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Sammanfattning 
 
Bakgrund  
I den här studien redogörs för hur viktigt det är att barn tidigt får möta matematik då deras grund 

för matematik kan läggas redan i förskoleåldern. Rapporter visar att elever i svenska skolor har 

bristande resultat i matematiktest, vilket gör det ytterst viktigt att börja stimulera barns 

matematiska erfarande redan i tidig ålder. Elever i svenska skolor har dessutom rätt att få en 

likvärdig utbildning som gör att de kan klara av hela sin skolgång. Då barn i förskolan ska ges 

möjlighet att stimuleras i matematik är det av stor betydelse att förskollärare har kunskap i hur 

de kan arbeta med detta med barnen. Därför fokuserar den här studien på förskollärares 

uppfattning om hur de lyfter matematiken för barnen.    

 
Syfte 
Syftet är att utveckla kunskap om matematikundervisningens förutsättningar i förskolan med 

fokus på pedagogers uppfattningar.  

 
Metod 
Intervju har använts som metod för vår kvalitativa forskning. De 8 respondenterna är 

förskollärare som arbetar med olika åldersindelningar från 1-6 år.  

 
Resultat 
Barn får erfara matematik i olika vardagliga situationer på förskolan. Resultatet visar att 

pedagogerna uppfattar att de stimulerar matematik för barn vid olika platser, när pedagogerna 

är medforskande i barns lek och när pedagoger skapar matematiska tillfällen. Även vad 

materialet kan ha för betydelse och vilken tillgång barn har till olika sorters material lyfts fram. 

Resultatet visar också att de yngre barnen erfar mer konkret matematik, medan de äldre barnen 

erfar både konkret men också abstrakt matematik.  
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INLEDNING 
Senaste PISA-rapporten1 (Skolverket 2015) visar att tidigare resultat angående bristande 

kunskaper i matematik för elever i svenska skolor har vänt och nu visas förbättrade resultat. 

Trots att kunskaperna har förbättrats för eleverna så ligger fortfarande svenska skolors resultat 

i det nedre skiktet, om jämförelser görs med andra länder som deltar.  

 

Matematiken finns i vår vardag i olika sammanhang och på olika platser, vilket lyfts fram av 

Emanuelsson (2008). Han menar att det därför är viktigt att ha grundläggande kunskaper i 

matematik, då vi lever i ett demokratiskt samhälle som förutsätter att vi kan delta aktivt i beslut 

gällande både vår nutid och framtid. Lundström (2015) redogör för att det är av stor vikt att 

stimulera barn så de får en enklare förståelse för matematik redan i förskolan. Då det inte bara 

är en demokratisk rättighet att ge barn en likvärdig utbildning, menar Lundström även att barn 

ska få likvärdiga möjligheter att få med sig matematiska kunskaper som hjälper dem genom 

deras skolgång. Enligt Läroplan för förskolan (Lpfö 98, rev 2016) ska barn få möjlighet att 

utveckla förmågan att föra och följa olika resonemang inom matematik. Det framkommer även 

att det är förskollärarnas ansvar att barnen i barngruppen stimuleras och utmanas i deras 

matematiska utveckling. Barn ska få möjlighet att utveckla sin förmåga att urskilja, uttrycka, 

undersöka och använda matematiska begrepp och se samband.  

 

De som arbetar med yngre barn behöver vara medvetna om vad och på vilket sätt barn erfar 

matematik, då kan pedagoger utmana barns tänkande och förståelse för olika matematiska 

begrepp och symboler menar Björklund (2007). Forskning kring detta ger möjlighet till ökat 

lärande hos barn, men ökar också kompetens och intresse för pedagoger kring ämnet matematik. 

 

Mot bakgrund till ovanstående, är det viktigt att barn i tidig ålder får möjlighet att ta del av och 

utforska matematik. Genom att göra matematiken meningsfull för barn i förskolan kan de få 

möjlighet att tidigt bli stärkta i matematik och det kan i sin tur underlätta senare i skolåldern. 

Pedagogers inställning till ämnet matematik kan vara betydande för hur barn tar emot och 

upplever matematikens värld. Matematik kan förknippas som ett svårt och abstrakt ämne för en 

del människor, även vi upplevde tidigare att matematik är något som kan kännas överväldigande 

och stort att greppa. Genom förskollärarutbildningen har vår syn på matematik förändrats, det 

behöver inte vara svårt eller komplicerat och innefattar inte endast förmågan att lösa problem i 

matematikböcker, utan så mycket mer. Med andra ord är det viktigt att pedagoger har en positiv 

inställning för att skapa förutsättningar för barns nyfikenhet och intresse kring matematik. 

 

I den här studien vill vi därför ta reda på pedagogers uppfattningar hur det är att arbeta med 

matematik i förskolan och vilka förutsättningar som finns. Att studera just pedagogers 

uppfattningar är relevant då deras roll i sammanhanget är viktig för att barn ska få möjlighet att 

erfara matematik.  

                                                 
1PISA är en förkortning för Programme for Internation Student Assessment och är en OECD-

undersökning som testar 15 åriga elevers läsförståelse, kunskap och förmåga att lösa problem i 

ämnen som matematik och naturkunskap. 
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SYFTE 
Syftet är att utveckla kunskap om matematikundervisningens förutsättningar i förskolan med 

fokus på pedagogers uppfattningar. 

Frågeställningar 

● Vilken betydelse har den fysiska miljön? 

● Vilken betydelse har pedagogerna? 

● Vilken betydelse har material?  

 

Begreppsdefinition  

Matematikundervisningens förutsättningar  

Med matematikundervisningens förutsättningar menas vilka möjligheter barn ges att utveckla 

sina matematiska förmågor i förskolan. Förutsättningarna för detta innefattar även vilka verktyg 

som används och på vilket sätt de används för att stimulera barns matematiska erfarande. De 

verktyg som den här studien fokuserar på är vad miljön kan ha för betydelse, på vilket sätt 

pedagogerna påverkar och vad materialet kan ha för inverkan för att utveckla matematisk 

kunskap hos barn i förskolan.  

BAKGRUND 
I stycken nedan beskrivs en del av vad tidigare forskning redogör för inom matematik och vad 

den forskningen har kommit fram till. Forskningen handlar om barns 

meningsskapande,  språkets betydelse, pedagogernas uppdrag och matematiskt material. I sista 

stycket i bakgrunden redogörs för vilken teoretisk utgångspunkt den här studien tagit ansats 

ifrån. 

Barns meningsskapande 

Hur barns meningsskapande och tidiga lärande ser ut i förhållande till matematik har Doverborg 

och Pramling Samuelsson (2009) studerat i sin avhandling. Barnen i studien är 1-3 år och totalt 

har 225 barn deltagit. Deras forskningsansats har utgått från ett fenomenografiskt perspektiv i 

såväl datainsamling som analys. Forskarna har intervjuat barnen en och en i en form av 

strukturerad samtals- och leksituation. Det som framkommer i resultatet är att det finns en viss 

skillnad i vad barnen kan förhålla sig till gällande grundläggande matematik och vad de inte 

riktigt behärskar än. Uppfatta antal upp till tre och att sortera föremål är något som de flesta 

barn förstår sig på. Men begrepp som först och sist är en aspekt på vad de inte behärskar riktigt 

än. Den grundläggande matematiken som forskarna har introducerat barnen för i form av olika 

uppgifter kan ses som en stor skillnad mellan åldrarna i deras kunnande. Därför anser forskarna 

att det är viktigt att redan i tidig ålder låta barn få erfara och väcka deras intresse för 

matematiken. På så sätt kan en grund läggas för kommande lärande. Något som Wernberg 

(2010) också belyser är vikten av att synliggöra matematiken i vardagen och benämna korrekta 

matematiska begrepp för barnen. Om barn blir tidigt introducerade för matematik kan den 

förförståelsen komma till användning när de senare kommer upp i skolåldern. Forskarna 

tydliggör också att matematik i förskolan bör utgå ifrån att lära genom leken och ge möjlighet 

till förståelse för matematiska begrepp snarare än att bara lägga fokus på siffror och att lära sig 

räkna. 
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I en norsk studie har Flottorp (2010) studerat barns matematiska meningsskapande i deras lek 

och vardagssituationer. Urvalet är en flerspråkig förskola med en avdelning med 17 inskrivna 

barn i åldrarna 2-6 år varav 5 barn hade norskt modersmål. Flottorp har använt sig av 

fenomenologisk dataanalys genom att kategorisera efter vilken typ av matematik som barnen 

kände till i olika situationer. Utmaningen var att se om det fanns möjlighet för barnen att 

använda sig av leken i matematiskt meningsskapande. Metoden är en kvalitativ metod och data 

har samlats in genom anteckningar, foton och video. Forskaren har varit en deltagande 

observatör då hon har varit en lekkamrat och noterat vid pauser vad hon iakttagit. I sitt 

videomaterial valdes den data ut som synliggjorde matematiken. Hennes mål var att se språkets 

roll i sammanhanget, därför fokuserade hon på barn med verbalt språk. Flottorp (2010) redogör 

för att resultatet i studien visar att barns handlingar och kroppsliga erfarande är minst lika 

viktiga som det verbala språket när det kommer till barns kommunikationsfärdigheter. De kan 

till och med vara grundläggande för att barn ska kunna klassificera och använda sig av logiskt 

tänkande. Barns logiska tänkande och matematiskt meningsskapande kan vara lärorikt för 

pedagogerna att studera i leken. Det ger i sin tur förutsättningar för att barnen ska tro på sin 

egen förmåga, vilket de kan ha nytta av i kommande undervisning i skolan. För att barn ska få 

ett medvetet erfarande av matematiken visar resultatet att det krävs en viss matematisk ordning 

och struktur. 

Språkets betydelse 

En forskningsstudie som Lundström (2015) genomfört visar att förskolebarn kommunicerar 

matematik med hjälp av olika uttryck. Dessa uttryck är språkliga och kan visa sig genom språk, 

begrepp, språkliga verktyg samt kroppsspråk. När barn gör jämförelser och då jämför skillnader 

samt försöker förklara sin omvärld i olika situationer, kommunicerar barn om matematik. Det 

har visat sig att förskolans rutiner och material också stimulerar barns förmåga att kommunicera 

med ett matematiskt innehåll. Studien är genomförd med hjälp av etnografi och grundar sig i 

kvalitativ forskning. Slutligen presenterar Lundströms forskningsresultat att då pedagoger 

engagerar sig i barns matematiska kommunikation och ger stöttning kan barnens kunskaper 

både utvecklas och fördjupas. 

 

Matematik kan ses som ett socialt redskap som grundar sig då barn genom samspel får ta del 

av och lär sig att förstå olika begrepp och symboler redogör Lundström (2015) för. Färdigheter 

och kunskaper om matematik är något som skapas över tid, då ny kunskap adderas till tidigare 

erfarenheter. För att barn ska lära sig att kommunicera matematik behöver de få möjlighet att 

möta matematiken på olika sätt exempelvis genom ord, bilder, diagram, tabeller och symboler 

som kan beskrivas som redskap av matematisk karaktär. Alltså kan matematik definieras som 

ett kulturellt redskap som utvecklats i mänskliga och sociala sammanhang som möjliggör att 

människor kan kommunicera och samspela med dess omgivning. Lindekvist (2013) beskriver 

på liknande sätt hur språket kan ha en betydande roll för att stimulera barns matematiserande 

och att matematik kan beskrivas som ett nytt språk som ska läras ut. Hur språket används 

tillsammans med barnen, kan underlätta för inlärningen av matematiska begrepp. Det handlar 

om att från början använda sig av korrekta matematiska benämningar och begrepp. Då får 

barnen möjlighet att lära sig rätt från början och på det viset kan förvirring undvikas. Det 

matematiska språket kan uttryckas verbalt, visuellt och konkret för barnen. 

Pedagogernas uppdrag 

Kunskap om matematikdidaktik för barn i förskolan är något som Bäckmans (2015) kvalitativa 

forskningsstudie bidrar till. Resultatet på studien visar att förskollärares intentioner, planeringar 

och hur de genomför uppsatta mål har betydelse för hur barn får möjligheter att möta matematik. 

Förskollärarnas intentioner omfattar att synliggöra matematik i spontana situationer samt skapa 
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variation och ha ett tydligt fokus på matematiskt innehåll. I studien framkommer det även att 

förskollärare behöver veta hur barn fungerar och lär sig samt ha baskunskaper i matematik. När 

data samlades in för undersökningen användes videoobservation och intervju som 

metodansatser. Intervjuerna gjordes på förskollärare. Studien har två teoretiska utgångspunkter 

vilka är variationsteori och sociokulturell teori. På liknande sätt beskriver Kärre och de Ron 

(2016) för att barn ska få möjligheten att upptäcka och resonera kring matematik, är det även 

viktigt att pedagoger är lyhörda och nyfikna och skapar situationer där barn får utmanas och 

stimuleras i sin utveckling. Pedagogers medvetenhet om vad matematik är och hur den kan 

synliggöras har en betydande roll för den matematiska inlärningen hos ett barn. Planerade 

aktiviteter behöver nödvändigtvis inte vara mer betydelsefulla eller mer meningsskapande, utan 

är pedagogen medveten med vad den gör kan vardagliga situationer vara minst lika inspirerande 

och utmanande. 

 

Hur pedagoger diskuterar och tolkar det didaktiska kontraktet gällande matematik och hur de 

omvandlar sina tankar till handling har Delacour (2016) undersökt. Urval för sin studie är fyra 

förskollärare på två olika förskolor som arbetar aktivt med matematik med barn i 4-5 års ålder. 

Förskolorna ligger i två små samhällen i samma kommun och det finns ingen större skillnad på 

dem när det kommer till personaltäthet, gruppstorlek på barn och barnets sociokulturella eller 

ekonomiska bakgrund. Pedagogerna dokumenteras genom videoinspelning medan de genomför 

en matematisk aktivitet utomhus. Efter videoobservationerna intervjuas de en och en och 

intervjun är semistrukturerad, det vill säga att intervjun är flexibel och följdfrågor som inte var 

planerat att ställa kan ställas om det känns relevant för ämnet. Empirin har analyserats och 

tolkats genom ett hermeneutiskt tillvägagångssätt. Förståelserna baseras utifrån forskarens egen 

erfarenhet som förskollärare, på teoretiska perspektiv och tidigare forskning som diskuterar 

pedagogers inställning till matematik för yngre barn. Delacour (2016) har kommit fram till i sitt 

resultat att när pedagoger förbereder en aktivitet, finns det ett syfte bakom aktiviteten. 

Pedagogen har en tanke bakom hur aktiviteten ska gå till. Men det är barnen som styr i vilken 

riktning aktiviteten tar form. När matematik kommuniceras bygger formen på aktiviteten på 

barns intressen. Resultatet visar att förskollärarna ställer utmanande frågor och upprepar det 

barnen säger för att barnen ska få en djupare förståelse. Det didaktiska kontraktet kan förklaras 

genom att det finns en tydlig ram som förskolläraren har kring aktiviteten men innanför den 

ramen får barnen friheten att utforma situationen. Genom att förskolläraren väljer några 

matematiska begrepp som anses allmänna kan de leda till att barnen upptäcker vidare och får 

en förståelse för andra matematiska begrepp. När barn får dela med sig av sina kunskaper kan 

deras initiativ och deras individuella kunskaper bli en gemensam kunskap för alla. Delacour 

menar att det förhoppningsvis i längden kan leda till att andra barn vågar dela med sig av sin 

kunskap.   

Matematiskt material 

Kvalitén i förskolorna som ingår i Doverborg och Pramling Samuelssons (2009) studie har 

bedömts utifrån ECERS, Early Childhood Education, och beskrivs utifrån tre olika kriterier 

vilket är låg, god och hög kvalitet. Skillnaden på förskolor med låg kvalité och hög kvalité, är 

utbudet av material och pedagogernas engagemang och kompetens. De förskolor som har hög 

kvalité har ett större variationsutbud på relevant material och för att barnen ska utveckla sitt 

logiska resonemang ställer pedagogerna utmanande frågor och uppmuntrar barnen till 

reflektion och problemlösning. Barnens begreppsutveckling sker också genom att pedagogerna 

för in nya begrepp och sätter in det i sammanhang som är aktuella för stunden. De förskolor 

som visat låg kvalité utmärker sig genom att utbudet av material är begränsat och de material 

som finns är ofta på svårtillgängliga platser för barnen. Pedagogerna har inte samma 

engagemang för att skapa situationer där begreppsutveckling eller logiskt resonemang kan ske. 
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Kärre och de Ron (2016) redogör även de för materialets betydelse i verksamheten. De menar 

att pedagogerna behöver se över vad de har för material i sin verksamhet och på vilket sätt det 

används. Det är inte alltid det är bättre att köpa in nytt material, snarare handlar det om hur, vad 

och när ett material används och om det är inspirerande nog för barnen och utmanar dem i sitt 

matematiska tänkande. Placering och sortering av material har också betydelse för om barn 

intresserar sig för det eller inte. Lundström (2015) redogör i sin avhandling för barn som har 

svårigheter med matematik i skolan, kan bero på att deras matematiska utveckling varit 

bristande i förskoleåldern. Det kan exempelvis handla om att de har bristande kunskap i basal 

förståelse för siffror och dess olika betydelser. Lindekvist (2013) beskriver att spel kan vara ett 

exempel på ett matematiskt material som tränar barnen i logiskt tänkande. De får öva på 

räkneramsan och de olika räknesätten, det uppmanar även till att föra resonemang, 

argumentation och förklaring vilket är tre viktiga aspekter för att senare i skolåldern nå 

kunskapskraven i matematik.  

 

Taluppfattning inklusive räkning, talramsan och aritmetik, geometri och rumsuppfattning, 

form, mätning och mönster är områden inom matematiken som barn i förskoleåldern kan lära 

sig och det innefattar både förmåga och förståelse kring detta beskriver Bäckman (2015). För 

barn är det viktigt att sortera, på så sätt skapar de ordning på olika saker när de uppskattar och 

jämför. Förmågan att urskilja likheter och skillnader är något som barn har med sig från födseln. 

Redan då barn föds tycks de även kunna urskilja olika variationer såsom två och tre vilket med 

tiden utvecklas och förändras då de får mer erfarenheter av det. Dessutom menar Lundström 

(2015) att lärare kan uppfatta att barn utvecklar förståelse för matematik då de får möjlighet att 

exempelvis lägga pussel, bygga med klossar eller höra sagor. Dock kan matematiken förbli dold 

för barnen i planerad undervisning. Vuxna behöver vara med som en hjälpande hand då barnen 

ska räkna, dela upp eller urskilja likheter eller skillnader. Därför har vuxna en betydande roll 

när barn utvecklar sin taluppfattning och sitt matematiska tänkande. 

Teoretisk utgångspunkt 

Den här studien tar stöd i John Deweys teoretiska resonemang kring begreppet erfarenhet.  John 

Dewey (1859-1952) var en amerikansk filosof och pedagog och en av de främsta inom 

progressiv pedagogik. Han var kritisk till den traditionella skolan med bänkrader som stod 

geometriskt korrekt i klassrummet och där läraren förmedlade information till barnen utan 

samspel och reflektion. I den progressiva pedagogiken menar Dewey bland annat att individen 

utvecklas då den är i samvaro med andra och sin omvärld lär sig hur sociala regler och olika 

sammanhang hänger ihop. Hela sitt yrkessamma liv utgick han från individen och det sociala 

sammanhanget (Dewey, 2004). Sundgren (2011) beskriver Dewey och hans pedagogik som där 

människan är en social varelse som har ett egenvärde och där barns kunskap och intresse ska 

tas på allvar och är utgångspunkt för allt lärande. Individen och samhället var två huvudgrupper 

som han utgick från i sin forskning och ett centralt begrepp som han använde var erfarenhet. 

För att kunna lägga grunden till allt lärande krävs det att en kartläggning av barns erfarenheter 

görs. Dewey menade att användning av och reflektion kring tidigare erfarenheter är gynnsamt 

för fortsatt lärande. Pedagogiken ska ta avstamp från barns känslor och erfarenheter men med 

hjälp av pedagoger ska barnen också guidas genom representation av hur omvärlden ser ut, och 

samtidigt låta dem samspela med andra för att ge barn möjlighet att bli goda 

samhällsmedborgare. Samspel och kommunikation med andra människor, beskrev Dewey som 

människans behov och är därför viktiga egenskaper i sammanhanget.  

 

Sundgren (2011) redogör för att det finns fler forskare som beskriver olika typer av lärande 

kopplat till erfarenheter, och en av dem är Joan Salomon som belyser att de behov vi har i 

vardagssituationer måste få vara utgångspunkt för lärandet. Som pedagog är det därför viktigt 
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att fånga barn i deras vardag och väva in deras uppfattning av omvärlden med den mer teoretiska 

vetenskapliga delen. Klaar (2013) har på liknande sätt i sin avhandling tagit stöd i John Deweys 

pragmatik och då i synnerhet hans begrepp om barns erfarande. I sin avhandling studerar hon 

barns erfarande, vad som sägs och görs. I aktuella handlingar kan tidigare erfarenheter 

synliggöras enligt Klaar. Hon beskriver att när ett barn handlar i en aktuell situation så gör 

barnet det utifrån tidigare erfarenheter men att de erfarenheterna kan förfinas eller anpassas 

efter situationen. Det som barn säger och gör har ett riktat mål enligt studien, där strävan är mot 

framtida önskvärda erfarenheter.  

 

I den här studien anses John Deweys teori kring erfarenhet vara passande därför att barn måste 

få möjlighet att lära sig genom att utforska och pröva på samt att det är relevant att utgå från 

barnens individuella intressen och tidigare erfarenheter. Det är också av stor vikt att 

förskollärare är insatta i matematik och har relevanta verktyg för att kunna stimulera barnens 

utveckling inom området. Exempelvis kan förskollärare stimulera barnen genom att benämna 

matematiska begrepp med deras korrekta ord i barnens fria lek och i planerade aktiviteter. 

Dewey förespråkar att teori och praktik är varandras förutsättningar för lärande, inte motsatser. 

Därför är det av stor vikt att barnen får testa att utforska matematik praktiskt, vilket också ofta 

förekommer i förskolans verksamhet. Som förskollärare är det också viktigt att vara aktiv och 

inspirerande för att på bästa sätt ge barn möjlighet att utvecklas och bredda sitt lärande vilket 

Dewey också förespråkar. 

METOD 
I den här delen av studien beskrivs det urval som gjorts, samt den metod som studien använt 

sig av vilket i detta fall är kvalitativa intervjuer. Därefter följer ett stycke som handlar om hur 

själva genomförandet av studien gjordes. De fyra etiska forskningsprinciperna som studien tagit 

hänsyn till, presenteras även de i detta kapitel. Slutligen nämns analys och bearbetning av 

studiens datainsamlingsmaterial. 

Urval 

Studien är genomförd på två förskolor i en mellanstor kommun i Sverige. På förskolorna finns 

det sammanlagt åtta avdelningar, barnen är i åldrarna 1-6 år. Förskollärarna som har deltagit i 

studien arbetar i olika åldersindelningar, fyra av pedagogerna arbetar med åldrarna 1-3 år, två 

av pedagogerna arbetar med 3-4 år, en med bara femåringarna och sista pedagogen arbetar med 

barn 3-6 år. Enligt Lpfö 98 (rev. 2016) är det förskollärarens ansvar för att arbetet i barngrupp 

genomförs så att barnen stimuleras och utmanas i sin matematiska utveckling, därför är 

respondenterna en förskollärare per avdelning. Intervju har använts som tillvägagångssätt för 

underlaget i studien. Förskolorna är kända sedan tidigare för en av oss studenter. Urvalet som 

gjorts kan därmed benämnas som ett bekvämlighetsurval vilket Bryman (2011) förklarar som 

ett urval som av flera olika anledningar kan ge ökad tillgänglighet för de som gör studien. Därför 

föll det sig naturligt att utföra intervjuer på förskolor där anknytning redan fanns, vilket också 

kan förenkla proceduren att få till intervjupersoner som ställer upp.  

Kvalitativ intervju som metod 

Den här studien har utgått från en kvalitativ metod. Bryman (2011) beskriver kvalitativ metod 

som en metod då forskaren ofta har en koppling till de medverkande personerna eller känner 

till området som undersöks. Metoden förknippas med att forskaren vill gå in på djupet och vill 

veta vad deltagarnas uppfattningar är om ämnet. Kvalitativ metod kan även beskrivas som 

flexibel då forskaren kan anpassa sina frågor efter vem som intervjuas, så länge man håller sig 

inom ämnet. Valet av metod för den här studien föll sig naturlig då syftet med studien var att ta 
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reda på pedagogernas uppfattningar om hur barn får erfara matematik på förskolan och vilka 

förutsättningar som finns för att matematikundervisningen ska ske. Den datainsamlingsmetod 

som har använts i den här studien är intervju2. Intervju som metod valdes då det var passande 

till studiens fokus som riktar sig på att ta reda på pedagogers uppfattningar och förutsättningar 

kring ämnet matematik i förskolan. Metoden gör att öppna frågor och följdfrågor kunde ställas 

till deltagarna för att på det viset försöka förstå deltagarnas uppfattningar av området som 

undersöks. Bryman (2011) förklarar att en sådan intervju även kan kallas för semistrukturerad 

intervju, vilket innebär att forskaren har specifika teman som intervjun ska handla om, men 

personen som intervjuas ges ändå stor frihet att uttrycka svaren på sitt eget sätt. Innan 

intervjuerna påbörjades kontaktades vederbörande förskolechef för de respektive två förskolor 

där intervjuerna sedan utfördes. Till förskolechefen skickades ett missivbrev3 innehållande 

information om undersökningen. Som tidigare nämnts var förskolorna innan studien kända för 

oss.  

Genomförande 

I missivbrevet framfördes en önskan om att få spela in intervjuerna via ljudupptagning. Önskan 

om att få använda ljudupptagning vid intervjuerna gjordes i avsikt att få med allt som sägs i 

intervjun men också för att det underlättar att kunna gå tillbaka i ljudfilerna och lyssna igen. 

Kihlström (2007) redogör att det kan vara fördelaktigt att använda sig av ljudupptagning och 

spela in intervjun. På så sätt kommer allt som sägs i intervjun med, både det som respondenten 

säger men också på vilket sätt frågorna ställs.    

 

Intervjuerna gjordes tillsammans, en av oss intervjuade respondenten medan den andra 

antecknade ner stödord och händelser som inte ljudupptagningen kunde spela in. Ansvaret att 

hålla i intervjun eller att föra anteckningar var något som vi turades om att göra efter varje 

intervju. Sekreteraren kunde även flika in med eventuella frågor eller funderingar om detta 

förbisågs under intervjun. Kroppsspråk och annat som inte framkommer i inspelningen under 

intervjun kan vara fördelaktigt att anteckna menar Kihlström (2007). Fortsättningsvis beskriver 

hon även att deltagarnas placering vid intervjun är betydelsefull och att deltagarna bör få 

möjlighet att se varandra samt skapa ögonkontakt, dock måste ögonkontakten kunna ske på ett 

naturligt sätt. Innan intervjuerna startade placerades därför respondenten, sekreteraren och 

intervjuare i en triangel, vilket gjorde det möjligt att samtala och ha ögonkontakt med alla tre 

parter under samtalet. 

 

Varje intervju fick en utsatt tid och var beräknade till att ta högst 30 minuter. Pedagogerna 

skulle ges möjlighet att få tid på sig att tänka och formulera sina svar, samtidigt kan det också 

vara nödvändigt för pedagogerna att veta hur länge de beräknas vara ifrån barngruppen. 

Kihlström (2007) anmärker vikten av att ha gott om tid på sig då intervjuer ska genomföras, 

annars finns risken att intervjun påskyndas och respondenten känner sig stressad eller avbryter. 

Därför bör respondenten få lång tid på sig att besvara frågorna. 

 

Då intervjuerna skulle planeras var det komplext att veta hur många intervjuer som behövde 

bokas in eller göras. För att ändå säkerhetsställa att ett antal intervjuer skulle bli av bokades en 

förskollärare per avdelning på samtliga två förskolor, totalt 8 förskollärare. Efter att intervjuerna 

hade gjorts och intervjumaterialet transkriberades, tycktes de 8 intervjuerna räcka som material 

för studien. Bryman (2015) beskriver att forskare bör vara medvetna om att det kan vara svårt 

i förhand och veta hur många intervjuer som ska genomföras för att känna så kallad teoretisk 

                                                 
2  Intervjufrågor se bilaga 1 
3 Missivbrev se bilaga 2 
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mättnad. Därför ska man utgå från ett visst antal men veta att det kan bli färre eller krävas fler 

för att uppnå mättnad i sitt material. 

De fyra etiska forskningsprinciperna   

Bryman (2011) beskriver att då undersökningar ska bedrivas föreligger det fyra olika etiska 

principer som forskaren måste ha i åtanke, dessa är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Nedan beskrivs vad dessa innebär och på vilket sätt 

den här studien har tagit hänsyn till dessa etiska principer. 

 

Informationskravet förklarar Bryman (2011) och det innebär att deltagarna i undersökningen 

ska få information om vad forskningen har för syfte. Deltagarna som medverkar i forskningen 

ska också få information om att det är frivilligt att delta, samt att deltagarna har rätt att avsluta 

sin medverkan när de vill under tiden forskningen pågår. Det är också viktigt att forskaren 

berättar vilka metoder som kommer att användas och på vilket sätt. I missivbrevet informerades 

både förskolechef och pedagoger om de fyra etiska forskningsprinciperna som studien tar 

hänsyn till. Allt som beskrivs i missivbrevet har också poängterats på plats då intervjuerna 

skulle ta vid. Bryman (2011) förklarar även samtyckeskravet och dess innebörd då deltagarna 

har rätt att bestämma om de vill delta i studien eller inte. Förskollärarna fick ta ställning till om 

de ville medverka i studien och ställa upp som respondenter innan intervjuerna påbörjades, 

vilket betyder att kravet om samtycke har uppfyllts. 

 

Bryman (2011) redogör för att konfidentialitetskravet innebär att de uppgifter som deltagarna 

lämnar ut behandlas på ett varsamt sätt. Det betyder att uppgifterna som framkommer i studien 

måste skyddas så att obehöriga inte kan ta del av dem. I denna studie har respondenterna fått 

veta att samtliga intervjuer döptes efter bokstäver för att inte skriva deras riktiga namn. 

Information om att materialet kommer spelas upp endast för oss forskare och att ingen obehörig 

kommer få höra eller ta del av materialet uppgavs också. Alla uppgifter som skulle kunna leda 

till vilka förskolor eller pedagoger som medverkat i studien har fingerats redan från början. Det 

sista kravet kallas för nyttjandekravet och innebär att uppgifter och information som tas fram i 

undersökningen får användas i det syfte som studien har (Bryman 2011). Förskollärarna har 

även fått veta att när arbetet är godkänt, kommer allt material så som ljudfiler och 

transkriberingar att raderas från mobiler och datorer.  

 

På liknande sätt beskriver även Vetenskapsrådet (2017) dessa fyra aspekter som forskaren bör 

ha kännedom om innan forskningen påbörjas. Dessutom menar Vetenskapsrådet att dessa 

aspekter kan blandas ihop eller användas som att deras betydelse är synonyma med varandra. 

Därför föreligger det av stor vikt att särskilja på de olika aspekterna.   

Validitet och reliabilitet 

Då intervjuerna utfördes var frågorna inriktade mot matematik och vårt syfte att ta reda på 

pedagogers uppfattningar om hur barn får erfara matematik i förskolan. Begreppet validitet 

beskriver Thurén (2007) betyder att det som undersökts är det som är relevant för studien. Det 

som har undersökts är alltså det som studien vill ta reda på, vilket i så fall också utgör att studien 

får hög validitet. Intervjufrågorna i den här studien var detsamma för varje pedagog men kunde 

ställas i en annan ordning beroende på hur samtalet utvecklades. Följdfrågor anpassades vid 

varje intervju så att intervjun hela tiden följde en röd tråd och höll sig till syftets huvudsak. 

 

Vid intervjuerna fick pedagogerna god tid på sig att svara på intervjufrågorna, och för att de 

skulle få möjlighet att utveckla sina svar, ställdes följdfrågor. På så sätt gavs pedagogerna 

likartade förutsättningar att svara på frågor som riktar sig till studiens syfte. I intervjumaterialet 
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syns det att pedagogerna svarar på liknande sätt under ett flertal av intervjufrågorna. Enligt 

Thurén (2007) är reliabilitet en slags tillförlitlighet som betyder att de mätningar som gjorts i 

en undersökning måste vara riktiga. De personer som är urval för undersökningen måste 

representera i den grad att de resultat som kommit fram inte enbart har påverkats slumpartat. 

Hög reliabilitet i en undersökning kännetecknas även av att flera som undersökt exakt samma 

sak med samma typ av metod kommer få likadant resultat. När intervjuerna utfördes i denna 

studie var det en av oss som intervjuade och en som antecknade, vilket gör att två personer var 

med och uppmärksammade hur intervjuerna gick till, samt att båda fick ta del av svaren. Även 

under analys av material var båda närvarande och materialet analyserades i flera olika steg men 

gav ändå samma resultat vilket ökar reliabiliteten. Nedan beskrivs mer utförligt hur analys av 

materialet gick till.  

Analys/bearbetning 

När intervjuerna var färdiga transkriberades de, genom att varje intervju avlyssnades med hjälp 

av hörlurar och under tiden antecknades intervjun ned ordagrant. Kihlström (2007) beskriver 

vikten av att vara medveten om hur intervjuerna skrivs ut då det har en betydande roll för hur 

intervjuerna sedan kommer tolkas. Vid transkribering skrivs hela intervjun ut bokstavligen för 

att allt ska komma med exempelvis hur respondenten har yttrat sig, skrattat eller pausat under 

intervjun. Dock slopas detaljer såsom kroppsljud och märkbara grammatiska fel i resultatet för 

att kunna läsa materialet men också för att undvika att respondenterna blir identifierade. När 

transkriberingarna i den här studien var klara skrevs de ut och varje intervju lästes igenom 

noggrant. Markeringspenna användes för att ta ut relevanta ord och meningar som kunde 

kopplas till syftet. Därefter grupperades koderna i ett Word dokument efter vilken 

åldersindelning pedagogerna arbetade med. Sedan gjordes en grovkategorisering för barnens 

åldrar. Åldrarna delades in i 1-3 år och 3-6 år för att det skulle bli enklare att kunna tyda mönster 

i materialet. Exempel, en pedagog arbetade bara med femåringarna och delades därför in under 

kategorin 3-6 år. Sedan skrevs begrepp och meningar ut för varje åldersindelning på post it 

lappar och sedan användes markeringspenna igen för att stryka under det som var likt för de 

bägge åldersindelningarna och det som ansågs som skillnader fylldes i med annan 

markeringsfärg. Detta gjordes för att kunna se olika mönster och kunna sortera in i olika 

kategorier som kan kopplas till studiens syfte och frågeställningar.  

RESULTAT 
För att säkerställa sekretessen hos intervjupersonerna och inte röja deras identitet står inte deras 

riktiga namn med i resultatet. Intervjupersonerna kallas ”pedagog” följt av en bokstav och de 

fingerade namnen är utan inbördes ordning. Vi har valt att kategorisera pedagogerna efter 

åldersgrupperna 1-3 år och 3-6 år. Eftersom pedagogerna som arbetar med de äldre barnen inte 

har likadana åldersindelningar på sina avdelningar som de yngre barnen, har en grov 

kategorisering gjorts och därför ingår alla barn som är över tre år i åldersindelningen 3-6 år. 

Indelningen är gjord för att på så sätt inte röja pedagogernas identitet, men också för att 

underlätta för läsaren då resultatet för studien presenteras.  

 

Pedagog A Arbetar med yngre barn i åldrarna 1-3 år.   

Pedagog B Arbetar med yngre barn i åldrarna 1-3 år.  

Pedagog C Arbetar med yngre barn i åldrarna 1-3 år.  

Pedagog D Arbetar med yngre barn i åldrarna 1-3 år.  

Pedagog E Arbetar med äldre barn i åldrarna 3-6 år.  

Pedagog F Arbetar med äldre barn i åldrarna 3-6 år.  

Pedagog G Arbetar med äldre barn i åldrarna 3-6 år.  

Pedagog H Arbetar med äldre barn i åldrarna 3-6 år.  
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Resultatet presenteras utifrån alla åldrar, men ibland kan det förekomma stycken där åldrarna 

benämns specifikt där det finns olika uppfattningar. Det som presenteras i resultatet är som 

tidigare nämnts pedagogernas uppfattningar om olika aspekter gällande matematik.  

Pedagogernas uppfattning av matematik 

Resultat som kommer fram i undersökningen visar på att pedagogerna uppfattar att matematik 

enligt dem själva är något som finns i det mesta. Det går att få in det på många olika ställen som 

inte tänks på. I vardagen och olika situationer som uppstår i den, uppfattas innehålla mycket 

matematik. Då pedagoger får berätta om deras uppfattningar om vad matematik är uttrycks det 

bland annat att matematik finns överallt i samhället och på många olika ställen. Matematik 

förklaras som något väldigt komplext och kan innebära väldigt mycket. Matematiken tycks 

kunna komma in i nästan allt vi gör och den finns runt omkring oss hela tiden. Exempel på 

situationer som pedagogerna förknippar med matematik gällande förskolan är vid påklädning, 

blöjbyte, fruktstunder och ute i skogen. Vid påklädning kan de prata om första och andra benet 

när de tas ur overallen. Då barn klär på sig kan pedagogerna också prata om de fem fingrarna i 

vanten samt att ett-till-ett principen används då barnets tumme läggs mot vantens tumme. När 

blöjbyten sker kan första och andra benet/foten benämnas. Skogen nämns som en tillgång för 

matematik då barnen kan samla pinnar och mäta dem, men även väga stenar. Pedagogerna 

uppfattar även att matematik är att ta tillvara på de situationer som uppstår och ta tillfället i akt 

för att på så sätt försöka synliggöra den.   

 

Det finns ju väldigt mycket som går inom matematik (Pedagog A). 

 

Uppfattningar av vad matematik är uttrycks, även i samband med olika matematiska begrepp. 

Begreppen som presenteras i intervjuerna är: mönster, färg, form, siffror, räkna, att mäta, tid, 

antal, likheter/olikheter och problemlösning. Rumsuppfattning inriktat mot lägen är också ett 

begrepp som uttryckligen beskriver uppfattning av vad matematik är. I intervjuerna skildras 

förändrad syn på matematik. 

 

Att det finns överallt och man får själv tänka till, alltså det är ju mer än att räkna 

ett, två tre. Det finns på jättemånga ställen men det gäller att tänka till och komma 

på det med (Pedagog H). 

 

Att det inte bara handlar om siffror och 1+2, utan det är alltifrån former, mängder, stort/litet, 

sortering, färger, symboler alltså kategorisering. Innan förskollärarutbildningen uppfattades 

matematik som mycket siffror enligt några pedagoger, men nu handlar matematik även om 

form, färg, att ordna och sortera.  Pedagogerna kopplar dessa olika resonemang kring matematik 

knutna till vardagen. I bygg och konstruktion kan mycket matematik vävas i enligt 

pedagogerna, exempelvis lego eller duplo, då både form och färg beskrivs.  

Pedagogers uppfattningar om hur det är att arbeta med matematik 

I analysen framkom att det fanns olika uppfattningar om hur det är att arbeta med matematik i 

förskolan, pedagogerna hade olika uppfattningar när de gällde de allra yngsta barnen 1-2 år. En 

del pedagoger uppfattar inga svårigheter, i början kunde det kännas stort men att det handlar 

om att bryta ner matematiken och inte förstora upp det. Deras uppfattning är att förr 

förknippades det mycket med siffror och att räkna men att det nu handlar om så mycket mer. 

Genom utbildning och arbetslivserfarenhet uppfattar en av pedagogerna att matematik är en 

enkel sak i vardagen och att den är lättillgänglig så länge det finns en medvetenhet om att den 

finns där. Däremot berättar några andra pedagoger som arbetar med de allra yngsta barnen att 
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de uppfattar en större utmaning när det gäller att stimulera barnen i matematik då de uppfattar 

att det är svårt att fånga dem i stunden. Svårigheterna uppfattas också genom att det kan vara 

svårt att se om barnen har tagit till sig något. De beskriver att det kan uppfattas svårt att ta ner 

det på de allra yngstas nivå, 1-2 år. En pedagog menar att det svåra är att bli medveten själv och 

benämna det för barnen. Matematik för de pedagoger som arbetar med barn som är över tre år 

beskrivs däremot som något roligt och att det går att få in det i nästan allt. Håller man sig 

uppdaterad och hänger med i utvecklingen och använder sig av fantasi menar en pedagog att 

man kommer långt på.  

 

Nä jag tycker inte att det är svårt, det är bara för oss att ha fantasi. Sen gäller det ju 

att hålla sig uppdaterad[...] (Pedagog G). 

 

En annan pedagog beskriver att stimulera barnen i matematik inte känns som en svårighet för 

att det inte finns några krav på att barnen ska uppnå något. Lärandet sker i form av lek och det 

ska vara roligt för barnen. Det som framkommer som svårigheter är att barnen kan vara på olika 

nivåer och att pedagogerna ska anpassa material för de olika åldrarna. Exempelvis kan de ha en 

treåring som inte behärskar det svenska språket och sen en sexåring som är redo för skolan. Då 

kan svårigheterna ligga i att anpassa material efter det. En annan pedagog uppfattar att de 

överlag måste bli bättre på att förklara matematik för barnen då hen uppfattar att det kan vara 

en svårighet för många överlag som arbetar inom skolväsendet.  

Situationer som pedagoger uppfattar stimulerar barns matematiska 
förmågor 

I stycket nedan, presenteras vilka situationer pedagogerna uppfattar att barn stimuleras i 

matematik på förskolan, och vilka material de och barnen har tillgång till. Denna resultatdel är 

uppdelad i tre kategorier vilket är platser, barns aktiviteter som stimulerar deras erfarande av 

matematik med stöd av medforskande pedagog och den tredje och sista kategorin handlar om 

när pedagogerna skapar tillfällen för att barn ska få möjligheten att utmana och erfaras i 

matematik. 

Platser där barn får erfara matematik 

Pedagogerna beskriver olika platser där barn får erfara matematik i förskolans vardagliga 

verksamhet. Platserna som beskrivs är hallen, matsituation, skogen, köksfönstret, skötbordet 

och caféverksamhet.  

 

Det blir ju mycket det här med att man pratar om en och två händer som när man är 

ute i hallen och tar på dem och med fingrarna ett två tre fyra fem när man sätter i 

vantarna och att man parar ihop då fingrarna med en fingervante… (Pedagog D) 

 

I hallen berättar pedagogerna att barn får möta matematik genom att exempelvis benämna hur 

många fingrar det är i vanten eller att barnet har två par vantar. Matsituationerna kan se lite 

olika ut beroende på vilka åldrar de arbetar med. Med de yngsta barnen synliggörs de 

matematiska begreppen samtidigt som de delar ut exempelvis frukt, då benämns en fjärdedel, 

två fjärdedelar etc. Vid matsituationer med de lite äldre barnen utmanas deras matematiska 

förmåga genom att barnen själva får räkna gurkskivor och morotsbitar. 

 

Mycket när vi sitter och äter så är det mycket matematikprat (Pedagog F).   

 

Gurkfrågor är en aktivitet som en pedagog nämner som sker i samband med frukosten. Då får 

barnen svara på frågor som exempelvis kan vara ”Hur många ben har en häst?”, svarar de rätt 
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får de en gurkskiva. Frågorna anpassas efter barnens ålder och sker på ett lekfullt sätt. 

Taluppfattning arbetar pedagogerna med mycket vid måltider. När de sitter och äter kan de 

aktivt samtala om barnen vet hur siffran sju ser ut och om de kan visa hur mycket sju är. Ett 

annat exempel är att barnen kan få ta reda på hur många gafflar som behövs vid måltiden. Även 

i naturen, särskilt i skogen ges barnen möjlighet att stimuleras och erfaras i matematik. 

Pedagoger förklarar att när de går till skogen kan barnen få samla olika naturmaterial som 

kottar, stenar och pinnar. Pinnarna kan sedan mätas eller jämföras med varandra, för att på så 

sätt ta reda på vilken som är längst eller kortast. Ibland kan barnen få samla stenar och sedan 

räkna hur många de har hittat. Begreppet vikt kan också komma i fokus ute i naturen då stenarna 

kan vägas. En pedagog berättar att barnen och pedagogerna på hens avdelning gillar att vara ute 

mycket, då kan tillfället tas i akt för att arbeta med matematik. Ett material som används i 

samband med uteaktiviteter är uppdragskort. På korten finns det olika uppdrag som barnen ska 

göra, vilket kan vara att de ska hämta 7 kottar etc. En pedagog berättar att vid köksfönstret på 

förskolan har de ett stapeldiagram där barnen kan stå och räkna hur många fordon eller fåglar 

de ser på uppfarten. De kan även där samtala om vädret och dess temperaturskillnad genom att 

pedagogerna nämner exempelvis att det är kallt ute och att termometern står på minus. En annan 

plats som pedagogerna tar tillvara på är vid blöjbyten med de allra yngsta barnen. Då kan första 

och andra benet eller foten benämnas vid av och påklädning. På en avdelning berättar en 

pedagog att de har startat upp ett café tillsammans med barnen. Där får barnen öva sig på att 

räkna, handla med hjälp av låtsaspengar och möta siffror och symboler genom att använda sig 

av en kassaapparat. Barnen har själva fått prissätta varor och uppskatta varornas värde. I 

samband med det har de samtalat mycket om siffror och hur de ser ut. 

 

De har fått prissätta varorna så vi har pratat om siffror och vad det blir då, en 

kanelbulle, då var det en flicka som sa ”Den ska kosta 30 kronor” vad är trettio? 

Hur ser trettio ut? En trea och en nolla, och då pratar vi om siffror och sen ska vi 

visa dem med pluttar. Hur många är trettio prickar? Också visar man dem hela 

vägen, såhär mycket är det så får de en begreppsuppfattning (Pedagog G). 

 

Pedagogen berättar om sin ambition, att det ska vara så verklighetstroget som möjligt på ett 

lekfullt sätt. Det ska vara som när kunder handlar i affären på riktigt därför har de plånböcker 

som barnen kan lägga pengarna i.   

Barns erfarande i lek med stöd av medforskande pedagog 

Pedagogerna beskriver leken som en betydande roll för barns erfarande av matematik. När 

barnen leker försöker pedagogerna sätta ord på saker och ting som barnen gör. Vid bygg och 

konstruktionslekar kan pedagogen vara med och stötta med begrepp som hur högt, lågt, färg, 

form eller antal av ett visst material. Vid städning sorterar barnen leksakerna i dess tillhörande 

lådor.  

 

Även vid städningen är det ju också en typ av matematik eftersom, då har vi ju lådor 

med bilder på vad som ska ligga i vilken låda och då kan de ju se vad som hör 

hemma i vilken låda och sortera dem i rätt låda. (Pedagog B). 

 

Plocklåda, är ett material som beskrivs finnas på en avdelning. Lådan är utformad med hål i 

tvådimensionella geometriska former som barnen kan matcha med klossar. Klossarna är 

tredimensionella geometriska former i olika färger. Pedagogen berättar att de kan stimulera 

barns begreppsbildning genom att vara med och sätta ord på de olika formerna. På en annan 

avdelning där pedagogen i fråga arbetar med barn från 1-3 år, finns det nallar i olika färger som 

kan placeras och sorteras efter färg i en äggkartong. Facken i äggkartongen är målade i samma 
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färger som nallarna. En pedagog som arbetar med barn 3-6 år beskriver ett slags 

sorteringsmaterial som kan liknas med nallarna men att det är snäppet mer utmanande. Detta 

material är utformat istället som kameler med olika färger, det som blir mer utmanande är att 

de finns i olika storlekar. Kamelerna kan sammankopplas med varandra och bidra till 

matematiskt erfarande genom att barn får lära sig att klassificera och kategorisera. På den 

avdelning där nallarna finns tillgängliga, finns det även olika muttrar i olika färger som ska 

skruvas och sättas ihop så de passar med varandra.  Några pedagoger nämner också ljusbord 

där barnen kan med hjälp av olika geometriska former själva skapa olika mönster och då är 

pedagogen med och stöttar med begrepp som cirkel, rektangel osv. En av avdelningarna har 

valt att sätta upp geometriska former på väggarna vilket medför att barnen får ta del av 

geometriska former rent visuellt menar pedagogen. Då pedagoger benämner formernas namn 

för barnen kan barnen samtidigt lära sig vad de heter och känna igen dem. Det finns pedagoger 

som berättar att de har olika burkar med siffror med tillhörande prickar på för respektive siffra, 

tanken med materialet är att para ihop antal föremål med vad burken visar. Barn kan även få 

möta matematiken genom olika sorters spel men några pedagoger hävdar att när de yngre 

barnen ska spela behöver oftast en pedagog närvara för att de ska få en djupare förståelse för 

hur spelet fungerar. Olika typer av pussel finns också att tillgå och specifika pussel med siffror 

nämns. En pedagog beskriver att barnen har fått tillverka egna memorykort som de kan ta fram 

själva och spela med. När barnen spelar spel kan de träna på turtagning och problemlösning 

menar pedagogen. 

 

Alla grejer kan ju bli matematiska, om man har det tänket med sig (Pedagog C) 

 

Men det finns också pedagoger som beskriver att det inte finns material som är specifikt inriktat 

på matematik. Men det kanske ändå finns en tanke bakom olika material exempelvis 

duploklossar eller stora gummiklossar i olika färger. Det uttrycks att det handlar mer om vad 

pedagogerna gör med materialet tillsammans med barnen. Pedagogerna beskriver att de 

försöker få in matematiken i allt det vardagliga arbetet. De försöker få in det i olika situationer 

under dagen och väva in det genom att sätta ord på saker som barnen gör och upplever under 

dagen på förskolan. I bygg och konstruktion kan pedagogerna synliggöra matematiken och väva 

in den på ett lekfullt sätt. När barnen ska bygga och konstruera berättar en pedagog att barnen 

har tillgång till ett material som kallas plus plus. Plus plus är plastbitar i olika färger som är 

formade som plus, och med dem kan barnen bygga i 2D eller 3D. Pedagogen menar att barnen 

får erfara olika dimensioner av matematik i denna aktivitet. Bygg och konstruktionsmaterial 

som pedagogerna även menar är kopplade till matematik är kaplastavar, olika sorters klossar, 

rör, små glasbord, mosaik, siffror som magneter och sand. En annan pedagog berättar att när 

barnen bygger med klossar, kan det vara att de bygger ett hus. Då kan pedagogen vara 

medforskande och ställa utmanande frågor om hur huset ser ut. Frågorna kan vara kopplade till 

matematik exempelvis vid frågor som ”Hur många våningar har huset?” och ”Hur många 

klossar är det?”. 

Tillfällen då pedagoger skapar förutsättningar för barns erfarande av matematik 

I analysen syns det att pedagogerna försöker synliggöra matematiken i stunden då det ofta kan 

ske spontant. Med det sagt finns det även tillfällen då pedagoger håller i någon form av aktivitet 

där barn får stimuleras i matematik. En pedagog nämner sagoberättande som en del av hur det 

går att få in olika matematiska begrepp. Flanosaga är en form av berättande och sagan om 

Guldlock beskrivs som en matematisk saga då de gör betoningar på exempelvis björnarnas 

storlek. Sångstunder nämns också som ett sätt att få in matematiken i det vardagliga arbetet. 

Innan de börjar sjunga varje sång så räknar de räkneramsan upp till tre tillsammans med barnen 

och sjunger olika sånger med matematiskt innehåll så som ”fem fina fåglar”. Pedagogerna 
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arbetar även med barns kroppsuppfattning i form av att räkna hur många ögon, armar, händer 

etc. som de har. De använder också kroppen för att få en förståelse för lägesord. Barnen får med 

hjälp av sin kropp praktisera olika lägesord genom att pedagogen ber dem ställa sig bakom en 

stol eller framför en stol osv. De tar även hjälp av leksaker för att stimulera barns matematiska 

förståelse för läge och rumsuppfattning, då leksakerna får representera barnen istället. 

Samlingar kan ibland planeras på så sätt att pedagogen redan tänkt ut att den ska innehålla 

matematik. I samlingen kan exempelvis barnen få räkna varandra och även samtala om 

veckodagar. En pedagog uttrycker att det går att få in mycket matematik när de har samling 

därför försöker de passa på vid sådana tillfällen. Men det gäller även att passa på när barnen 

befinner sig i andra situationer. Att sätta ord på matematiken för barnen uttrycker en pedagog 

att hen gör i samband då kaffe ska kokas på avdelningen. Pedagogen berättar att barn kan visa 

nyfikenhet och kanske vill följa med och titta på. För att ta tillvara på tillfället räknar därför 

pedagogen skoporna högt så barnet hör, ”en skopa, två skopor” och så vidare.  

 

En pedagog berättar om ett tillfälle då pedagogerna hade planerat en aktivitet som skulle vara 

matematisk. Då fick barnen bygga med klossar som var i olika färger. Aktiviteten började med 

att de pratade om vilka färger klossarna hade och hur de såg ut. Sen fick barnen bygga på 

höjden, för varje kloss ska de då räkna hur många de är tills det rasar. Nästa moment var att 

barnen fick bygga mot en vägg där de även har en whiteboardtavla. Barnen fick sätta streck 

efter hur högt de byggt. På det sättet skapade de ett slags diagram för hur det såg ut när det var 

exempelvis 10 respektive 20 klossar.    

  

Materialets tillgänglighet och vad materialet har för betydelse i 
förskolans verksamhet 

Materialets tillgänglighet 

När pedagoger skildrar sina uppfattningar om huruvida materialet är tillgängligt för barnen, 

beskrivs materialets tillgänglighet på olika sätt beroende på vilka åldrar pedagogerna arbetar 

med. De pedagoger som arbetar med barn 1-3 år beskriver att materialet exempelvis finns på 

öppna hyllor i barnens höjd. Pedagoger uttrycker att de valt att inte ha framme material där de 

behöver vara med. Exempelvis har pedagogerna på en avdelning bilder på allt material som 

finns inne i ett skåp. Barnen får sedan peka på bilderna när de vill att pedagogerna ska plocka 

ner ett material åt dem. Pedagoger delger att en del av materialet kan kräva stöd från pedagog, 

särskilt i början då barnen inte vet hur de ska använda det. På en avdelning beskrivs det att 

materialet finns på tre hyllor varav de två nedersta hyllorna är tillgängliga för barnen. Material 

som finns på den översta hyllan kräver stöd av pedagog och är också anledningen till varför 

materialet är oåtkomligt för barnen. Något som också nämns är att även om barnen kan använda 

materialet själva, tror ändå pedagogen som nämner detta att det blir mer pedagogiskt om hen är 

med och stöttar med begrepp. Pedagogerna som arbetar med de äldre barnen från tre år och 

uppåt beskriver att barnen har tillgång till allt material som finns på respektive avdelning. 

Materialet är placerat i barnens höjd eller på golvet. Spel är också placerade på ställen där de 

själva kan ta fram det. Pedagogerna förklarar att materialet som finns framme på avdelningen 

byts ut emellanåt. I samband med särskilda eller nya material, kan pedagoger uppfatta att de 

behöver vara med och introducera materialet för att barnen på så sätt ska få förståelse för hur 

det kan användas. De menar att barnen kan använda mycket av materialen själva, men då 

pedagogerna är med och stöttar kan de lära sig mera. De yngsta barnen upp till tre år tycks 

behöva mer stöd och hjälp av en vuxen. Då barn bygger och konstruerar kan pedagoger uppfatta 

att de blir överflödiga om de är med och deltar, då barnen är duktiga på att göra detta på egen 

hand. Detta gäller i synnerhet de äldsta barnen från fyra år och uppåt.  
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Materialets betydelse 

Följden av att samtala om vad det finns för material på de olika avdelningarna resulterar och 

visar även på att pedagogerna tycker att det hade varit kul att få in nytt material. Önskvärt hade 

varit om det nya materialet utgick från barnens intressen, exempelvis djur. Samtidigt läggs en 

annan åsikt fram som anser att det finns tillräckligt med material, men att det skulle kunna 

finnas hur mycket som helst. När det samtalades om vilket material som skulle vara förmånligt 

att få in mer av nämns mer fordon, pussel och byggmaterial. Att kunna byta material med andra 

i huset anses vara en idé. 

 

Någonting att byta med, just nu någon rolig grej för dem att använda. Men det 

kanske finns i huset som man borde titta på och byta med varandra (Pedagog E). 

 

Att de aldrig är fel med mer material och särskilt sådant som är kopplade till olika projekt anses 

berika verksamheten. Mer material av allting. En annan pedagog uttrycker att det inte behövs 

något material som är riktat till matematik då ett material kan skapas genom att använda sig av 

skogens tillgångar.  

 

Sammanfattning av resultat 
I resultatdelen framkommer olika aspekter om pedagogers uppfattning om 

matematikundervisningens förutsättningar i förskolan. Pedagogernas uppfattning om vad 

matematik är, kopplar de till vardagliga situationer som sker på förskolan och att matematiken 

finns överallt bara man synliggör den. Deras uppfattning hur det är att arbeta med matematik i 

förskolan beskrivs på olika sätt. De svårigheter som framkommer i resultatet är att anpassa 

matematikundervisningen då barn ska utmanas efter deras ålder eller utvecklingsnivå. De allra 

yngsta barnen, 1-2 år, uppfattas som en större utmaning när de kommer till hur det är att arbeta 

med matematik i förskolan. Då det verbala språket inte har utvecklas i samma utsträckning som 

hos de äldre barnen, kan pedagogerna uppleva svårigheter att uppfatta om barnen fått en 

förståelse för den matematik som synliggörs på förskolan. Andra pedagoger upplever inte några 

svårigheter med att arbeta med matematik och att utbildning och arbetslivserfarenhet har gjort 

att de har förändrat sin syn på vad matematik kan vara. Istället för siffror och tal, menar de att 

matematiken är så mycket annat, exempelvis form och mönster.  

 

Resultatet visar även att det finns olika situationer på förskolan som pedagogerna förknippar 

med barns erfarande av matematik. Dessa situationer är förknippade till olika platser på 

förskolan, i barns lek med stöd av medforskande pedagog och tillfällen då pedagogen skapar 

förutsättningarna. Materialets tillgänglighet och betydelse redogörs också i resultatdelen då den 

beskriver att det finns en viss skillnad beroende på vilken ålderskategori barnen tillhör. På 

yngrebarnsavdelningarna är materialet tillgängligt i viss mån men pedagogens närvaro har en 

större betydelse. På äldrebarnsavdelningarna är allt material tillgängligt och barnen kan leka 

med materialet själva. Däremot det som enar pedagogernas uppfattning oberoende vilken 

ålderskategori som beskrivs är materialets betydelse. Pedagogernas uppfattningar är att om mer 

matematiskt material behövs till avdelningen ska det vara förknippat med barns intresse eller 

det projekt de arbetar med i förskolan. En aspekt av hållbar utveckling nämns också då skogens 

tillgångar eller byte av material mellan avdelningarna nämns som ett alternativ för att förnya 

materialet på avdelningen. Sammanfattningsvis är det som redogörs för i de olika 

resultatdelarna, resultatet av pedagogers uppfattningar kring vad matematik är och vilka 

förutsättningar som finns för den matematiska undervisningen i förskolan. 
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DISKUSSION 
Inledningsvis diskuteras studiens resultat kopplat till forskningen och den teoretiska ramen som 

redogörs i bakgrunden. Följt av metoddiskussionen då metoden för den här studien diskuteras 

och reflekteras i relation till det undersökta problemområdet. Sista diskussionsdelen beskriver 

vilka didaktiska konsekvenser det kan finnas för det undersökta problemområdet. 

Resultatdiskussion 

Den fysiska miljöns betydelse för matematiskt erfarande 

På de förskolor där undersökningarna har gjorts får barnen möta matematik på olika platser. 

Den fysiska miljön tycks ha en betydande roll då dessa tillfällen skapar förutsättningar för barn 

att erfara matematik. Pedagogernas uppfattningar beskriver att matematik är något som finns 

överallt både när det gäller förskolan men också samhället i stort. Deras uppfattningar om vad 

matematik är tycks inte kopplas till privata åsikter utan beskrivs utifrån deras yrkesprofession 

och förskolans verksamhet. Eftersom förskollärare har det övergripande ansvaret över den 

pedagogiska verksamheten på förskolan är det positivt att studien visar att så många 

förskollärare uppfattar matematik som stort och brett, vilket de också försöker applicera i 

barnens vardag. Detta kan medföra att barn i tidiga år förstår att matematiken finns överallt om 

de ser sig omkring och öppnar ögonen för den.  

 

Tillsammans på förskolan kan både barn och pedagoger få möjlighet att upptäcka matematiken 

med varandra. Att utvecklas tillsammans med andra i sin omvärld var något som Dewey enligt 

(Sundgren 2011) förespråkade. Dewey menade även att det är viktigt att se varje barn som egna 

individer och ta till sig av barns intressen och kunskaper. Ur en synvinkel utifrån barn och 

matematiskt erfarande är det därför relevant att ge barn möjlighet att upptäcka matematiken på 

olika platser i olika sammanhang i samvaro med andra barn och vuxna. 

 

Olika platser både i och utanför förskolan för samtliga åldersindelningar beskrivs som 

betydelsefulla för barns matematiska förståelse och erfarande av pedagogerna. Pedagogerna tar 

tillvara på situationer som barnen redan är bekanta med och vissa platser på avdelningen är 

direkt kopplat till deras dagliga vardagsrutiner exempelvis mat eller hallsituation. Sundgren 

(2011) beskriver att Dewey utgick från begreppet erfarande och menade att barns erfarande 

behöver kartläggas, på så sätt kan ett utökat lärande ta fart för barn. Pedagoger bör därför ta 

tillvara på barns erfarenheter, miljöer som barnen redan känner till och är bekanta med är därför 

av stor vikt att utgå ifrån då barn ska lära sig nya saker. En annan situation som pedagogerna 

tycks använda sig av barns tidigare erfarenheter är hallen. Att klä på eller av sig kläder är något 

barnen gör varje dag och är en tidigare erfarenhet de har med sig. Pedagogerna använder sig av 

det och ger barnen nya erfarenheter i stunden genom att sätta ord på det barnen gör, då 

exempelvis när de sätter i händerna i fingervantarna och räknar ett finger två fingrar osv. Då 

praktiserar de ett-till-ett principen. Detta erfarande för barnen gör att de förhoppningsvis vill 

utveckla och utmana sitt matematiska tänkande ännu mer. Detta kan möjligtvis leda till att de 

kopplar ett-till-ett principen i andra sammanhang. Sundgren (2011) beskriver att Dewey 

påpekar vikten av att väva in teori med praktik. Pedagoger ska ta tillvara på vardagssituationer 

och barns uppfattning av omvärlden men samtidigt göra det meningsskapande genom att väva 

in den vetenskapliga delen. I detta fall synliggöra och sätta ord på allt matematiskt barn erfar 

utan att kanske veta om det. 
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Pedagogers betydelse för matematiskt erfarande 

Pedagogerna är högst delaktiga, oavsett vilka sammanhang barnen befinner sig i när barnen ska 

få erfara och stimuleras i matematik. I studien framkommer det att barn möter matematik genom 

olika platser, när pedagoger är medforskande i deras lek eller när pedagoger skapar tillfällen. 

Men i alla beskrivningar och uppfattningar är pedagogen närvarande genom att ställa 

utmanande frågor vid matsituationer, eller benämna korrekta begrepp när barn leker med form 

och mönster eller sjunger räknesånger som pedagogerna från början har lärt dem. Med 

medvetna pedagoger kan matematik kopplas till det mesta som sker på förskolan. Delacour 

(2016) lyfter vikten av att förskollärare har tankar och syften bakom de aktiviteter som sker i 

förskolans verksamhet samt att rikta aktivitetens innehåll mot barnen och utgå från deras 

intressen. I aktivitetens gång kan pedagoger utmana barnen genom att ställa frågor, benämna 

begrepp och upprepa detta, då kan barn ges möjlighet att få djupare förståelse för andra begrepp. 

Pedagogernas roll i samband med begreppsutveckling är även något som Doverborg och 

Pramling Samuelsson (2009) lyfter, då begrepp kan utvecklas hos barn när det sätts i 

sammanhang till nuet. Resultatet av studien visar på att pedagogerna försöker sätta ord och 

begrepp på matematiken i barns lek och andra aktiviteter. I de situationerna kan pedagoger 

agera som medforskare och benämna färger, olika geometriska former eller storlekar osv, på så 

sätt kan matematiken bli synliggjord för barnen. 

 

Lundström (2015) problematiserar risken med att pedagoger kan uppfatta att barn automatiskt 

utvecklar sin matematiska förmåga då de exempelvis pusslar, bygger med klossar eller lyssnar 

på sagor. Dock kan matematiken för barn förbli dold i dessa aktiviteter, om pedagoger inte 

synliggör matematiken i aktiviteterna. Vuxna behöver vara med och hjälpa barnen när de ska 

räkna, dela på något eller visa likheter och skillnader. När barn utvecklar taluppfattning och sitt 

matematiska tänkande är de vuxnas roll i sammanhanget, som är viktig. Förskollärare har därför 

en viktig roll, då barnen ska få möjlighet att utveckla förståelse för matematik, det räcker inte 

med att barn gör olika aktiviteter som kan förknippas med matematik, den måste också 

synliggöras för barnen.  

 

Resultatet visar även att pedagoger använder matematiska begrepp i dess korrekta benämning. 

När pedagoger samtalar om former tillsammans med barnen använder de kvadrat, cirkel osv. 

istället för att förenkla begreppen med fyrkant och ring. Att ha baskunskaper kring matematik 

samt att veta hur barn fungerar är något som Bäckman (2015) hävdar är av stor vikt då barn ska 

erfara matematik. Därför är det betydelsefullt att pedagoger benämner begrepp korrekt, annars 

kan barn lära fel begrepp som på senare sikt skulle kunna försvåra deras förståelse för det senare 

i livet. 

 

Barn möts av matematik hela tiden, överallt på olika ställen i sin vardag. Detta är något som 

uppmärksammats av oss på våra vfu platser. När barn leker är leken i sig meningsskapande för 

barnen. Barn kan leka lekar och utföra aktiviteter som är matematiska utan att de själva är 

medvetna om det. Det är först när pedagoger synliggör matematiken och synliggör den för 

barnen som det kan bli möjligt för barnen att förstå vad matematik är och hur de använder sig 

av matematik. Om barn bara får ta del av matematiken på egen hand, utan stöd av pedagoger 

finns det därför en risk att matematiken inte utvecklas fullt ut. Barnen kan därför ha goda 

kunskaper i matematik utan att de själva vet om det eller kan sätta ord på det. När barnen sedan 

börjar skolan kan det därför bli svårt för dem att arbeta med eller förstå matematik.  Delacour 

(2016) menar att då barn får dela med sig av sina kunskaper till andra kan det resultera i att 

andra barn tar till sig av vad de säger och lär av det. Får barn möjlighet att samtala och förklara 

sin kunskap kan det leda till att också senare i livet vågar dela med sig om deras kunskaper och 

uppfattningar till andra människor. Det tycks därför vara oerhört viktigt att förskollärare stöttar 
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upp så att barn tidigt får möjlighet att samtala om och diskutera om hur de kan lösa olika 

problem, då det kan underlätta deras förmåga att göra det i framtiden. 

Materialets betydelse för matematiskt erfarande 

I ovanstående stycke beskrivs pedagogerna ha en betydande roll för barns matematiska 

erfarande. Men vad kan materialet ha för betydelse för barns möjlighet att utveckla sin 

matematiska förståelse? När pedagogerna får diskutera om det behövs mer matematiskt 

material till förskolan tycks inte det behovet finnas i någon större utsträckning. Resultatet tyder 

på att pedagogerna uppfattar att barnen har tillgång till olika sorters material i deras verksamhet. 

Materialet gör att barn får erfara sortering, klassificering, färg och form. Därmed uppfattar de 

att barnen har ett varierat utbud av matematiskt material på förskolan. Det som behövs är att 

barnen blir introducerade för det matematiska materialet för att få en förståelse för hur det ska 

användas och att pedagogerna är med och stöttar och synliggör matematiken. Uppfattningar om 

de skulle behöva mer material inriktat på matematik skulle i sådana fall vara kopplat till något 

projekt. Projekt och temaarbeten på förskolor är något som ofta utgår från barns intressen. 

Begreppet erfarenhet menar John Dewey är att utgångspunkten för barns lärande i allt handlar 

om att ta vara på barns intressen och tidigare kunskaper (Sundgren, 2011). Pedagogerna 

beskriver att om de skulle behöva nytt matematiskt material, skulle de vara kopplat till ett 

projekt även kallat temaarbete i förskolan.  Både Dewey och pedagogerna menar att det är 

viktigt att allt sätts in i ett relevant sammanhang för barnen. Barns intresse och tidigare 

erfarenhet vägs in i diskussion om nytt material och kan tyda på att pedagogerna vill att det ska 

kännas meningsfullt för barnen om de tar in nytt material till verksamheten.  

 

Skogen nämns som en tillgång för matematiskt material då pedagogen i fråga beskriver naturens 

resurser istället för köpt material. En annan pedagog nämner rotation av olika sorters material 

mellan avdelningarna på förskolan som en idé för att skapa variation på utbudet av material. De 

menar att de har tillräckligt material på förskolan och att det snarare handlar om vad som görs 

med det och hur pedagogerna vinklar det så det blir matematiskt då de menar att nästan allt 

material kan bli matematiskt. Doverborg och Pramling Samuelsson (2009) beskriver att 

förskolor med hög kvalité är de förskolor som bland annat erbjuder barnen ett varierat utbud av 

relevant material och uppmuntrar barn till problemlösning och reflektion. Det verkar som 

pedagogerna i den här studien reflekterar över sitt utbud och att det handlar om hur materialet 

används snarare än vad det är för material och hur de gör det matematiskt för barnen. Utbudet 

varieras genom att ta hjälp av naturen, avdelningarna emellan och om de skulle ta in material 

på annat sätt är det viktigt att det är kopplat till barns intressen. Material som är specifikt inriktat 

på matematik tycks inte vara av betydelse utan det verkar som pedagogerna uppfattar att det 

handlar om hur olika material vinklas och om pedagogen är med och utmanar barnen med 

reflekterande frågor och sätter ord på de barnen gör med materialet. Följaktligen kan det betyda 

att materialet kan ha en viss betydelse för barns matematiska erfarande men i det stora hela 

handlar det inte om materialet i sig utan hur det används samt hur pedagoger kan utmana barnen 

till en djupare förståelse och erfarande av matematik.  

Metoddiskussion   

Eftersom syftet med studien var att ta reda på hur pedagoger uppfattar att barn blir stimulerade 

i matematik på förskolan, var intervju en bra metod då de fick möjlighet att beskriva deras 

tolkning av hur de arbetar. Därför har kvalitativ metod varit en bra utgångspunkt i den här 

studien. Kihlström (2007) beskriver kvalitativ intervju, och gör liknelser med detta till ett 

vanligt samtal, dock avviker de ändå från varandra då den kvalitativa intervjun har ett bestämt 

fokus.  
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Observation var något som också fanns i åtanke men då hade det inte kommit fram hur 

pedagogerna uppfattar att barn stimuleras matematiskt utan då hade syftet med studien fått en 

annan vinkel. Risken är att datainsamlingen hade blivit tunn, då det inte är säkert att matematik 

hade synliggjorts i verksamheten under de dagar som observation hade ägt rum. Observation 

hade påverkat vårt resultat då pedagogers förhållningssätt kanske mer haft en framträdande roll 

och deras uppfattningar hade förblivit dolda. Därför valdes intervju som metod för att få en 

bredare syn över hur barn får erfara matematik på förskolan och då syftet var att ta reda på 

pedagogers uppfattningar.  

 

Först skickades intervjufrågorna in till vår handledare för att få frågorna godkända. Sedan var 

det möjligt att ta kontakt med förskolechef som i detta fall är chef över båda förskolorna, för att 

få godkännande att få ta kontakt med förskollärare på respektive förskola. På grund av att 

empirin behövde samlas in under en viss tidsram för arbetet och att pedagogerna hade svårt att 

få till dagarna av olika skäl beslutades att intervjuerna skulle ske under två dagar följt av 

varandra. Första dagen på ena förskolan och andra dagen på den andra förskolan. Första 

intervjudagen skedde redan dagen efter vi hört av oss till dem angående undersökning på deras 

förskola. Vid en av förskolorna skedde intervjuerna i ett enskilt rum där intervjuerna kunde ske 

ostört. På den andra förskolan fanns bara personalrummet att tillgå för intervjun därför kunde 

det förekomma en del spring under intervjun av andra verksamma pedagoger. 

De pauser som infann sig mellan intervjuerna och ett tillfälle för reflektion om intervjuns 

upplägg för oss var nästintill obefintliga, men det är inget som vi upplever ha påverkat studiens 

resultat då vi fått svar på det vi ville för att kunna svara till studiens syfte. Det utsattes 30 

minuter för varje intervju vilket var bra, även om det inte var någon av intervjuerna som tog så 

lång tid. En anledning till varför inte hela tiden utnyttjades kan bero på att de befann sig andra 

personer i rummet under intervju och det kan ha påverkat samtliga deltagare då svaren kan ha 

förhastats eller inte hunnit reflekteras över. Även vi som intervjuare upplevde att det var ett 

störande moment då vi tappade bort oss i frågorna. Detta är något som Kihlström (2007) redogör 

för då det finns en risk att intervjun förhastas om inte rätt förutsättningar ges för intervjun.  

  

Något som i efterhand har känts nödvändigt var att få tillåtelsen att spela in intervjuerna via 

ljudupptagning. Eftersom intervjuerna spelades in kunde de lyssnas på i efterhand flera gånger 

om det fanns behov för det. Det hade troligtvis varit svårt att få med allt respondenterna sa om 

allt material istället hade skrivits ner och göra en rättvis bild av deras uppfattningar. Under 

intervjuns gång var det en som antecknade, dock har dessa anteckningar i efterhand inte använts 

i studien då dessa inte tillförde någon ny information än den som ljudfilerna gav. Kihlström 

(2007) beskriver att personen som intervjuar ser till att samtalet håller sig till det specifika ämnet 

och bestämmer även samtalets riktning. I intervjun är det den som intervjuas (respondenten) 

uppfattningar och föreställningar som är i fokus och är av intresse. I detta fall under 

intervjuernas gång upplevdes sekreteraren som en tillgång, då sekreteraren kunde ha det 

ansvaret att hålla fokus. Kompletterande frågor kunde ställas om inte intervjusvaren var tydliga 

nog att förstå eller om något missats i intervjumaterialet för att kunna hålla sig till syftet. Men 

däremot var det ett tidskrävande arbete att transkribera alla intervjuerna och sedan analysera all 

insamlad data. Därför är det relevant att vara medveten innan intervjuer görs, att det både tar 

tid att genomföra intervjuerna samt att utföra det arbete som krävs efteråt.  

 

Under intervjun ställdes frågor kring pedagogernas uppfattningar om kompetensutveckling i 

förskolan, analysen av dessa frågor har inte tagits med eftersom det inte blev relevant för 

studien. 
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Didaktiska konsekvenser 

I inledande text redogörs varför det anses viktigt att arbeta med matematik redan med det yngsta 

barnen. PISA-rapporten (Skolverket 2015) beskriver hur skolresultatet för matematik i den 

svenska skolan är fortsatt låg. Därför behöver pedagoger på förskolan göra en insats tidigt, då 

stimulering av grundläggande matematik kan börja redan där. Alla barn i förskolan ska aktivt 

bli stimulerade och få erfara matematik när de vistas på förskolan. Ett exempel på hur pedagoger 

kan göra en tidig insats är att använda matematiska begrepp korrekt redan från början. Det finns 

en tendens att vuxna förenklar begrepp för barn, då vuxna kanske tänker att det är lättare för 

barn att säga vissa ord än andra. Ett matematiskt ord som vuxna förenklar är kvadrat. Istället 

för att säga det med dess korrekta matematiska benämning sägs fyrkant för att vuxna kanske 

ofta tänker att det är enklare för barnen att lära sig. Sedan när de kommer upp i skolåldern ska 

de lära om och använda kvadrat istället för fyrkant. Detta kan leda till förvirring och ett onödigt 

missförstånd. För barnet är ju fyrkant eller kvadrat nya begrepp för dem när de först blir 

introducerade för det, därför kan lika gärna dess korrekta benämning användas från början.  

 

Resultaten i den här studien visar att pedagoger väver in matematiken i vardagsrutiner men även 

på andra ställen. De redogör för att matematiken finns överallt och att de försöker få in den i 

många olika situationer under det vardagliga arbetet. Det här är något pedagogerna ska fortsätta 

med och ett tips till andra verksamma pedagoger på förskolor. Att applicera matematiken i 

något barnen redan är bekanta eller intresserade av kan bidra till att barnen får en positiv 

upplevelse av matematik och vill fortsätta utmanas och utvecklas inom ämnet. Att ta vara på 

barns intressen är eftersträvansvärt för pedagoger att ta till sig och anamma eftersom de har en 

så stor betydelse i barns vardag.  

 

Lundström (2015) redogör för att likvärdiga möjligheter och likvärdig utbildning för att 

utveckla sin matematiska förmåga är en demokratisk rättighet som alla ska få ta del av. Till en 

början kan pedagoger göra en kartläggning för vart barnen befinner sig i sin matematiska 

utveckling men också se över förskolans miljö och arbetssätt. Vad är det för matematik barnen 

får erfara på respektive förskola? På vilket sätt kommuniceras matematik och när gör den det? 

De material som finns på avdelningen, på vilket sätt är de matematiska och hur används dem? 

Skogen nämns som en tillgång för material men även som en tillgång för matematiska 

aktiviteter i den här studien. Alla förskolor kanske inte har den förmånen att använda sig av 

skogen som inspirationskälla men då kan gården på förskolan eller inomhusmiljön ses över och 

då använda sig av det som finns där. Det handlar om att se möjligheter istället för hinder. Vi 

tror att om pedagoger har en positiv inställning till matematik, kan det smitta av sig och vara 

betydande för hur barn upplever matematikens värld. Därför behöver pedagoger reflektera över 

sin egen relation till matematik.  

 

I vår kommande yrkesroll som förskollärare vill vi försöka synliggöra matematiken i barns 

vardag och ta tillvara på barns intressen för att matematiken ska kunna vävas in på ett naturligt 

sätt. Användning av korrekta matematiska begrepp ser vi som betydelsefulla i sammanhanget 

då grunden för matematiskt erfarande kan stärkas. Ett annat arbetssätt som vi vill eftersträva i 

vår kommande yrkesroll är att göra en kartläggning. Kartläggning ska ske med jämna 

mellanrum då barngruppen byts ut över tid och arbetslagets konstellation kan ändras. 

Avslutningsvis är det vi som yrkesverksamma pedagoger som skapar förutsättningarna för 

barns matematiska erfarande i förskolan och det är därför viktigt att vi aktivt reflekterar över 

vår egen roll. Barn gör inte som vi säger, barn gör som vi gör. 
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BILAGOR 

Bilaga 1 

Intervjufrågor 

Vad är matematik för dig? 

Hur arbetar ni med matematik på din avdelning? 

I vilka situationer uppfattar du att ni kommunicerar/arbetar matematik med barnen? 

(exempelvis i den fria leken, styrda aktiviteter, matsituationer. Vilka av de situationer upplever 

du att matematiken kommuniceras som mest) 

Har ni material som är specifikt inriktat på matematik? 

Vad är det för material? 

På vilket sätt arbetar ni med det? 

Finns det materialet lättillgängligt för barnen? 

Kan barnen använda materialet själva eller behövs stöd av pedagog? 

Skulle du önska att ni hade det? 

Uppfattar du några svårigheter med att arbeta med matematik? 

Hur får ni kompetensutveckling i hur ni kan arbeta med matematik i förskolan?   

Skulle du vilja ha mer kompetensutveckling i hur ni kan arbeta med matematik i förskolan? 

(Vad är orsaken till det?) 

 

Fördjupande frågor.  

Berätta gärna mer om…. 

På vilket sätt då? Kan du ge ett exempel… 

Hur skulle de kunna se ut… 

  



 

 

 

Bilaga 2  

Missivbrev 
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