet med andra människor är samt hur den kunskap som 

förmedlas senare blir till individuell kunskap hos den lärande. Björklund (2009) 

refererar till Vygotskijs som menar att små barn lär sig använda nya färdigheter och 

kunskaper i samspel med andra barn och vuxna, samtidigt som barnets omgivning 

har en stor betydelse när det gäller barns lärande. I likhet med det Björklund (2009) 

nämner i sin bok tar även Williams (2006) upp då hon lyfter hur barnet ses som en 

social varelse som står i centrum när det gäller aktiviteter och deltagande.  

 

Barn lär mer och bättre tillsammans med andra som kan mer än de själva inom 

det aktuella området (a.a. s 41). 

 

Vygotskij talar också om språkliga redskap vilket kan vara ett tecken, en symbol 

eller ett teckensystem som människan använder sig av för att kommunicera och tänka 

(Lundgren, Säljö, Liberg, 2011). Författarna menar att det språkliga redskapet har 

sina rötter i den kulturella utvecklingen. Lundgren, Säljö och Liberg (2011) betonar 

att kommunikationen med andra människor är det som ger form åt människans 

tänkande, d.v.s. vår fantasi, vår förmåga att minnas samt olika estetiska uttrycksätt. 

Språket används som ett slags teckensystem som finns både inom människor och 

mellan dem (a.a.).   

 

Varje funktion i barnets kulturella utveckling uppträder två gånger: först på den 

sociala nivån, och senare på den individuella nivån; först mellan människor och 

sedan inom barnet. / … / Allt högre funktioner har sitt ursprung i verkliga 

relationer mellan människor (a.a. s 189).  

 

Carlsen, Hundeland och Erfjord (2010) har under ett forskningsprojekt med fokus på 

barns utveckling och lärande undersökt planerade aktiviteter i förskolan med fokus 

på matematik. I studien visar det sig att pedagogernas frågor till barnen hade en stor 

betydelse vid de planerade aktiviteterna då frågorna bidrog till att fler barn blev 

engagerade i aktiviteterna med ett matematiskt syfte. 

Författarna anser att frågorna bidrar till att barnen blir delaktiga i aktiviteterna 

samtidigt som förskolläraren får en betydelsefull roll i barnens aktiva lärprocess. 

Studien som utgår från ett sociokulturellt perspektiv bygger på grundläggande 

kommunikation och samarbete. Målet med forskningsprojektet var att samarbeta med 

förskollärare för att kunna främja utvecklingen av den matematiska undervisningen. 

(a.a.).   
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4 SYFTE 
Enligt Doverborg och Pramling Samuelsson (2001) menar förskollärare att barns 

vardag på förskolan är fylld med matematik. Förskollärare nämner dukning och att 

spela spel som två exempel där matematiken synliggörs. Därför menar dessa 

förskollärare att de inte behöver göra något speciellt för att ge barnen en tidig 

matematisk förståelse. Med tanke på detta skulle det vara intressant att titta närmare 

på är hur förskollärare arbetar med matematik i förskolan med yngre barn samt hur 

de själva ser och uppfattar matematik.  

Syftet med denna studie är därför att undersöka hur förskollärare uppfattar ämnet 

matematik i förskolan och på vilket sätt som de synliggör matematik i förskolans 

verksamhet, utifrån följande frågeställningar: 

 

4.1 Forskningsfrågor 

 

 Hur uppfattar förskollärare matematik i förskolan? 

 På vilket sätt synliggör förskollärare matematik i förskolan?  
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5 METOD 
I kommande metodkapitel presenteras den valda metoden, urvalsgruppen och 

genomförandet av studien. I slutet av kapitlet presenteras de forskningsetiska 

principer och hur de har använts i studien.  

 

5.1 Fenomenografi 

Studien bygger på en fenomenografisk ansats vilket är ett sätt att göra en beskrivning 

av hur människor förstår sin omvärld. Larsson (2011) menar att genom 

fenomenografi går vi till oss själva för att fundera på hur vi uppfattar något. 

Fenomenografi handlar om att göra en analys av hur något upplevs vilket görs via 

människans olika sätt att uppfatta världen (a.a.).     

 

Vi vill beskriva hur fenomenen i omvärlden uppfattas av människor, detta 

innebär att vi är ute efter innebörder istället för förklaringar, samband eller 

frekvenser. Detta innebär också att vi valt att beskriva hur något framstår för 

dessa människor och inte hur något egentligen är (Larsson, 2011:13).  

 

5.2 Undersökningsmetod 

Denna studie bygger på kvalitativa intervjuer som metod. Både Dimenäs (2008) och 

Carlström och Carlström Hagman (2006) definierar båda begreppet intervju som en 

konversation med ett redan förutbestämt fokus. Vidare skriver författarna om hur en 

intervju ses som en metod där information samlas in och som senare bearbetas och 

tolkas av den som har intervjuat.   

Vid en kvalitativ intervju är det viktigt att den som intervjuar tar ställning till de 

frågor som är planerade. Dimenäs (2008) understryker att de planerade frågorna inte 

ska gå att besvaras innan intervjun och att det inte ställs några ledande frågor till 

respondenterna. För att undvika dessa ledande frågor bör den som ska intervjua ta 

ställning och fundera över vilken grundläggande förståelse som finns sedan tidigare. 

Avsikten med intervjuerna var att få ett tydligt underlag av förskollärarnas olika 

uppfattningar.   

Dimenäs (2008) skriver att vid en intervju är det bra att informera respondenten om 

det tänkta upplägget och att det är helt okej att tänka efter innan svaret ges. I början 

av varje intervju informerades därför respondenterna om det tänka upplägget, att det 

var okej att fundera innan de gav sina svar. Författaren påpekar vidare att intervjun 

ska planeras efter studiens syfte och att syftet ska brytas ner till ett antal 

frågeställningar. För att få en framgångsrik intervju menar Ahrne och Svensson 

(2013) att det krävs en kompetens inom det tänkta ämnet, att det är viktigt att ställa 

”vänliga frågor” samtidigt som det finns ett stort intresse för att få ta del av den 

intervjuades erfarenheter och synpunkter. (se bilaga 1).  
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5.3 Urval 

När det handlar om kvalitativa intervjuer är det personer med erfarenhet om det 

ledande ämnesområdet som ska intervjuas. Intervjuerna bygger för det mesta på 

tidigare erfarenheter, åsikter och synpunkter (Dimenäs, 2008).  

 

När du ber respondenten berätta från sin egen erfarenhet undviks också 

problemet med att ställa ja- och nej-frågor (Dimenäs, 2008:53).  

 

Intervjuerna var baserade på frågor som redan innan intervjun var färdigställda (se 

bilaga 1) vilket ledde till att intervjuerna fick ett tydligt innehåll om det valda ämnet. 

Studien bygger på en metod som kallas för bekvämlighetsurval vilket innebär att det 

fanns en tidigare relation med respondenterna. I studien deltog sex förskollärare som 

alla är verksamma i förskolan. Förskollärarna som intervjuades arbetar på tre olika 

förskolor samt på olika avdelningar. Dessa förskollärare har valts ut för att de har 

olika lång erfarenhet i yrket, arbetar i olika kommuner och med barn i olika åldrar. 

Urvalet är baserat på detta sätt för att få fram så många olika uppfattningar som 

möjligt.  

Syftet med kvalitativa intervjuer menar Patel och Davidson (2011) är att upptäcka 

och identifiera egenskaper hos något t.ex. att få syn på respondentens uppfattningar 

eller erfarenheter kring ett specifikt område. Att använda detta tillvägagångsätt visar 

på att det i förväg inte går att formulera svarsalternativ för vad respondenten kommer 

svara eller vad det ”rätta” svaret är på de tänkta frågorna (a.a.). Genom att intervjua 

förskollärare med erfarenhet om matematik får jag ta del av förskollärarnas 

uppfattningar om ämnet samt att svaren var varierande beroende på vilket synsätt på 

matematik de olika förskollärarna hade.  

Vid intervjuer är det viktigt att lägga ett stort fokus på deltagarens bidrag. Detta är 

något som Patel och Davidson (2011) tar upp när de belyser vikten av att delge 

information till de deltagare som ska intervjuas t.ex. genom att förklara syftet med 

intervjun samt vad det tänkta materialet ska användas till. Förskollärarna 

informerades om syftet med studien samt att deras bidrag var uppskattat av mig som 

intervjuare.  

 

5.4 Genomförande 

Inledningsvis delades informationsbrev (se bilaga 2) ut till de förskollärare som var 

tänkta att intervjuas. Informationsbrevet som förskollärarna tilldelades innehöll kort 

information angående studiens syfte med intervjuerna. Efter att förskollärarna tagit 

del av den informationen togs ytterligare kontakt med dem för att höra om de var 

intresserade av att medverka i studien. Därefter bestämdes tid och plats för var 

intervjuen skulle äga rum. Intervjuerna ägde rum på förskollärarnas egna 

arbetsplatser i ett rum där vi inte blev störda. Varje intervju tog mellan 20-30 

minuter.  

Innan varje intervju började ställdes frågan till förskollärarna om det var okej att 

intervjun spelades in för att underlätta att all information kom med. Alla 

förskollärare som intervjuades förstod att det skulle underlätta att sammanställa 

resultatet när intervjuerna spelades in och alla godkände önskemålet.  
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5.5 Forskningsetiska aspekter 
Som grund för de intervjuer som utförts i studien ligger vetenskapsrådets (2002) fyra 

forskningsetiska principer. Dessa fyra är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Till dessa fyra krav finns även ett antal 

regler. Reglerna är enligt Dimenäs (2008) formulerade som grunder och som där 

med ska utgöra riktlinjer för de fyra principerna. Vetenskapsrådet (2002) menar att 

informationskravet handlar om att undersökningens syfte ska presenteras för dem 

tänka respondenterna samt en kort beskrivning hur undersökningen ska genomföras.  

 

Vetenskapsrådets samtliga huvudkrav uppfylls i studien. Genom att informera 

förskollärarna om vad studien handlar om uppfylls informationskravet. 

Samtyckeskravet uppfylls då förskollärarna informeras om vilka rättigheter de har att 

de har rätt att avbryta sin medverkan när som helst under studiens gång. 

Vetenskapsrådets tredje krav är konfidentialitetskravet som innebär att det inte ska 

finnas någon information om respondenterna så det går att spåra vem det är som 

deltagit i studien och vilken arbetsplats denne arbetar på. Detta uppfyller studien då 

varken namn eller förskolor nämns i studiens innehåll. Det fjärde och sista kravet är 

nyttjandekravet och innebär att det insamlade materialet enbart får användas under 

studiens gång. Samtidigt som förskollärarna informerades om deras deltagande var 

jag också tydlig med att informera om att all data kommer att raderas efter att studien 

har genomförts och avslutats.   
 

5.6 Analysförfarande 

Fenomenografi som metod handlar om att hitta så många olika uppfattningar som 

möjligt kring ett specifikt ämne (Larsson, 2011). När det gäller att bearbeta det 

insamlade materialet i denna studie är syftet att leta upp och kategorisera olika 

uppfattningar inom matematik.   

När alla respondenter var intervjuade började arbetet med att bearbeta det insamlade 

materialet. Det första som gjordes var att transkribera intervjuerna i Microsoft Word 

för att få ett mer lättillgängligt material att arbeta med. När alla sex intervjuerna var 

transkriberade styckades intervjuerna ner och highlightpenna användes för att dela in 

svaren i olika kategorier utifrån studiens två syftesfrågor. Utifrån studiens 

syftesfrågor så analyserades materialet ytterligare för att få en tydlig struktur i 

resultatkapitlet. All data lästes om och om igen för att få en tydlig uppfattning om 

vad som menades och i vilken kategori svaren hörde hemma. När alla svar hade 

sorterats och lagts i olika högar gjordes en ny översikt för att se om det bearbetade 

materialet hade hamnat under rätt syftesfråga. Därefter skapades underrubriker till de 

två syftesfrågorna för att få en tydligare förståelse för vad resultatet handlade om. 

 

5.6 Metodkritik 

Att ha en relation till respondenterna kan både ha för och nackdelar vilket jag 

upptäckte under mina intervjuer. En fördel kan vara att både informanten och 

respondenten kan känna sig trygga i situationen. Att ha en relation till respondenten 
kan också bidra till att denne vågar svara mer öppet kring de frågor som ställs genom 
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att våga grunda sina svar på tidigare erfarenheter, tankar och eventuellt personliga 

åsikter. En nackdel med kvalitativa intervjuer är att respondenten svarar på de frågor 

som ställs utifrån vad denne tror att informanten vill höra och inte sina egna tankar 

och åsikter. Detta kan lätt hända om respondenten och informanten känner varandra 

sedan tidigare.  

 

Något jag har tänkt på i efterhand och reflekterat över när det gäller de 

forskningsetiska aspekterna är hur man hade gått tillväga om en eller flera av 

respondenterna hade velat avbryta sin medverkan under intervjutillfället. Något som 

också skulle kunna inträffa är om någon av respondenterna skulle vilja tillägga något 

i efterhand och på vilket sett detta skulle gått till. Dessa aspekter är som intervjuare 

viktiga att ha med sig som en baktanke då det är dags att gå ut och göra sina 

intervjuer. Det är viktigt att man respekterar och tar hänsyn till vad respondenterna 

vill och säger.  
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6 RESULTAT 
I detta avsnitt kommer resultatet presenteras utifrån de intervjuer som tidigare gjorts. 

Det som studien vill belysa är hur förskollärare ser på matematik i förskolan samt på 

vilket sätt förskollärare arbetar med matematik i förskolan.  

 

6.1 Förskollärares uppfattningar om matematik i 
förskolan 

 

6.1.1 Viktigt ämne att tidigt synliggöra 
De intervjuade förskollärarna var eniga om att matematik är ett viktigt ämne som 

barn redan i förskolan bör komma i kontakt med dagligen på förskolan. Detta citat 

kom fram under transkriberingen: 

 

Jag tycker matematiken är jätteviktig. Man lägger en slags grund redan i 

förskolan /…/ Matematiken är ju ett viktigt ämne och det betyder mycket om 

man tycker det är roligt och lätt. 

 

För förskollärarna hade matematiken en stor betydelse då de menade att allt som sker 

på förskolan innehåller matematik på ett eller annat sätt. Förskollärarna menade att 

det var upp till de som arbetade i förskolan att se till att matematiken synliggjordes 

för barnen. Förskollärarna hade en tydlig bild av hur de själva såg på matematik och 

vilken betydelse den har.  

 

För mig är matematik en viktig del att lära sig tidigt för att kunna ha med sig 

hela livet. 

 

Matematik har en så stor betydelse av allt lärande som sker i förskolan. 

 

Vikten av matematiken i vardagen var något som respondenterna lyfte.  

 

Matematik är ju jätteviktigt och oftast är det ju barnen själva som vill lära sig. 

 

En slutsats av detta är att förskollärarna är överens om att matematik är ett viktigt 

ämne som bör synliggöras i förskolans verksamhet.  

6.1.2 Begrepp kopplas samman med matematik 
Under intervjutillfällena med förskollärarna kom det upp olika tankar om vad 

matematik innebär och hur det uppfattas. Förskollärarna tolkade matematik spontant 

och menade att det har med siffror och antal att göra. Förskollärarna som 

intervjuades tänkte mer övergripande, men specificerade sig i sina svar vilket kan 

citeras såhär: 
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Matematik är ju egentligen allting på ett eller annat sätt. /…/ Sen är /…/ mätning, 

lägesord matematik, när vi städar med barnen, sortering, former. Det finns så 

mycket som är matte.  

Både sortering, lägesbegrepp, former, antalsräkning är ju matematik, exempelvis 

hur många barn är här idag. 

 

Matematiska begrepp nämndes flera gånger under intervjutillfällena. Ett exempel var 

där lägesbegrepp och rumsuppfattning kom till användning i verksamheten på ett 

roligt och lekfullt sätt.  

 

Att dom kan beskriva vart någostans dom befinner sig, till exempel i ett rum 

eller om dom står på någonting eller om något är under något, det kan ju vara 

mycket sånt. 

 

Förskollärarna var enade om att lägesord och olika begrepp är viktiga för barnen då 

de bör ha en förståelse om vad som exempelvis är på, under eller över. Att barnen 

själva kan beskriva vart i ett rum de befinner sig eller var ett specifikt föremål finns i 

rummet.  

 

Respondenterna menade att barnen skulle lära sig addition och subtraktion innan de 

slutade förskolan. Dock påpekades att barnen endast skulle få med sig en del av de 

matematiska grunderna från förskolan.  

 

De ska få med sig en del av grunderna. Långt utifrån allt men lite av varje för att 

ha hört och arbetat med det. Det kan vara subtraktion, addition, lägesbegrepp, 

sortering, former.  

 

Förskollärarna lyfte vikten av hur viktigt det är att hela tiden benämna de 

matematiska begreppen så att barnen får höra dem.  

 

Även om de själva inte säger addition utan istället plus så kan jag säga ja, plus 

eller addition som det heter. Då har barnen hört det rätta ordet och dom kan 

koppla ihop det nästa gång de hör det. 

 

Slutsatsen av de matematiska begreppen visar på hur viktigt det är att använda 

begreppen på rätt sätt vid rätt tillfälle, så att barnen får med sig detta redan från 

förskolan.  
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6.2 Förskollärares arbete med att synliggöra 
matematik i förskolan 

 

6.2.1 Tillvarata vardagssituationer 
Respondenterna som intervjuades var eniga om att matematik finns överallt och i allt 

vi gör på ett eller annat sätt. Förskollärarna var överens om att matematiken 

synliggjordes under alla situationer och tillfällen på förskolan.  

 

Det är ju egentligen under alla situationer under dagen. /…/ Vid matsituationer, 

påklädning vid blöjbyten ja under alla situationer.  

 

Av de intervjuade förskollärarna var samlingssituationer ett sätt att arbeta med 

matematik och synliggöra det.  Citat som beskriver hur förskollärarna använder 

matematik vid samlingssituationer:  

 

I samlingen, att man räknar hur många barn som sitter i ringen eller hur många 

pojkar och flickor det är. 

 

Det finns också olika sorteringslekar man kan göra med barnen vid samlingen. 

 

Respondenterna tar upp situationer och aktiviteter som under dagen innehåller 

matematik på ett eller annat sätt. Exempel på detta är sagor och rim och ramsor som 

aktiviteter i vardagen.   

 

Eller sagor som fem små apor hoppade i sängen eller den här fem fina fåglar satt 

på en gren, det finns ju mycket sånt som går att använda i samlingar och det 

innehåller ju enkel matte.   

 

Förskollärarna berättade hur de försökte tnyttja de naturliga situationerna i vardagen 

när det gäller matematik. Hon påstod att barn lär sig bäst om lärandet faller så 

naturligt som möjligt.  

 

Jag försöker utnyttja alla naturliga situationer under dagen, det tror jag barnen lär 

sig mest utav. När det sker så naturligt som möjligt.  

 

Vid läsningen brukar det uppstå tillfälle att synliggöra matematik. Barnen brukar då 

själva visa ett intresse för exempelvis räkning. 

 

Jag fångar även upp matten i läsningen… då man kan räkna antalet på en sida. 

Oftast blir det att jag pratar matte med barnen när de själva visar intresse för det.  
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Förskollärarna som intervjuades framhävde hur viktigt det är att synliggöra 

matematiken för barnen på ett roligt och lekfullt sätt. Att fånga de spontana tillfällena 

exempelvis leken ger möjlighet till ett matematiskt lärande.  

 

Jag lirkar mig in i leken och ställer frågor och motfrågor och om man låter 

barnen få tid att tänka så blir det ett mer spontant lärande och ibland så ser man 

hur dom verkligen förstår eller kommer på det rätta svaret.  

 

Respondenterna berättar om situationer i hallen så som på – och avklädning. Då det 

är ett bra tillfälle att fånga barnen med hjälp av matematik, att uppmuntra barnen att 

klä på sig och samtidigt räkna fingrar eller att byxorna tas på innan skorna.  

 

Vid påklädningen i hallen kan vi räkna fingrarna tillsamman med barnen när vi 

tar på vantarna eller i vilken ordning kläderna ska tas på.  

 

Förskollärarna tar upp utomhusvistelsen och arbetet kring matematik. Det finns 

mycket som går att göra ute som kan kopplas till matematik samtidigt som barnen 

tycker det är roligt. Förskollärarna talar om att de utgår från vad barnen visar intresse 

för, hur pinnar har varit ett intresse bland barnen och att de försökt planera aktiviteter 

därefter.  

 

Vi har ju en fyraårsgrupp där vi jobbar mycket med utematte, vi använder olika 

naturmaterial som vi jobbar mycket kring och det kan vara allt ifrån storlek eller 

vi sorterar, hittar lika eller lägger memory.  

 

Att ta tillvara på vardagssituationer i förskolan är ett viktigt moment för 

förskollärarna. En slutsats kring detta är att kunna nyttja alla situationer i vardagen 

på förskolan.  

 

6.2.2 Tillvarata barns intressen 
För förskollärarna handlar vardagen på förskolan om att ta tillvara på vad barnen 

visar intresse för, samtidigt som det är viktigt att hela tiden synliggöra matematiken 

på olika sätt genom dessa tillfällen. Förskollärarna lyfter vikten av att ta tillvara på 

vad barnen själva visar ett intresse för.  

 

När vi ser att barnen intresserar sig av något speciellt då gäller det för oss att 

fånga upp det barnen visar intresse för. 

 

Förskollärarna berättade om tillfällen där de tillsammans med barnen spontant 

började prata om exempelvis former. Förskollärarna menade att det är härligt att höra 

barn tänka i de matematiska banorna och att få uppleva den tanken att de förstår hur 

ord hänger ihop med en symbol. 
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Men just den triangeln då så sa ett barn ”vänta! jag ska räkna sidorna först” och 

det tycker jag är lite spännande då får man tankebanan hur dem tänker ”1...2...3” 

och då var det ju en triangel, tre. /…/ Då har man kommit ett steg till i det 

matematiska tänkandet när man får dom svaren. 

 

En slutsats kring detta är att förskollärarna har stor medvetenhet om att barnens 

intressen ska fångas upp, både när det gäller i den fria leken men också vid spontana 

tillfällen som uppkommer under dagen på förskolan.  

 

6.2.3 Planera aktiviteter  

För förskollärarna var det viktigt att de planerade aktiviteterna utgick från vad barnen 

nyfikna på och vad de intresserade sig för just då.  

 

”Det händer att jag planerar men det är i så fall utifrån det barnen visat intresse 

för. Jag tror det är lättare att fånga upp barnen å att få de intresserade om de är 

roligt för dom” 

 

”Jag tycker det är viktigt att man både planerar och tar tillfället när barnen visar 

intresset så det tycker jag är viktigt att man gör” 

 

Förskollärarna menade att de planerade aktiviteterna var ett sätt att skapa ett 

sammanhang med matematiken men även ett sätt att utgå från barnens intressen.    

 

Som jag sa tidigare så försöker jag så mycket som möjligt utgå från barnens 

intressen. Har man barnen med sig redan från början är det lättare att genomföra 

aktiviteten. 

 

Förskollärarna pratade om hur de brukar observera barnen vid den fria leken. De 

menade att genom att göra detta fick de idéer om hur de skulle planer ina aktiviteter 

som de senare skulle ha tillsammans med barnen.  

 

… jag observerar att barnen intresserar sig för att jämföra stor och liten. Utifrån 

det kan jag sätta mig och planera en aktivitet som sedan genomförs med barnen. 

 

Förskollärarna poängterade att det endast är de själva som kan sätta stopp för barnens 

intresse när det gäller deras matematiska lärande. Om förskollärarna inte synliggör 

matematiken så kan barnen heller inte lära sig påstår en av de förskollärare som har 

intervjuats.  

 

En slutsats av detta är att förskollärarna ofta planerar sina aktiviteter utifrån vad 

barnen visar intresse för. Genom detta blir barnen delaktiga i den planerade 

verksamheten på förskolan.  
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7 DISKUSSION 
 

I den slutliga resultatdiskussionen kommer det huvudsakliga ur resultatdelen att 

lyftas. Mönster och skillnader som gjorts synliga i resultatdelen kommer att tolkas 

utifrån den teori som tidigare i studien presenterats samt sättas i relation till mina 

tidigare erfarenheter utifrån tidigare arbetsliv och VFU-perioder. Den slutliga 

diskussionen följs av en metoddiskussion, slutsats samt en idé för framtida forskning 

inom det presenterade ämnet.  

 

7.1 Resultatdiskussion 

 

7.1.1 Förskollärares uppfattningar kring matematik 

Att sätta ord på begreppet matematik kan vara lättare sagt än gjort. I studiens resultat 

framkom det många varierande förklaringar på vad begreppet matematik verkligen 

innebär. En av de förskollärare som intervjuades beskriver matematiken som ett 

viktigt och roligt ämne medan en annan menar att matematik är allting vi gör på ett 

eller annat sätt. Detta är något som författarna Doverborg och Pramling Samuelsson 

(2001) tar upp i sin bok. De menar att personal som är verksamma i förskolan ofta 

har svårt att formulera sig angående vad matematik i själva verket innebär och vad 

det har för betydelse för barn i förskolan. Vidare skriver författarna om hur 

personalen tycker det är enklare att beskriva hur de arbetar med matematik i 

verksamheten än hur matematik uppfattas.  

I resultatdelen nämner förskollärarna siffror, problemlösningar och att räkna som 

några begrepp vad de anser att matematik är. En av förskollärarna nämnde att 

matematik är något roligt och spännande och något som vi bär med oss hela livet. 

När det däremot kom till hur förskollärare arbetar med matematik i verksamheten var 

de flesta förskollärare eniga om att samlingssituationer var en aktivitet där det lätt 

gick att koppla in matematik. Ur ett sociokulturellt perspektiv så är samlingar en 

typisk situation där samspel både mellan barn – vuxen men även barn – barn blir 

synligt. Exempel som att räkna pojkar och flickor i ringen, sorteringslekar, rim och 

ramsor eller sånger kom upp som förslag när det gällde matematiska aktiviteter 

kopplat till samlingar. En av de intervjuades svar skiljde sig något mot de andra 

förskollärarna då hon lyfte städning som en aktivitet där matematik påträffas då hon 

syftade på sortering.  

Eftersom matematik är ett så brett ämne kan svaren på matematik bli mycket 

varierande beroende på vad individen som intervjuas relaterar matematik till.  

 

7.1.2 Det spontana lärandet är lika viktigt som de 
planerade aktiviteterna 

Carlsen, Hundeland och Erfjord (2010) är några som har studerat och undersökt 

planerade aktiviteter i förskolan med fokus på matematik. Författarnas resultat 

framhävde förskollärarnas frågor som mycket viktiga vid planerade aktiviteter. 

Carlsen m.fl. menar att dessa frågor ledde till att fler barn blev engagerade i 
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förskollärarnas planerade aktiviteter som hade anknytning till matematik. I 

resultatdelen lyfter de intervjuade förskollärarna både de planerade aktiviteterna och 

det spontana lärandet som viktigt för barnens utveckling. För en av förskollärarna var 

de planerade aktiviteterna ett sätt för henne att skapa ett matematiskt sammanhang 

tillsammans med barnen. En annan förskollärare som också ansåg att de planerade 

aktiviteterna var viktiga menade att dem bör ske utifrån de barnen själva visar ett 

intresse för. En annan förskollärare försökte ofta utnyttja de naturliga situationerna 

som hon kallade de, då hon menade att det var i dessa situationer som barnen lärde 

sig mest. Som förskollärare är det viktigt att kunna ta tillvara på de spontana tillfällen 

som ges i barnens vardag för att hela tiden ge barnen en möjlighet till en matematisk 

stimulans och utveckling. Det är också viktigt att utgå från barnens intressen när 

aktiviteter planeras då barnen får rätt till inflytande i verksamheten. I resultatet 

nämner en av de intervjuade förskollärarna hur hon både väljer att planera aktiviteter 

och ta det spontana tillfället i akt när barnen själva visar intresse för matematik.   

I resultatet framkom det även hur förskollärare fångar upp det spontana som sker 

under den fria leken och ser där med en chans till ett spontant lärande vad gäller 

matematik. I resultatet tar en av förskollärarna upp ett exempel som går att se ur ett 

sociokulturellt perspektiv. Exemplet handlar om förskolläraren som spontant börjar 

prata om formerna på de olika ”plupparna” tillsammans med ett barn. I denna 

situation blir det sociokulturella perspektivet tydligt då ett socialt samspel sker 

mellan förskollärare och barn. Barnet börjar räkna sidorna på triangeln och kopplar 

siffran tre till formen triangeln. Enligt Carlsen, Hundeland och Erfjord (2010) har 

pedagogers frågor till barn en stor betydelse samtidigt som författarna menar på att 

ett sociokulturellt perspektiv grundar sig på kommunikation och samarbete 

Gottberg och Rundgren (2006) förklarar att en större del av den dagliga sorteringen i 

förskolan sker spontant. Författarna nämner städning och dukning som två 

situationer där matematik ofta sker på ett spontant sätt. En förskollärare tar upp 

påklädningssituationer som ett spontant tillfälle där matematik synliggörs. Genom att 

till exempel räkna barnens fingrar eller i vilken ordning kläderna ska tas på så 

synliggörs matematiken.  Många av de intervjuade förskollärarna nämnde att de 

spontana tillfällena fångas upp av barnen eller förskollärarna själva.   

I resultatet förklarar en annan av förskollärarna hur hon försökte lirka sig in i barnens 

lek genom att ställa frågor och motfrågor som barnen fick fundera kring. En sådan 

situation går även den att koppla till Vygotskijs sociokulturella perspektiv då 

förskollärarens tanke med detta är att skapa en dialog tillsammans med barnen.  

 

7.1.3 Vikten av att tidigt synliggöra matematiken 

Doverborg och Pramling Samuelsson (2001) samt Dockett m.fl. (2007) lyfter hur 

man redan i förskolan börjar förbereda ett grundläggande intresse för matematik 

bland yngre barn. Samtidigt bör en matematisk förståelse byggas upp i tidig ålder för 

att förbereda barnen inför den kommande skolgången. I studiens resultatdel 

framkommer det att förskollärarna fångar upp barnens intresse när de ser att de 

intresserar sig av något speciellt på förskolan. En av förskollärarna tar upp ett 

exempel där både rumsuppfattning och lägesbegrepp synliggörs på ett roligt och 

lekfullt sätt. Doverborg och Pramling Samuelsson (2001) menar att vardagslek och 

möjligheter ska ligga till grunden för barns utveckling i förskolan. Författarna menar 
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vidare att barn inte ska behöva lära sig att skriva siffror eller kunna flera olika 

räkneprocedurer.  

 Doverborg och Pramling Samuelsson (2001) tar upp betydelsen av förskolebarnens 

tidiga matematiska förståelse. De framhäver hur viktigt det är att redan i tidig ålder 

börja skapa ett matematiskt intresse hos barnen. I resultatdelen lyfter förskollärarna 

matematiken som ett viktigt ämne för barn som redan i förskolan bör få kontakt med 

dagligen. Det framkommer även i resultatdelen hur förskollärarna dagligen försöker 

väcka ett intresse bland barnen när det gäller matematik, samtidigt som de menar att 

det är viktigt att synliggöra den på olika sätt i verksamheten. Dockett, Harley och 

Perry (2007) framhäver att en tidig matematisk kunskap bland barn är en nyckel till 

ett fortsatt effektivt lärande inom matematik samtidigt som de menar att ett bristande 

förtroende hos förskollärare begränsar barnens intresse när det gäller det 

matematiska lärandet.  

I resultatet framkom det även hur förskollärarna själva framhäver deras uppdrag som 

mycket viktigt då det är de som ska skapa ett intresse hos barnen för det matematiska 

ämnet. Björklund (2009) synliggör även hon att förskollärare har ett viktigt uppdrag 

där de hela tiden ska stödja barnen i sin utveckling.  

Doverborg och Pramling Samuelsson (2001) menar att det är i förskolan ”det 

livslånga lärandet” skapas och där den fortsatta utvecklingen inleds.  

I resultatdelen lyftes en rad olika centrala matematiska begrepp bland de intervjuade 

förskollärarna. Sortering, lägesord, räknetal och siffror är några av de begrepp som 

framkommer i resultatdelen och som förskollärarna själva anser är viktiga begrepp 

för barnen att skapa en förståelse kring. Björklund (2007) tar upp betydelsen av de 

matematiska begreppen för yngre barn. Hon menar att barn studerar likheter och 

skillnader bland olika föremål samtidigt som deras utveckling och förståelse kring 

matematiska begrepp hela tiden pågår. Detta sker både när barnet är i samspel med 

vuxna, andra barn eller när de utforskar ensamma. Doverbog och Pramling 

Samuelsson (2001) lyfter att alla som är verksamma i förskolan ska hjälpas åt att 

skapa ett intresse och en nyfikenhet hos barnen så att de tidigt kan bygga upp en 

matematisk förståelse.  

Det Björklund (2007) nämner något mycket betydelsefullt när det gäller förståelsen 

kring de matematiska begreppen, nämligen att vi förskollärare hela tiden bör finnas 

tillgängliga för barnen och samtidigt benämna alla matematiska begrepp för dem. I 

resultatdelen framkommer det att barnen bör få med sig en del av grunderna i 

matematiken men att de långt ifrån ska kunna allt, men att de fått höra de flesta 

begrepp någon gång tidigare.  

 

7.1.4 Matematik i vardagssituationer 
I resultatdelen var alla de intervjuade förskollärarna eniga om att matematiken finns 

med oss överallt och i allt vi gör, även i förskolan. Förskollärarna menade att 

matematiken synliggörs under alla situationer och tillfällen på förskolan. En av 

förskollärarna nämner samlingen som ett exempel där matematiken synliggörs. Att 

sitta och räkna hur många flickor och pojkar som finns i ringen visar ett av många 

tillfällen där matematik synliggörs. Enligt Backman och Attorps (2012) behöver 

förskollärare olika typer av kunskap för att kunna skapa en bra utvecklingsmiljö i 

förskolan. Miljön ska ge en möjlighet att utveckla barns grundläggande färdigheter 
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och förståelse för olika perspektiv. Ett av de exempel som författarna nämner handlar 

om att barn ska utveckla sin förståelse för grundläggande egenskaper hos tal.  

I Backman och Attorps (2012) studie kunde författarna dela in förskollärarnas 

föreställningar under fyra kategorier. Att lyssna på barns uttryck, barns erfarenheter 

och vara medveten om innehåll samt kunna fånga de vardagliga situationerna 

genomsyrar även denna studie. I studiens resultatdel framkom det hur förskollärarna 

försöker ta tillvara på barns erfarenheter, intressen och önskemål. Förskollärarna var 

samtidigt mycket medvetna om de innehåll som fanns i de vardagliga situationerna 

med även vid de planerade aktiviteterna.  

 

7.1.5 Förskollärares dagliga arbete synliggör matematiken 
I resultatdelen berättar förskollärarna om deras dagliga arbete där bland annat 

planerade aktiviteter utgör en stor del. En av förskollärarna berättar om aktiviteter 

där barnen kommer i kontakt med både rim, ramsor och sagor där matematik 

påträffas. Att sjunga fem fina fåglar eller berätta sagan om fem små apor är två 

exempel som en av förskollärarna nämner. Att kunna räkneramsa menar Kärre 

(2013) inte är detsamma som att förstå vilket antal räkneorden föreställer. Författaren 

menar också att den grundläggande förståelsen för antalsprincipen är när det sista 

uppräknade räkneordet utgör den siffra av den mängd som precis har räknats.  

I resultatet lyfte en av förskollärarna hur deras fyraårsgrupp ofta arbetar med 

matematik utomhus. Förskolläraren berättar om hur barnens intressen utgör grunden 

för förskollärarnas planering med gruppen. Ett starkt intresse som finns bland barnen 

är pinnar, vilket finns gott om utomhus. Att mäta, sortera, hitta lika eller att räkna är 

bara några saker som går att göra med pinnar. Björklund (2007) har i en studie 

studerat hur små barn utvecklar sin matematik. Författaren beskriver hur barn 

ständigt utvecklar sin matematiska förmåga genom att studera föremåls skillnader 

och likheter. Detta kan ses ur ett sociokulturellt perspektiv då barn utforskar föremål 

både i samspel med vuxna men också med andra barn.  

Björklund (2009) beskriver däremot att det finns en framväxande färdighet som blir 

mer och mer korrekt ju fler erfarenheter barn skaffar sig, exempelvis då de tränar på 

att uppskatta mängder och antal. Författaren lyfter även hur viktigt det är som 

förskollärare att kunna vara med och stötta barn i sin utveckling genom att 

synliggöra matematik i barns omgivning samt i barns närmiljö.  

I studiens resultat berättar en av förskollärarna hur hon tillsammans med några barn 

vid ett tillfälle pratade om lägesbegrepp och rumsuppfattning. Förskolläraren ansåg 

att det var viktigt för barn att kunna beskriva vart någonstans de befinner sig eller om 

ett föremål står på eller under något. Doverborg och Emanuelsson (2006) påpekar att 

barn bör utforska sin omgivning fysiskt för att kunna skapa sig en bra 

rumsuppfattning. Författarna menar vidare att barn behöver röra sig i olika 

riktningar, våga känna på föremål och bekanta sig med dem samtidigt som de 

undersöker med hela kroppen. Genom detta skapas en tydlig medvetenhet kring 

rumsuppfattning. Som förskollärare är det också viktigt att kunna ge barnen varierat 

material och tillfällen för att upptäcka dessa begrepp. Kärre (2013) lyfter vikten av 

närvarande förskollärare som hela tiden finns där för att föra dialoger kring de 

erfarenheter som barnen får med sig. Verksamheten ska även erbjuda material som 

kan hjälpa barnen att upptäcka olika rumsbegrepp.  
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7.2 Metoddiskussion  

Att använda kvalitativa intervjuer som metod i en studie innebär att informanten 

samlar in information från de olika respondenterna där materialet senare används i 

det tänkta resultatet. Att välja denna metod gör att endast respondenternas syn på 

ämnet synliggörs i det slutliga resultatet. Denscombe (2009) menar att fördelar med 

intervjuer är att det direkt går att ställa följdfrågor till respondenten. 

Då respondenterna under intervjuerna visste att studien handlar om matematik kan de 

ha svarat på frågorna på ett sådant sätt som de tror jag ville höra. Denscombe (2009) 

nämner att svaren man får under intervjuer är vad respondenterna säger och inte vad 

hon eller han uttrycker i handling.  Om en annan metod hade valts eller kompletterats 

med i studien exempelvis observationer eller videoinspelningar hade resultatet 

säkerligen sett helt annorlunda ut. Resultatet hade inte bara byggt på intervjufrågor 

utan även observationer om det praktiska arbetet i verksamheten. Genom dessa 

metoder hade författaren av studien själv fått sina tankar och idéer synliga på ett 

annat sätt.  

Om urvalsgruppen hade sätt annorlunda ut exempelvis där förskollärare verksamma i 

förskoleklass istället för i förskolan hade valts hade även då studiens resultat sett 

annorlunda ut. Svaren på frågorna som hade ställts till respondenterna hade 

eventuellt varit mer likt de arbetssätt som existerar i skolans värld.   

Detta är en liten studie och det går inte att generalisera resultaten, då det inte deltagit 

så många förskollärare.   

Resultatet hade troligen varit ett annat om jag i stället intervjuat förskollärare som 

jag innan inte hade någon relation till. Respondenten kunde då fokuserat på 

intervjufrågorna och svarat på dem utifrån sitt arbetssätt utan att känna sig tvungen 

att tycka lika dant som jag. De som jag innan hade relation till skulle kunna känna en 

större press att ge mig ”rätt” svar. Resultatet hade också sett annorlunda ut om enbart 

förskollärare med mycket kort yrkeserfarenhet hade intervjuats eller om urvalet hade 

varit betydligt större än nuvarande.  

7.2.1 Pedagogiska implikationer  
Denna studie visar att matematik ska belysas tidigt hos barn och redan i förskolan 

ska de fångas av ett matematiskt intresse. Förskollärarna ska hela tiden finnas 

tillgängliga och kunna utmana barnens kunskaper inom matematiken. Förskollärarna 

bör själva fundera och tänka efter vad matematik är, att själv ha klart för sig vad 

ämnet matematik är skapar en fördel då planerade aktiviteter används i förskolan. En 

tydligare medvetenhet bland förskollärarna när det gäller matematik har en stor 

betydelse för den dagliga planerade verksamheten. 

 

7.3 Slutsats 

Syftet med min studie var att belysa hur förskollärare ser på matematikämnet i 

förskolan samt på vilket sätt förskollärare arbetar med matematik i förskolan. Under 

studiens gång framkom det att förskollärare ser matematik som ett viktigt ämne som 

redan i förskolan bör tillägnas mycket tid åt. Det framkom även att matematik sker i 

de flesta situationer under en dag i förskolans verksamhet. I studien lyftes även 

förskollärarnas uppdrag att se till att matematiken blir synlig för barnen både på ett 

lekfullt sätt men även under planerade aktiviteter. Studien visar även hur 
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förskollärarna framhäver vikten av att fånga upp barnens matematikintresse, både på 

ett naturligt sätt men också spontant under den fria leken.  

 

7.4 Förslag till framtida forskning 

En fråga som växt fram under studien är hur föräldrar ser på matematik i förskolans 

verksamhet. I en framtida forskning skulle det vara intressant att undersöka hur 

föräldrar ser på matematik i förskolan samt hur medvetna de är kring det dagliga 

arbetet som sker i förskolan när det gäller matematik.  

Denna studie kan byggas på kvalitativa intervjuer eller en enkätundersökning bland 

föräldrar som har daglig kontakt med förskolan. Det skulle även vara intressant att 

undersöka om det går att utveckla ett samarbete mellan hemmet och förskolan när 

det gäller matematik. En annan framtida forskning som bygger på studiens resultat är 

att undersöka hur matematik synliggörs och arbetas med högre upp i skolåren med 

tanke på de bristande matematiska kunskaperna bland barn och ungdomar i vårt 

samhälle.   
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Bilaga 1 - Intervjuguide 

 

Hur uppfattar förskollärare matematikämnet i förskolan? 

Vad tänker du på när jag säger matematik Vad betyder det för dig? 

 

Vad menar du är matematik i förskolan? Ge exempel! 

 

Hur ser du på vikten av matematik redan i förskolan? 

 

Vad i matematikämnet anser du att barn ska lära sig i förskolan? Ge exempel!  

 

Vilka begrepp anser du är viktiga att barn lär sig? Berätta! 

 

I vilka sammanhang anser du att barn lär sig matematik? 

 

På vilket sätt synliggör förskollärare matematik i förskolan? 

Ge exempel på matematiska aktiviteter i förskolan! 

 

På vilka sätt fångar du upp barnens matematikintresse? 

 

Planerar du matematiska aktiviteter för barnen eller är det något som bara händer? 

Berätta och ge exempel! 

 

Hur gör du för att skapa sammanhag så att barn lär sig matematik? 
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Bilaga 2 

Informationsbrev 

 

Hej! 

Mitt namn är Mikaela Oscarsson och jag arbetar just nu med det slutliga 

examensarbetet. Syftet med mitt examensarbete är att belysa hur förskollärare arbetar 

med matematik i förskolan och hur förskollärare ser på sitt eget arbete när det gäller 

matematik.  

Syftet med detta brev är att få er tillåtelse att medverka i mitt examensarbete via en 

intervju.  

Jag kommer under intervjun att spela in samtalet och det är endast jag som kommer 

ha tillgång till materialet under den tid arbetet genomförs. När arbetet är färdigt 

kommer allt material att raderas. Att delta är helt frivilligt och det är helt okej att 

avbryta sin medverkan när man vill. 

 

 

…………………………………………………………………………… 

Datum Underskrift 

 

Tack för att du medverkar! 

/ Mikaela 

 

 

Har du ytterligare frågor nås jag enklast på: 

Mo222fk@student.lnu.se 

070-369 45 24  

mailto:Mo222fk@student.lnu.se

