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Sammanfattning 

 

Inledning 

Studien undersöker hur förskollärarna arbetar med matematiska begrepp i förskolan samt 

anledningen till att börja med matematik i tidig ålder. Den presenterar hur arbetet med 

matematik utvecklas i förskolan och hur förskollärarna arbetar med matematiska begrepp och 

ser till att barnen utvecklar sin förståelse för samband mellan olika begrepp. Studien 

undersöker också om förskollärarna finner stöd i Läroplanen för förskolan i sitt arbete med 

matematik. 

 

Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare arbetar för att utveckla barnens förmåga 

att använda och förstå matematiska begrepp. 

 

Metod 

Vi kommer att använda oss av kvalitativ metod och intervjuer med förskollärarna eftersom 

studien syftar till att undersöka hur förskollärarna arbetar för att utveckla barns matematiska 

förståelse och hur de arbetar med matematiska begrepp. 

 

Resultat 

Resultatet av undersökningen visar att förskollärarna arbetar med matematiska begrepp på ett 

medvetet sätt. Barns matematiska förståelse utvecklas på ett lustfyllt och lärorikt sätt och 

förskollärarnas positiva förhållningssätt främjar barns utveckling och lärande.   

Förskollärarna anser att Läroplanen kan användas som en slags checklista men de önskar sig 

mer vägledning gällande hur arbetet med matematiska begrepp ska går till.  
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1. INLEDNING 
Under våra tidiga skolår fångades vi inte av ämnet matematik. Vi tyckte att det var svårt att 

förstå kopplingen mellan matematik och vardagslivet och såg därför inte oss själva som 

matematiska personer. Att känna sig som en matematisk person innebär enligt Palmer (2011, 

s.10) att känna sig trygg när man löser matematiska problem eller pratar matematik. Enligt 

Palmer formas vår matematiska identitet tillsammans med andra människor när vi upplever 

matematik i samma rum. Det var något som saknades under vår skolgång. Det pågick 

aktiviteter runt omkring oss som med all säkerhet skulle kunna benämnas och förklaras med 

hjälp av matematiska begrepp vilket vi inte kan minnas skedde. Under våra tidiga skolår blev 

matematik ett skolämne som löstes mekaniskt, uppgifter löstes på tid och antal rätt på prov 

var det som räknades. Gemensamt för oss var det var först på högstadiet och gymnasiet som 

vi båda kom i kontakt med lärare som tog sig tid att prata om matematik på ett lustfyllt sätt. 

Där väcktes en gnista om att matematik skulle kunna vara något helt annat än det vi tidigare 

upplevt, något lustfyllt och spännande. Våra respektive arbetslivserfarenheter och 

högskoleutbildning har förändrat vår syn på matematik.   

 

Studien undersöker hur förskollärare arbetar med matematiska begrepp i förskolan. Vi 

studerar på förskollärarprogrammet för pedagogiskt verksamma. En av oss har arbetat i en 

förskola i många år där det finns möjlighet att arbeta med matematik i vardagliga situationer. 

Den andra arbetar på ett Science Center i Västsverige med bland annat matematik för barn i 

olika åldrar samt kompetensutveckling för lärare och blivande lärare. Våra olika erfarenheter 

från arbetslivet möjliggör för oss att se likheter i att introducera matematik både för barn och 

blivande förskollärare vilket är en fördel när vi ska genomföra studien. Enligt Doverborg och 

Emanuelsson (2006, s.11) ska matematik synliggöras som något intressant, lustfyllt och 

meningsfullt för att kunna främja intresset för ämnet i framtiden. I arbetet med matematik är 

det viktigt att stödja barnen i sina tidiga år att använda korrekta matematiska ord och begrepp 

och synliggöra dessa i vardagen. Av den anledningen är förskollärarnas kompetens och 

utbildning väsentligt för barns utveckling och lärande. 

1.1 Varför är det aktuellt att diskutera matematik i förskolan? 

Palmer (2011, s.6) beskriver att lärarstudenter som utbildar sig för att arbeta med barn i de 

yngre åldrarna känner en större motvilja att arbeta med ämnet matematik än studenter som 

läser till andra lärarkategorier. I förskollärarutbildningar var det dessutom fram till 2005 

möjligt att välja bort matematiken. Fortbildningskurser och föreläsningar i ämnet har inte 

alltid varit obligatoriska. Sedan början på 2000-talet driver regeringen frågan om hur det 

matematiska innehållet i alla pedagogiska praktiker ska öka, från förskolan ända upp till 

universitetsnivå. En anledning till att börja matematiken i tidig ålder är att på sikt kunna göra 

Sverige till en mer konkurrenskraftig nation. Även Björklund (2009, s.13) belyser att den 

tidiga matematiken som barn lär sig i förskolan, är grunden för matematisk förståelse 

i förhållande till matematiska begrepp och samband mellan begrepp.  

 

I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr11, rev.2017) 

redogörs att matematikundervisningen ska ge barnen möjligheter att kunna uttrycka sig i olika 

matematiska sammanhang som ska leda till barns inflytande och delaktighet i olika 

matematiska aktiviteter. Förskolan ska möjliggöra för barn att utveckla sin förmåga att 

beskriva och förklara olika matematiska situationer med hjälp av grundläggande matematiska 

begrepp samt ge barnen olika förutsättningar för att använda matematik för att berika sin 

kommunikationsförmåga. Enlig Läroplan för förskolan (Lpfö 98, rev. 2016, s.10) ingår det i 

förskolans uppdrag att arbeta med matematiska begrepp och se till att barnen utvecklar sin 
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förståelse för samband mellan olika begrepp. I Lpfö 98 (rev. 2017, s.8) står att förskolan ska 

sträva efter utveckling av barns förståelse för rum, form, läge och riktning samt 

grundläggande egenskaper som mängd, antal, talbegrepp, mätning, ordning, förändring och 

tidsuppfattning.  
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2. SYFTE 
Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare arbetar för att utveckla barnens förmåga 

att använda och förstå matematiska begrepp. Med ordet begrepp menas de matematiska 

begrepp som Skolverket lyfter fram i förskolans läroplan kring arbetet matematik. 

2.1 Frågeställningar 

● Vad anser förskollärarna är betydelsefullt i arbetet för att stödja barns utveckling av 

matematiska begrepp och matematisk förståelse? 

 

● Hur beskriver förskollärarna att de arbetar med matematik för att utveckla barns 

förmåga att använda och förstå matematiska begrepp? 

● På vilket sätt använder förskollärarna läroplansmålen i matematik?  
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3. BAKGRUND 

I detta kapitel presenteras hur matematik har utvecklats under förskolans historia. Det 

redogörs också för matematikens betydelse i förskolans läroplan. Tidigare forskning som är 

aktuell för studien och handlar om kommunikation, språk och samspel, matematiska 

aktiviteter och förskollärarnas förhållningssätt i arbetet med matematik presenteras också. 

3.1 Förskolans historia med fokus på matematik 

Första läroplanen för förskolan kom ut 1998. Innan dess fanns endast riktlinjer för hur arbetet 

med barn skulle bedrivas. För 30 år sedan hade matematik en liten plats i förskolan. 

Matematik nämndes för första gången under ämnet naturorientering och där betonades att 

barn skulle kunna utveckla matematiska begrepp utan att specificera vilka begrepp. 

Skillnaden mellan tidigare riktlinjer och förskolans nuvarande Läroplan är att det numera 

redogörs olika mål att sträva mot och förskollärare har ansvar för barnens matematiklärande 

(Doverborg 2006, s.4). En pionjär inom förskolan var Fröbel (1782) som  har haft stor 

betydelse för den svenska förskolans pedagogik. Han ansåg att matematik var grunden för 

barns lärande. Han presenterade olika material som kallades för “lekgåvor”. Dessa var bland 

annat klossar av olika former, stavar av olika längder och runda knappar. Syftet med 

användning av dessa material var att barn skulle utveckla sin förståelse för form och rum. 

Fröbels lekgåvor skulle inspirera barnen att förstå skönhets former som kallas symmetri, 

harmoni och skönhet. Många aktiviteter i dagens förskola speglas av Fröbeltraditionen som 

används av förskollärarna i verksamheten (Doverborg 2006, ss.4–5). 

Enligt Emanuelsson (2006, s.29) är matematik inte bara räkna, rita och mäta. Det är också 

viktigt att upptäcka matematiken i vardagen det vill säga hemma, på förskolan eller i naturen. 

Emanuelsson (2006, s.30) förklarar Bishops (1991) tankar kring matematik i olika kulturer. I 

historien har det funnits grundläggande likheter i matematiska termer mellan olika 

geografiska och kulturella grupper. Bishops sex matematiska aktiviteter är gemensamma i alla 

kulturer och är grunden till matematikutveckling. Historien har visat att matematik hänger 

ihop med människans aktiviteter och människans kultur. Noteringar och ledtrådar som 

hittades i historien från femtusen år tillbaka visar att matematisk tänkande har funnits i 

varierande former som mönster och teckningar. Dessa illustrerade tid, rum och taluppfattning. 

Matematiska begrepp och system utvecklades i olika delar av världen och 

matematikutveckling skedde när människor från olika delar mötte varandra och deras kunskap 

kompletterades och påverkades vid kommunikation och samspel med varandra (Björklund 

2012, ss.15–16). 

3.2 Förskolans läroplan med fokus på matematik 

I dagens förskola synliggörs matematik på olika sätt och Läroplanen för förskolan (Lpfö 98, 

rev.2016, s.9) redogör för att lärandet ska vara intressant och lustfylld för barnen. Skolverket 

betonar också att förskollärares kompetens, delaktighet och inflytande spelar stor roll för 

kvaliteten i barns kompetensutveckling. 

Utbildningsdepartementet (2010) lade fram sin rapport kring vissa ändringar i förskolans 

läroplan som gäller sedan 1 juli 2011. Ändringar gjordes för att förtydliga målen kring 

matematik med motiveringen att barnen växer upp i ett samhälle där kraven på matematisk 

förståelse och matematiska färdigheter växer. Matematiken lyftes också fram som ett verktyg 

för att kunna förstå och förklara olika fenomen i vardagen. För att kunna få en förståelse för 

läroplanens mål utgick man från sex kulturellt grundade aktiviteter som i förskolan används 

för att undersöka och urskilja matematik i olika situationer. Dessa sex aktiviteter definierar 
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situationer där barn och vuxna har ett behov av att använda matematik. Aktiviteterna som 

Utbildningsdepartementet (2010) lyfter fram och som läroplanen i matematik bygger kring är 

Alan Bishops sex matematiska aktiviteter. De består av räkna, lokalisera, mäta, konstruera, 

leka och förklara. Dessa matematiska aktiviteter anknyts till läroplansmålen Lpfö 98 

(rev.2016, s.10), som förklarar att förskollärarna har ansvar för att utveckla barns förståelse 

för mätning, lokalisering, talbegrepp, tid samt utveckla barns förmåga att uttrycka, undersöka 

matematiska begrepp och samband mellan begrepp. I Lpfö 98 (rev.2016, s.10) anknyts dessa 

matematiska aktiviteter till läroplansmålen: 

“ utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande 

egenskaper hos mängder, ordning, antal och talbegrepp samt mätning, tid och 

förändring.” 

“ utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska 

begrepp och samband mellan begrepp”. 

En studie av Camilla Björklund, professor i pedagogik vid institutionen av pedagogik i 

Göteborgs universitet, ledde fram till artikeln som heter “Powerful teaching in preschool - a 

study of goal-oriented activities for conceptual learning” (2014). Syftet med studien var att 

undersöka hur barn lär sig matematik och studera lämpliga förhållanden för att undervisa små 

barn i matematik. De tre förskollärare som deltog i projektet arbetade i en förskola i Sverige 

och fick diskutera kring några valda matematiska begrepp, i detta fall hälften och dubbelt. 

Fortsättningsvis fick var och en av dem utforma och genomföra en aktivitet i sin dagliga 

verksamhet med barnen. Målet var att de skulle leda diskussioner och aktiviteter som stödjer 

barnen att förstå skillnaden mellan hälften och dubbelt. Allting dokumenterades noga så att de 

kunde sedan diskutera det med varandra. I studiens lyfts fram läroplanens betydelse som 

beskriver strävansmål men inte arbetssätt. För att uppnå detta är det upp till varje pedagog att 

utforma verksamheten för att uppfylla målet.Björklund (2014) förklarar vidare att 

pedagogernas inställning till ämnet nämns även här som en faktor som påverkar barnens 

möjligheter att på ett lustfyllt sätt komma i kontakt med matematik. Slutsatserna som dras i 

denna studie är följande: Läraren måste ha ett förutbestämt mål med aktiviteterna samtidigt 

som barnen måste få känna att de har inflytande. Med introduktion av nya begrepp bör nya 

gruppaktiviteter presenteras vilka har visat sig vara mer framgångsrika än individuella 

uppdrag. Avslutningsvis visar studien att det är förskollärarens intresse att utforska ämnet 

tillsammans med barnen som är väsentlig för deras förmåga att sätta in lärandeobjektet i ett 

sammanhang.  

Riddersporre och Persson (2010, s.158) belyser att eftersom läroplanen är målorienterad så 

ställer den hög krav på pedagogernas kompetens. Vuxnas inställning och deras kunskaper i 

matematik har en avgörande betydelse när det kommer till hur barnens frågor och funderingar 

kring matematik besvaras. De menar också att små barn inte fokuserar spontant på 

matematiskt innehåll utan behöver hjälp att upptäcka den matematik som finns omkring dem i 

förskolan. För att kunna medvetandegöra matematiken i vardagen krävs matematiskt 

medvetna pedagoger. Sammanfattningsvis kan man säga att tidigare forskning påvisar att 

förskolans läroplan innehåller tydliga mål samtidigt som den ställer hög krav på pedagogernas 

kompetens. 

3.3 Kommunikation, språk och samspel 

Enligt Lpfö 98 (rev.2016, s.10) ska förskollärarna sträva efter att utveckla barns förmåga att 

använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp. Barn ska få möjlighet att 
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undersöka och uttrycka sig på olika sätt. Matematik handlar om begrepp och symboler vilka 

har stor betydelse i kommunikation och meningsskapande. Att förstå begreppen och se i vilka 

situationer de är användbara samt hur sambandet mellan dessa ser ut leder till en djupare 

förståelse av matematik (Björklund 2012, ss.142–143). 

Solem och Reikerås (2004, s.296) benämner att matematik uttrycks i olika faser där 

utveckling mellan handling och tänkande uttrycks på olika sätt. Första fasen handlar om att 

lärande sker i samband med att barnet skaffar nya erfarenheter och kunskaper med hjälp av 

vuxna och barn i sin omgivning. I leksituationer där förskolläraren är närvarande och stödjer 

barnen i deras lek genom att benämna det de gör, uppmuntras barnen att använda sig av 

matematiska uttryck. Andra fasen handlar om att formellt språk erbjuds samtidigt som barn 

använder sitt eget språk. Förskollärarens roll är att introducera matematiska begrepp till 

exempel subtraktion istället för minus eller addition istället för plus. På så sätt lär sig barn de 

korrekta matematiska begreppen. Tredje fasen handlar om att barn lär sig matematiska 

symbolspråket till exempel 2+2= 4. Solem och Reikerås (2004, s.297) förklarar vidare hur en 

processkedja om matematik ska uttryckas. Det vill säga barns tankar och erfarenheter ska 

undersökas så att barn får möjlighet att uttrycka sina matematiska tankar. Förskollärare stödjer 

barn med deras berättelser och sätter ord på deras handlingar samt presenterar det formella 

språket. Barnens egna metoder ska också användas inför de formella metoderna. Med andra 

ord uttrycker sig barn på olika sätt som ska tas till vara och detta har stor betydelse i 

matematisk lärande.  

Vilka egenskaper som pedagoger behöver för att undervisa små barn i matematik undersöktes 

av Björklund och Barendregt (2016). Undersökningen genomfördes med hjälp av en 

enkätundersökning och de 116 deltagarna i undersökningen var verksamma förskollärare i 

Sverige. Egenskaperna som man kommer fram kan sammanfattas på följande sätt: den första 

egenskapen är att lärarna ska ha förmågan att se matematiken i vardagen och i miljön som 

barnen befinner sig i. Den andra egenskapen handlar om lärarnas egen förmåga att använda 

matematik. När det gäller just denna punkt kom man fram till att många lärare anser att det är 

svårt att arbeta med geometri och rumsuppfattning i vardagssituationer. Den tredje 

egenskapen som lärare bör besitta är förmågan att aktivt observera matematiska fenomen 

tillsammans med barnen och den fjärde att kunna observera barnens spontana utforskande 

kring ämnet matematik. Den femte handlar om att lärarna måste veta hur de ska uppmuntra 

barnen att använda och utveckla matematiska begrepp. Enligt forskarna är den sjätte 

egenskapen som bör behärskas av en medveten pedagog, förmågan att reflektera och diskutera 

kring matematiska aktiviteter och fenomenen. Enligt Björklund och Barendregt (2016) visar 

resultatet av studien att den femte egenskapen är väl utvecklad hos lärarna som deltog i 

undersökningen. Lärarna tyckte att det var viktigt att på ett medveten sätt använda 

matematiskt språk i samspel med barnen för att på så sätt hjälpa de att öka sin matematiska 

ordförråd samt förbättra sin kompetens för att lösa kognitiva problem. Kommunikation är 

centralt för utvecklingspedagogiken, men det finns många andra aspekter som bidrar till det 

tidiga lärandet. Avslutningsvis visar studien att det är förskollärarnas ansvar att engagera 

barnen i att kommunicera om matematiska fenomenen samt att pedagoger skapar 

förutsättningar för att rikta barns uppmärksamhet åt specifika matematiska begrepp och 

principer. 

3.4 Matematiska aktiviteter  

I detta avsnitt beskrivs närmare hur förskollärarna bör arbetar med matematiska begrepp i 

planerade och oplanerade aktiviteter med syfte på att utveckla barns matematiska förståelse.  
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Gelman och Gallistels (Sterner & Johansson 2006, ss.72–75) beskriver fem principer som 

förklarar hur barn tänker matematisk. De fem olika principerna är: abstraktionsprincipen, ett 

till ett principen, principen om godtycklig ordning, principen om räkneordens ordning och 

antalsprincipen. Abstraktionsprincipen innebär att föremål kan räknas oavsett vad den har för 

egenskaper, till exempel kan det finnas en bil, ett tåg och en docka i leksakslåda och barn kan 

räkna dem tillsammans och uttrycka att den har tre leksaker. Ett till ett principen innebär hur 

ett föremål bildar par med bara ett annat föremål från en annan mängd, till exempel ett glas 

till ett barn vid matbordet. Principen om godtycklig ordning innebär att föremål kan räknas 

hur det än ligger, men att det kan räknas bara en gång. Som till exempel när barn räknar 

köttbullar i sin tallrik. Det finns ingen synlig början men barnen kan ändå räkna varje 

köttbulle en gång så de får samma antal om de räknat flera gånger. Principen om räkneordens 

ordning innebär en bestämd ordningsföljd från det lägsta till det högsta talet. Barnen har 

förståelse för räkneordens ordning som är ett, två, tre, fyra, fem istället för att räkna tre, fem, 

ett, fyra, två. Ett exempel på räkneordens princip är när barn räknar bilar som står i en rad och 

nämner ett räkneord till varje bil i rätt ordning. Antalsprincipen eller kardinalprincipen 

innebär att antalet föremål i en mängd är det sist uttalade räkneordet av föremål i mängden, 

till exempel att ta reda på antalet bilar i leksakslådan då räknas de ett, två, tre, fyra. Fyra är 

sista räkneordet då finns det fyra bilar i lådan. Att uppmärksamma Gelman och Gallistels fem 

principer i vardagen visar att barn har förståelse för matematik innan de börjar på skolan 

(Sterner & Johansson 2006, ss.72–75). Alla dessa principer kan ingå i olika matematiska 

aktiviteter i barnens vardag på förskolan.  

Barn har en stark vilja att utforska och förstå sin omvärld. Barn leker med olika föremål i sin 

lek och vid olika tillfällen behöver de bestämma vilken föremål ska behållas och vilken ska 

släppas. I samspel med andra barn och vuxna, blir barnen nyfikna att använda räkneord, rim 

och ramsa i sin lek. Barn använder räkneorden för att räkna i olika vardagssituationer till 

exempel påklädning. När förskollärarna hjälper barnen att ta på sig sina vantar eller skor då 

uppmuntras barnen att räkna och reflektera att hur många vantar det behövs eller hur många 

skor de har. Lyhörda förskollärare ska ta tillvara på dessa situationer och samtala med barnen 

om hur tal, räkneord har en sammanhängande funktion. Förskollärarna ska kommunicera med 

barnen och stödja de att förstå räkneord, uppräkning och taluppfattning i praktiska situationer 

på en lustfylld sätt. (Sterner & Johansson 2006, s.71). 

 

Björklund (2009, s.113) bekräftar att vardagliga aktiviteter kan användas för att utveckla 

barns matematiska förmåga. Tidsuppfattning är en av de vardagliga situationer som diskuteras 

mellan barn och vuxna i förskolan. Små barn har svårt att ta till sig en meningsfull innebörd 

av begreppet tid. Att uppfatta förhållandet mellan minuter och timmar eller månader och år är 

något som tar flera år att utvecklas och som utvecklas hela livet. Vidare menar Björklund att 

små barn har en begynnande uppfattning om tid på grund av sina upplevelser, erfarenheter 

och förväntningar på händelser under dagen och att rutinerna på förskolan bidrar till det. 

Varaktigheten av de olika händelserna är dock svårare att uppfatta vilket innebär att barnen 

behöver stöd och koppling tillsammans med sina pedagoger. 

I en studie av Presser, Clements, Ginsburg och Ertle (2015) presenteras hur lek stödjer barnen 

i att utveckla sitt matematiska tänkande. Studien handlar om en undersökning om matematiskt 

tänkande under leksituationer samt att yngre barn utvecklar matematiska idéer genom samspel 

med vuxna och andra barn. Matematik syns i barnens lek när de leker bland annat med klossar 

och bygger torn samtidigt som de kommenterar vems torn som är högre eller lägre. Studien 

belyser också att barn i förskoleåldern har grundläggande förståelse för matematik. De inser 

enkla och vardagliga regler vid addition och subtraktion samt geometriska former. Det krävs 
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enligt (Presser et al.2015) att förskollärarna synliggör barnens handlingar i leken, benämner 

och förklarar olika begrepp under sina aktiviteter. Resultatet av studien redogör att lek lyfter 

fram matematiska lärandet på ett lustfyllt sätt. Dessutom är pedagogernas närvarande 

väsentlig i utvecklingen av barns matematiska tankesätt. 

  

I likhet med föregående forskning förklarar Kärre (2013, ss.52–53) att förskollärarna ska ge 

barnen möjlighet att uppleva matematiken i vardagliga situationer. Då kan de använda sin 

erfarenhet och kompetens att diskutera kring olika begrepp som till exempel lägesbegrepp. 

Barn lär sig genom att kommentera varandras tankar och erfarenheter samt stödja varandra i 

att sätta ord på sina åsikter. Genom att samtala med varandra utvecklar de sin förståelse för 

matematiska begrepp som “stor” och “liten” eller “lång” och “kort”. Barn använder bland 

annat sin kropp för att diskutera lägesord och förstå sambanden mellan olika begrepp. 

Förskollärares bemötande med barnens lek har stor betydelse i inlärning av matematik. I 

samband med barnens lek är det viktigt att ta del av deras samtal och benämna matematiska 

begrepp och visa nyfikenhet i matematikförståelse. I förskolan ska förskollärare vara 

medvetna om syftet med matematik, vad matematik är samt hur matematiskt lärande sker hos 

små barn. Detta för att kunna erbjuda material och organisera verksamheten efter barnens 

intresse (Kärre 2013, s.16). 

3.5 Förskollärarnas förhållningssätt i arbetet med matematik  

Doverborg (2006, ss.5-7) belyser förskollärarnas syn på förskolans matematik. Flera 

undersökningar har visat att det finns olika tolkningar av vad matematik innebär i förskolan.  

I studier som gjordes av Doverborg (1987, ss.28-29) och av Doverborg och Pramling 

Samuelsson (1999) har det visat sig att pedagoger har olika arbetssätt och synsätt på 

matematik i förskolan. Pedagoger som deltog i studierna delades i fyra olika grupper med 

synpunkter på hur de arbetade med matematik. Första gruppen nämnde att matematik var 

inget för förskolebarn och att de får möta matematiken i skolan. Andra gruppens uppfattning 

var att matematiken hade begränsade aktiviteter som dock förväntades vara skolförberedande. 

Den tredje gruppen tyckte att matematik utgör en naturlig del av alla situationer. De menar att 

barn lär sig matematik av sig själva när de är intresserade. Däremot pedagoger anser inte att 

de har ansvar för barns matematiklärande. Den fjärde och sista gruppen påstod att matematik 

problematiseras i meningsfulla sammanhang. Pedagogerna påtalade sällan att 

matematiklärandet till barn ska ske i meningsfulla sammanhang och Doverborg förklarar 

anledningen till denna tankegång är att pedagogerna själva har haft svårt att förstå vad 

meningsfulla sammanhang betyder för barnen. Till skillnad från tidigare forskningar 

Doverborg och Pramling Samuelsson (2006) gjorde en annan undersökning för att ta reda på 

hur förskollärarna i förskolan och förskoleklass tänker om matematik. Förskollärarna svarade 

på några frågor bland annat varför, vad och hur förskolan ska arbeta med matematik. Svaren 

på undersökningen visar att barnen ska bekanta sig med matematik redan i förskolan, de ska 

bekanta sig med matematiska begrepp och antalsuppfattning. Resultatet av studien visar på ett 

tydligt sätt skillnader mellan studierna. I första studien tycker förskollärarna att matematik 

inte är för små barn i förskolan medans senare undersökningar visade att tankesättet kring 

matematiklärande och förskollärarnas attityd ändras under åren. Förskollärarna benämner 

också två synsätt. De förklarar att barn lär sig hela tiden och lärande sker av sig själv. Samt 

förskollärarna har stor betydelse att lyfta fram barns intresse och nyfikenhet för matematik.  

I likhet med tidigare forskning belyser Björklund och Barendregt (2016) i sin studie att hur 

förskollärarnas förhållningssätt samt medvetenhet har stor betydelse i utveckling av små barns 

matematiska förståelse. Studien visar att förskollärarna uppmuntrar barn att utveckla sina 

idéer genom att upptäcka och utforska sin omgivning och få möjlighet att lära. Detta är en 
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grund för pedagogiskt arbete med matematiskt innehåll vilket får lyftas fram med stöd av 

närvarande pedagoger och ta tillvara lärandesituationer för att utveckla barns förmåga i 

matematik. Björklund och Barendregt (2016) förklarar vidare att matematiklärandet i tidig 

ålder har många fördelar för barns utveckling. De menar att det underlättar matematiska 

förståelsen för barn innan de börjar skolan och kommer i kontakt med matematiska begrepp. 
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4. TEORETISKA RAMAR 

I detta kapitel presenteras det sociokulturella perspektivet på lärandet samt Bishops sex 

matematiska aktiviteter som studien utgår i från. Syftet med studien är att undersöka hur 

förskollärarna arbetar för att utveckla barnens förmåga att använda och förstå matematiska 

begrepp. Sociokulturella teorins betydelse för studien är att den stödjer oss att 

analysera förskollärarens beskrivning av arbetet och hur interaktionen mellan förskollärarna 

och barn stödjer lärandet. Alan Bishops (1991) sex matematiska aktiviteter hjälper oss att få 

syn på matematiken i den dagliga verksamheten.  

4.1 Det sociokulturella perspektivet på lärandet 

Vygotskij (1896) är en av teoretikerna som har haft stort inflytande över hur barns lärande 

beskrivs. Hans teorier har fått stor spridning bland lärare i förskolan på senare år, speciellt 

hans teori om den “proximala utvecklingszonen”. Säljö (2010, s.37) beskriver enligt 

Vygotskijs teorier att barn med stöd av mer kompetenta vuxna, kan nå en högre 

utvecklingsnivå. Vygotskij menar att det viktigaste är att barn ska nå en högre utvecklingsnivå 

alltså inte deras biologiska mognad utan deras sociala erfarenheter tillsammans med andra 

(Säljö 2010, s. 37).Vygotskij menar att en individs utveckling äger rum på två olika nivåer. 

Det sker först och främst en biologisk mognad och från den stunden man föds inleds ett 

samspel med omgivningen. Man lär sig att kontrollera kroppen och dess funktioner för att 

kunna kommunicera med omvärlden både fysiskt och verbalt. Den kommunikativa och 

sociala utvecklingen sker i ett växelspel och kan variera något beroende på i vilket 

sammanhang vi befinner oss i som barn. Människans utveckling övergår alltså från att vara 

rent biologisk och genetiskt betingad till att ske inom ramen för de sociokulturella 

förhållanden som vi befinner oss i. Det är i detta skede som Vygotskij menar att de 

kommunikativa processerna spelar en central roll för vår utveckling. De redskap och resurser 

som finns att tillgå och använda för att förstå omvärlden, är enligt Vygotskij språkliga och 

fysiska tillgångar (Säljö 2010, s.20). Eftersom människor i biologisk bemärkelse inte har 

utvecklats särskilt mycket de senaste åren menar Säljö att det är verktygen och materialet som 

har utvecklats. Hjälpmedel har skapats för att bearbeta omvärlden och den kollektiva kunskap 

som har byggts upp. Dessutom har olika system utvecklats som gör att man kan samarbeta 

med varandra och människor har lärt sig att organisera aktiviteter genom att bygga upp 

institutioner såsom skolor och sjukvård. De kommunikativa processerna är centrala för 

inlärning och utveckling. Säljö (2010, s.39) menar att när barnen hör vad vuxna talar om och 

hur de föreställer sig världen så kan de bli medvetna om vad som är meningsfullt och 

värdefullt att kunna. 

 

Sterner (2006, s.47) betonar att enligt Vygotskij (1999) sker barns begreppsutveckling i olika 

faser. Samtalet mellan barn och vuxna är betydelsefull när det gäller att knyta 

vardagssituationer till matematiska begrepp. Yngre barn uttrycker sig efter sina egna 

erfarenheter och då är det vuxnas roll att möta deras handlingar och sätta ord på dem. På så 

sätt möts barns intresse och det leder till att lyfta fram deras lust att utveckla sin 

matematikinlärning. Det vuxnas samspel och kommunikation samt förhållningssätt är 

uppmuntrande i barns lärande. Säljö (2010, ss.18–20) menar att det finns flera olika sätt att 

beskriva mänskligt lärande beroende på vilken vetenskaplig utgångspunkt man utgår ifrån. 

Lärandet kan beskrivas med hjälp av människans nervsystem som utgångspunkt för att förstå 

hur de olika kemiska och elektriska signalerna i hjärnan fungerar. Ur ett psykologiskt 

perspektiv kan forskaren fördjupa sig i hur människor processar information, hur minnet 

fungerar och vilka skillnader som finns i individens förmåga att lära. Ur ett pedagogiskt 

perspektiv kan forskaren undersöka lärandet utifrån skolans roll som en central insats för 
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inlärning och kartlägga och förklara hur olika grupper tillgodogör sig kunskap på olika sätt. 

Utgångspunkten för att sociokulturellt perspektiv på lärande är att människors fysiska och 

mentala resurser är det som påverkar vårt sätt att ta in kunskap. 

Strandberg (2010, ss.10–13) menar att ett sätt att förstå Vygotskijs teorier kring inre och yttre 

processer som samspelar när vi tar in kunskap är genom att fördjupa sig i vad socio-kulturell-

historisk praxis innebär. Det barn och ungdomar gör när de är i förskolan och skolan är det 

som är avgörande för deras utveckling och inte det de har i huvudet. 

Det är alltså aktiviteten som leder till lärande och enligt Vygotskij känner man igen sådana 

aktiviteter på fyra olika sätt. Enligt Vygotskij bör aktiviteterna vara sociala, medierade, 

situerade och kreativa. Vi lär oss tillsammans med andra och vårt inre tänkande har föregåtts 

av yttre tänkande i ett socialt samspel med andra människor. Dessa aktiviteter kallar 

Vygotskij för sociala aktiviteter. Eftersom vi aldrig möter världen direkt är vår relation till 

världen är medierad. Vi har verktyg att tillgå för att kunna möta världen och kan med hjälp av 

dessa till exempel lösa problem, minnas och utföra olika arbetsuppgifter. De yttre 

aktiviteterna med hjälp av olika verktyg föregår inre tankearbete. Man skulle kunna säga att 

fingerräkning föregår huvudräkning. Vygotskij menar också att alla aktiviteter som vi 

genomför är alltid situerade. Det vill säga att de äger rum i specifika situationer såsom 

kulturella kontexter, platser och rum. Vi lär oss alltså lättare i rätt miljö. Som exempel skulle 

kunna nämnas att vi lär oss ett nytt språk lättare och snabbare och vi befinner oss i landet där 

språket talas. Matematik kan läras ut på ett lättare sätt om miljön är anpassad för detta. 

Aktiviteter som överskrider givna gränser leder till lärande och utveckling. Det innebär att vi 

människor kan omskapa relationer, hjälpmedel och situationer. Barn och ungdomar som får 

möjlighet att påverka sin lärandesituation tar på detta sett många steg i sin utveckling. Dessa 

aktiviteter kallas för kreativa aktiviteter. Föregående fyra kännetecken sammanfattas i 

begreppet socio-kulturell-historisk praxis. Enligt Vygotskij kännetecknas en framgångsrik 

elev av dennes flit och aktivitet. Den ägnar mycket tid åt sitt lärande, har bra kontakt med sin 

lärare, interagerar med vuxna och andra barn i rummet, placerar sig på ett sådant sätt i rummet 

så att interaktionen främjas och nyttjar alla hjälpmedel som finns. Med andra ord är det 

elevens aktivitet som leder till framgång (Strandberg 2010, ss.10–13). 

Utvecklingszoner 

Vygotskij betonade vikten av lärarens eller den vuxnes handledning och stöd när han beskrev 

begreppen närmaste utvecklingszonen eller den proximala utvecklingszonen. Barns 

utveckling sker genom sociala interaktioner med andra till exempel lärare eller andra barn. 

Genom sociala samspel utvecklas kompetens hos individen och vuxnas roll har stor betydelse 

att stödja barn i sin utveckling vilket kan hjälpa barnen att bli självständiga individer och 

komma vidare till nästa utvecklingszon (Säljö 2010, s.120). Det är ojämlikheten i 

kunskapsnivån mellan aktörerna som krävs för att utvecklingen ska föras framåt och att den 

mer kompetenta vägleder den mindre kompetente. Som exempel kan nämnas att två personer 

som har kommit olika långt i sitt sätt att lösa matematiska problem och behärska matematiska 

begrepp kan vara till hjälp för varandra.  När barnet får stöd att strukturera ett problem genom 

att till exempel fästa dess uppmärksamhet på var den ska börja och hur man ska fortsätta 

förser man barnet med det som kallas för kommunikativa stöttor (engelska: scaffolds). Dessa 

stöttor kan liknas vid en byggnadsställning som håller barnet på rätt spår så att lösningen på 

uppgiften blir möjlig och en kunskapsutveckling sker. För att samspelet i sådana situationer 

ska vara effektivt krävs en anpassning i de intellektuella redskap som barnet behärskar för att 

kunna ta till sig kunskaper och insikt. Det finns dock ett glapp mellan det att barnet följer med 

ett resonemang som lyssnare och det att den kan behärska och prestera resonemanget på egen 

hand (Säljö 2010, ss.122–124).  Han förklarar vidare att vägen dit kan ses som en stegvis 
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process som kan beskrivas på följande sätt: I den första fasen så saknas förtrogenheten med 

redskap och dess funktion. I den andra fasen kan redskapet användas under handledning av en 

mer kompetent person. I den tredje fasen ökar den lärandes autonomi på ett successivt sätt och 

den kan urskilja när redskapet kan användas. Stödet från den mer kompetenta personen 

minskar. I den fjärde fasen behärskar den lärande färdigheten eller redskapet och stödet är inte 

längre nödvändigt. De nya färdigheterna blir alltså kunskap som kan användas i vardagen och 

en resurs som kan hjälpa en att lösa problem och hantera kommunikativa och praktiska 

situationer. 

4.2 Alan Bishops matematiska aktiviteter 

Alan Bishops sex matematiska aktiviteter stödjer oss att se hur förskollärarna använder och 

möter matematik i förskolan. Dessa matematiska aktiviteter kopplas till läroplanens rubriker 

mätning, rumsuppfattning, mönster, taluppfattning och tid och ge oss en djupare förståelse för 

dess innebörd. 

Alan Bishops matematiska aktiviteter finns i alla kulturer och är grunden till 

matematikutveckling. Bishop förklarar matematiken i sex områden som består av förklaring 

och argumentation, lokalisering, design, räkning, mätning samt lekar. Bishop har 

uppmärksammat att matematik synliggörs på olika sätt i olika kulturer men just de här sex 

områdena är gemensam i alla folkgrupper. Sex matematiska aktiviteter ger oss djupare 

förståelse av vad matematik betyder för vuxna och barn. Aktiviteterna hjälper oss att se hur, 

när och var barn möter matematik i sin vardag. (Solem och Reikerås 2004, ss.10–12). 

Emanuelsson (2006, s.30) beskriver att hur Bishops (1991) aktiviteter finns mellan 

folkgrupper och likheter mellan kulturella grupper i form av matematiska aktiviteter och 

idéer. Detta är grunden för matematisk tänkande som också leder till utveckling av språk. Han 

förklarar vidare att sex aktiviteter är grunden för matematik i förskolan. 

1. Förklaring och argumentation. Barn i förskolan ska få möjligheten att reflektera, 

argumentera och sätta ord på matematiska handlingar i sin omgivning. Detta kan 

uppmuntras hos barn med stöd av språk och förskollärarnas närvarande för att 

utveckla barns matematiska förmåga.  

2. Lokalisering. I matematik betyder lokalisering att förstå var ett föremål eller person 

befinner sig i förhållande till sin omgivning. Lokalisering är grunden för att förstå 

mätning samt form och mönster. 

3. Design och konstruktion. Barn har kompetensen att förstå och urskilja olika mönster 

redan i tidiga åldrar. De har förståelse för former och symmetri vilket synliggörs i 

deras lek till exempel när de bygger koja eller torn. 

4. Lekar och spel. Lek har stor betydelse i barns vardag. Barn utvecklar sin 

kommunikationsförmåga genom rollekar vilka stödjer barnen att utveckla sitt språk 

samt matematisk förmåga. 

5. Mätning. Barn använder olika redskap för att mäta. De lär sig mäta genom att jämföra 

olika föremål med varandra. De mäter längd, volym, storlek, vikt och area. 

6. Räkna. Räkning är viktigt i arbetet med matematik. Att förstå vad räkning betyder, är 

grunden till att förstå räkneord. Att använda tal i vardagssituationer och stödja barnen i 

att utveckla matematik förmågan har stor betydelse i barnens förståelse av matematik. 
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5. VETENSKAPSTEORETISK UTGÅNGSPUNKT 
Enligt Thurén (2007, s.9) handlar vetenskap om någon form av sanning och hur det relateras 

till verkligheten. Vetenskap ändras och utvecklas genom tiden vilket gör att forskaren 

kommer att möta nya utmaningar för att söka nya svar. Vetenskap innebär förklaring av nya 

idéer och kunskaper som slutligen leder till avskaffning av gamla uppfattningar.  

Fakta och kunskap uppdateras ständigt vilket gör att forskaren bör vara beredd att ompröva 

sina åsikter och fylla på och ersätta med ny kunskap när tidigare fakta blir inaktuell.  

5.1 Hermeneutisk metod 

Thurén (2007, s.16) förklarar att hermeneutiken sätter fokus på tolkningar. Hermeneutiken har 

ett subjektivt sätt att se på verkligheten och söker förståelse genom relativa resonemang eller 

tankesätt. Westlund (2016, s.75) framhäver tydligt att hermeneutisk analys är forskarens egen 

tolkning av sin studie. Hermeneutisk analys bygger också på relationen som finns mellan 

tidigare forskning och forskarens egna tolkningar av sitt empiriska material. Forskaren ska 

undersöka och synliggöra logiken som finns mellan två områden. Tidigare forskning ska 

stödja forskaren för att undvika naiva tolkningar av insamlad information. Hermeneutik 

handlar om att växla mellan teori och praktik, förståelse av handlingar och erfarenheter. 

Forskning har visat att tolkning av handlingar är viktig för att förstå människor i deras akt och 

mening. (Thurén 2007, s.100). Hermeneutiken presenterar förståelse och upplevelser inom 

studieområdet. Det betyder att de som deltar i en undersökning väljer att skildra sina 

erfarenheter (Westlund, s.71). Insamling av data i studien är baserad på intervjuer med 

förskollärare som i sin tur delar med sig sin uppfattning och kunskap vilket bearbetas och 

diskuteras i studien.   
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6. METOD OCH GENOMFÖRANDE 
I detta avsnitt redogörs det för undersökningens metod i studien samt hur urvalet av 

intervjupersoner genomfördes. Validitet och reliabilitet beskrivs och etiska ställningstaganden 

som gjorts under studien presenteras. 

6.1 Kvalitativ undersökning 

Syftet med studien är att med hjälp av intervju undersöka hur förskollärarna arbetar för att 

utveckla barns matematiska förståelse och deras arbetssätt med matematiska begrepp. 

Därför använder vi oss av kvalitativ undersökningsmetod. Fejes och Thornberg (2015, ss.30–

35) förklarar att kvalitativ metod handlar om hur man karaktäriserar och gestaltar något vilket 

görs genom insamling och sammanfattning av information och kritisk granskning. Kvalitativ 

undersökning innebär att systematiskt utforska och arbeta med insamlade datamaterial till 

exempel svaren till intervjufrågor. Det menas att studien grundar sig i förståelse och tolkning 

av information som samlades in med hjälp av intervjuer. Enligt Dimenäs (2007, s.131) bör 

forskaren som väljer att använda sig av denna metod, vara öppen och följsam inför 

representanternas tankar för att få så mycket information som möjligt. Informationen sorteras 

och den förfinade data som är trovärdig och relaterat till studien, analyseras vidare. 

 

6.2 Validitet 

Då intervjuerna utfördes var våra frågor inriktade mot vårt syfte för ta reda på hur 

förskollärarna arbetar för att utveckla barns förmåga att använda och förstå matematiska 

begrepp. Validitet i kvalitativ undersökningsmetod handlar om hur forskaren arbetar med det 

insamlade materialet. Det vill säga forskaren presenterar vägen till sin forskning samt 

empirisk forskning som har gjorts inom ämnet och läsaren drar slutsatser beroende på dess 

erfarenheter och insikter. Frågorna som forskaren använder i sin intervju ska ha en tydlig 

koppling till ämnet som ska studeras (Thurén 2007, ss.26–34). Kvale och Brinkmann  (2009, 

s.214) talar om att validitet ska genomsyra hela forskningsprocessen och inte bara 

slutprodukten. För att säkerställa validiteten i vår studie användes nedan benämnda sju stadier 

som kvalitet kontrolleras under arbetets gång.  

Dessa sju är följande: det första är tematisering. Här gäller det att tänka på att studien styrks 

av teoretiska antaganden och att det finns en logisk koppling mellan teorin och 

forskningsfrågorna. Det andra stadiet är planering. Här gäller det att ha förberett 

intervjufrågorna på ett sådant sätt så att resultatet av studien kan tillföra ny kunskap som är till 

nytta för andra. Tredje stadiet handlar om själva intervjun. Det är alltså validitet och 

tillförlitligheten hos undersöknings personernas rapporter samt kvaliteten på intervjuerna som 

ska säkerhetsställas. Utskrift är det fjärde stadiet där man måste vara noga med att göra en 

valid översättning från muntligt till skriftligt språk det vill säga transkribering. 

Vidare måste analysen göras på ett sätt så att det säkerställs att frågorna som ställs till texten 

är valida och att tolkningarna är hållbara. Det sjätte stadiet handlar om validering. Här gäller 

det att bedöma vilken validering som är relevant för just den undersökningen som ska göras. 

Slutligen måste rapporteringen ge en valid redogörelse för undersökningens resultat. 

Med andra ord måste forskaren under hela undersökningens gång, ständigt kontrollera, 

ifrågasätta och tolka resultaten. Ovan nämnda processen följdes i vår studie och vi 

kontrollerade att intervjufrågorna i den här studien var detsamma för varje förskollärare men 

kunde ställas i en annan ordning beroende på hur samtalet utvecklades. Följdfrågor ställdes 

för att respondenterna skulle få möjlighet att utveckla sina svar. De anpassades efter varje 

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



 

18 

 

intervjuerna fick förskollärarna god tid på sig att svara på intervjufrågorna. På så sätt gavs 

förskollärarna likartade förutsättningar att svara på frågor som riktade sig till studiens syfte.  

 

6.3 Reliabilitet 

Reliabilitet betyder tillförlitlighet och handlar om att studien genomförs rätt och noggrant. 

Studiens resultat ska formuleras på ett tydligt sätt så att läsaren får möjligheten att förstå 

meningen med studien (Thurén 2007, s.26). Begreppet reliabilitet delas upp i fyra olika delar. 

Det handlar om begreppen kongruens, precision, objektivitet samt konstans. Kongruens är hur 

frågorna utformas, om de mäter samma sak eller inte. Precision betyder hur svaren registreras, 

exempelvis i en intervjusituation. Objektivitet innebär hur forskaren registrerar resultatet, och 

om det görs på samma sätt för olika intervjupersoner. Med konstans menas att attityder eller 

fenomenen ändras med tiden eller inte (Trost 2010, s.131).  

I vår studie har intervjufrågorna relaterats väl med undersökningens syfte. Hög reliabilitet 

i undersökningen kännetecknades även av förskollärarna som valdes var intresserade av 

ämnet vilket ledde till ett relevant resultat för vår studie. Ännu ett sätt att öka reliabiliteten i 

vår studie var att spela in intervjuerna samt anteckna. Det inspelade materialet hjälpte oss att 

kontrollera vår egen roll under intervjun för att till exempel säkerställa att inga ledande frågor 

ställdes. Vid analys av material var vi båda närvarande och materialet analyserades i flera 

olika steg men gav ändå samma resultat vilket ökar reliabiliteten (Kihlström 2007, s.232). 

 

6.4 De forskningsetiska principerna från Vetenskapsrådet 

Enligt Björkdahl Ordell (2007, ss. 25-27) är Vetenskapsrådet en organisation vilken har som 

uppgift att stödja svensk forskning. Inom forskning för lärarutbildning finns principer som 

antogs av Humanistiska – samhällsvetenskapliga forskningsråden. Dessa principer har getts ut 

i en skrift av Vetenskapsrådet (2002).  

Det finns fyra kriterier som måste uppfyllas så att de som deltar skyddas. De fyra 

huvudkraven är: informationskravet där forskaren måste informera de berörda om 

forskningens syfte. Samtyckeskravet som innebär att deltagarna har rätt att själva bestämma 

över sin medverkan. Konfidentialitetskravet där man som forskare måste se till att uppgifter 

om deltagarna ska behandlas konfidentiellt så att obehöriga inte kan ta del av dem. Det fjärde 

kriteriet är nyttjandekravet vilket innebär att uppgifter som samlas in endast får användas för 

forskningens/studiens ändamål. I vår studie gjordes följande för att vi skulle följa dessa fyra 

kriterier. För att uppfylla informationskravet informerade vi respondenterna om studiens syfte 

och mål. Detta gjordes muntligt men också skriftligt med hjälp av ett missivbrev som vi 

skickade till de (se bilaga 1). Vi informerade respondenterna om att deras deltagande var 

frivillig, att de kunde avbryta när som helst och att deras svar skulle spelas in och endast 

användas i studiens syfte. Detta gjordes i enlighet med samtyckeskravet (bliaga 2). 

Konfidentialitetskravet uppfylldes genom att vi använde oss av fabricerade namn i vår studie. 

Slutligen uppfylldes nyttjandekravet genom att vi raderade alla inspelningar efter att arbetet 

slutfört och såg till att ingen annan har haft tillgång till dessa.  

6.5 Urval 

I studien intervjuades sex kvinnliga förskollärare som arbetar med åldrarna 3–5 år i två olika 

städer. Förskollärarna som valdes kände vi sedan tidigare och fyra av dem deltog i en tidigare 

undersökning som vi gjort på högskoleutbildningen. Dels gjorde vi detta val för att 

förskollärarna visade intresse för studien och dels för att det var lättare att ha kontakt med 
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dem och bestämma intervjutid. Respondenterna har arbetat i förskolan mellan sju och tjugoett 

år och matematiken har haft en varierad roll i deras högskolestudier. Två av dem hade valt 

matematik som ett extra tillval under lärarutbildningen eftersom de tyckte att det var ett 

intressant ämne. En av dem uppgav att hon inte alls var intresserad av matematik men det blev 

först under VFU-tiden. Två av dem läste matematik i lärarutbildningen men upplevde att det 

de lärde sig var på en nivå som de inte kunde ha användning av i arbetet på förskolan. 

Ytterligare en av våra respondenter kunde inte alls minnas att hon läste matematik under sin 

förskollärarutbildning. Detta innebär att det fanns en variation i synen på matematik. 

Respondenterna hade också olika möjligheter att fördjupa sig i ämnet under tiden de studerade 

på lärarhögskolan. 

6.6 Genomförande 

Kihlström (2007, s.48) menar att intervju är en metod för att öka förståelse av 

respondenternas tankesätt inom studiens område. Intervjuerna inleddes genom en kort 

presentation av studiens syfte, användning av mobiltelefonen i syfte att spela in samt 

möjlighet för intervjupersonen att ställa frågor. 

  

Pilotstudier genomfördes med två förskollärare för att förbereda oss och ge oss en bättre 

inblick över frågeställningar. Detta hjälpte oss att pröva intervjufrågorna för att se om de var 

begripliga för respondenterna och om svaren kunde ge oss rätt innehåll i förhållande till syftet. 

Enligt Löfdahl (2015, s.150) ska en pilotstudie fungera som en övning där man får prova sin 

utrustning, sin intervjuguide och sig själv som intervjuare. 

 

Intervjuerna genomfördes med en halvstrukturerad form. Enligt Kvale och Brinkmann (2009, 

s.45) liknar en halvstrukturerad intervju varken ett vardagssamtal eller ett slutet 

frågeformulär. Intervjuer utfördes enligt en intervjuguide med fokus på studiens ämne. 

Guiden innehöll frågor, följdfrågor samt utrymme för respondentens egna reflektioner. 

Intervjuerna ägde rum på en lugn plats så intervjun kunde genomföras utan avbrott. Tiden och 

lokalen där intervjun skedde på valdes av respondenterna för att de skulle känna sig trygga. 

Intervjun avlutades med möjligheten för respondenten att tillägga något kring ämnet som hon 

inte ansåg hade kommit med och som var av vikt. 

6.7 Analys 

Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare arbetar för att utveckla barnens förmåga 

att använda och förstå matematiska begrepp. I vår studie används Giorgis fem analysmetoder 

för att analysera empiriska materialet. Szklarski (2015, ss.132–142) beskriver att Giorgis 

analysmetod går ut på identifiering av centrala teman. Det vill säga att kontrollera det 

empiriska materialet och tolka och identifiera de begrepp och tema som är relevanta till 

studien. Han menar att analysmetoden utförs genom fem steg. Det första steget är att avgöra 

helhet betydelse i intervjuns innehåll. Det andra steget är avgränsning av fraser och meningar. 

Varje transcript bearbetas detaljerat och uppdelas till mindre delar eller enheter liksom fraser 

eller meningar. Det finns två faser i detta steg. En inledning och en sammanfattning. Det 

tredje steget handlar om att avgränsa vardagliga långa meningar till kortare meningar och 

precisera uttrycksformer med hjälp av ämnesrelaterade begrepp. Det fjärde steget är att 

reflektera över struktur. Det vill säga, i studien raderas all irrelevanta information, och 

meningsenheter som är lika varandra sätts ihop. Slutligen handlar det femte steget om att hitta 

struktur över beskrivningen. Att kunna bestämma de centrala teman och centrala begreppen i 

varje beskrivning. 
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Analysarbetet av vår studie påbörjades med att transkribera intervjuns innehåll och läsa 

igenom den ett flertal gånger. Detta gjordes för att vi skulle bilda oss en helhet av innehållet 

samt se likheter och skillnader i respondenternas tankar. I analysen fick varje respondent ett 

nummer för att göra det möjligt att följa förskollärarna i undersökningen. Eftersom det 

insamlade materialet var brett sammanfattades det genom att stryka information som hade 

mindre betydelse i förhållande till syftet och istället skrevs kortare meningar som var 

relevanta för undersökningen. Att presentera respondenternas svar sorterade under ett antal 

centrala begrepp anser vi ger läsaren en djupare förståelse av syftet med studien. 
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7. RESULTAT 
I följande kapitel presenteras resultatet av intervjuerna med sex förskollärare kring studiens 

innehåll. Syftet med studien är att undersöka hur respondenterna arbetar med att stödja barns 

matematiska begrepp samt utveckla deras matematiska förståelse. Resultatet redogör 

respondenternas arbetssätt och syn på ämnet matematik. På grund av etiska principer har vi 

valt att benämna respondenterna som förskollärare 1 till 6. Resultaten presenteras under 

följande underrubriker: kommunikation, språk och samspel, matematiska aktiviteter, 

förskollärarnas förhållningssätt i arbetet med matematik, vidareutveckling i arbetet med målen 

och hur läroplansmålen uppfattas och används. 

7.1 Kommunikation, språk och samspel 

Det förekommer olika definitioner av vad som anses betydelsefullt i arbetet med barns 

utveckling av matematiska begrepp och matematiska förståelse. De flesta var överens om att 

språk är en viktig del i arbetet med matematik. De förklarade att matematik är språk och den 

ska undersökas i meningsfulla sammanhang.  

Förskollärare 1 beskriver det på följande sätt: 

“Matematik är språk som innehåller olika begrepp. Vi arbetar med språk och matematik i meningsfulla 

sammanhang, matematik är inte bara räkna eller sortera utan utveckling av matematik sker bland annat 

när de leker eller läser bok”. 

Hon förklarar vidare att matematik och språk har stor betydelse i barns utveckling av 

matematisk förståelse och att konkreta ord bör användas vid olika situationer till exempel när 

de klättrar och ropar på pedagoger för att berätta hur högt de har klättrat.  

Förskollärare 3 beskriver hur det görs, på följande sätt: 

 
“Vi arbetar med matematiska prepositioner under lekstunder till exempel Kims lek då tränas begrepp 

som ovan, under eller på och då utvecklas ordförråd samt förståelse för rum och placering.”  

 

Förskollärare 1 och 2 belyser att inlärningen av korrekta begrepp stödjer och hjälper barnen 

att ha en större förförståelse för matematik när de börjar grundskolan. På så sätt blir 

matematik inte svårt och obegripligt för barnen utan tvärtom kommer ämnet att vara lustfylld 

när barnen har kunskap om det. Förskollärare 1 förklarar: 

 
 “Det är viktigt att använda svåra ord. Till exempel, förskollärarna ska använda både “cirkel” och 

“rund”, “trekant” och “triangel” och inte låta bli använda “addition” istället för “plus.”  

 

     Både förskollärarna 3 och 4 anser att benämning av olika föremål stödjer barnen i sitt lärande 

att till exempel sätta ord på “lång“ och “kort” istället för “stor” och “liten”. Att ge barnen 

möjlighet att lära sig korrekta begrepp är en del av utvecklingen men förskollärare 3 

framhåller särskilt att grunden till matematik byggs genom samspel och kommunikation och 

pedagogernas närvaro i barnens lek stöder barn i deras lärande. Hon säger att: 

 
“Vi försöker använda konkreta och korrekta begrepp. Vi säger inte “rund” utan vi säger “cirkel”. När 

man delar saker så säger vi “halv” eller “fjärdedel”. 

 

Förskollärare 2 menar att barns frågeställningar som bemöts i leken ska uppmärksammas och 

lyftas fram med relaterade diskussioner. Sortering av leksaker är ett exempel på 

lärandetillfälle som förskollärarna har möjlighet att arbeta med.  
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“Vi arbetar med dinosaurier. Barn frågar oss under leken, till exempel, hur de kan sortera dinosaurierna 

med färg, storlek eller form eller hur många dinosaurier finns i deras lek.”   

 

Förskollärare 2 betonar också att barns förståelse för rum, läge, antal, talbegrepp samt 

mätning, utvecklas genom samtal och dokumentation av barns kompetens. 

 
“På så sätt följer vi barns språkutveckling och uppmuntrar vi dem att sätta ord på deras handlingar. 

Nu arbetar vi med kultur och detta gör vi genom olika berättelser. Till exempel fokuserar vi på 

berättelsen från Afrika. För att förtydliggöra berättelsen använder vi  

små figurer som spindlar och ställer frågor under berättelsen som ska besvaras av barnen till exempel, 

hur många vänner spindeln har? Barn uppmuntras att använda bland annat räkneramsan och 

prepositioner för att uttrycka sig.”  

 

Förskollärare 1 beskriver att samspel mellan barn med varierande kompetens är ett sätt att 

utveckla barns förmåga i olika ämnen. Barn deltar i olika aktiviteter tillsammans med en 

annan kamrat och då observerar de varandra vilket leder till lärande. Till exempel när de ritar  

och räknar hur många pennor som behövs, kommentarer barnen: 

 
“... Du har en penna mer än mig eller jag har en penna mindre än dig”.  

 

I likhet med förskollärare 1 konstaterar förskollärare 4 att barn stödjer varandra i sin 

utveckling i leksituationer. 
 

“Det är uppmuntrande när vi hör att de äldre barnen förklarar för de yngre att den är stor fast det heter 

lång…” 

 

Förskollärare 4 förklarar vidare att barn uppmuntras när de får bekräftelse från vuxna. Deras 

stolthet och glädje visas bland annat när de använder sin kompetens för att stödja varandra i 

olika lärsituationer.  

 

Förskollärare 1 och 2 beskriver vikten av pedagogernas närvaro vid olika situationer så att de 

kan lyfta fram de lärandesituationer som uppstår. Förskollärare 1 framhäver också att barns 

funderingar ska bemötas med intresse och ibland kan deras frågor inte besvaras direkt på 

grund av förskollärarnas kompetens. Då är det viktigt att förskollärarna söker upp svaret 

genom att låna böcker eller söka upp svaret i olika trovärdiga källor.  

 

Sammanfattningsvis betonar respondenterna vikten av att arbeta med matematiskt språk i 

tidiga åldrar. De beskriver värdet av att använda konkreta begrepp som stödjer barnen senare i 

grundskolan så att matematiska begrepp inte uppfattas som främmande av dem. 

7.2 Matematiska aktiviteter 

Samtliga förskollärare vi intervjuade nämnde vardagsaktiviteterna på förskolan som ett sätt att 

lyfta matematik i förskolan. Matematik kan utvecklas när situationerna uppstår, dock krävs 

medvetenhet om vilka begrepp som ska användas och hur situationen ska förklaras på enkelt 

sätt.   

Förskollärare 4 förklarar hur hon tar tillfället i akt att använda matematiska begrepp som 

beskriver storlek när hon sitter bredvid ett barn som ritar: 

“Och att det är långt och tjockt när vi ritar. Till exempel, du har en lång penna, och du har en kort 

penna, du har en smal penna”.  
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Hon förklarar vidare att material som används av barnen kan kopplas till matematiska 

begrepp. Genom att använda korrekta begrepp i olika situationer ska förståelse för begreppen 

förstärkas.  

 

Enligt några av förskollärarna är samlingar ett annat tillfälle där man på ett medvetet sätt 

skapar förutsättningar för barns lärande. Samlingarna används för att i helgrupp eller i mindre 

grupper genomföra aktiviteter där man som pedagog har förberett sig och vet vilka begrepp 

som ska användas. Planerade aktiviteter och fokusveckor nämns också som ett sätt att skapa 

de rätta förutsättningarna och syftar på att hjälpa barnen att upptäcka matematik. 

En av förskollärarna berättar att de planerade aktiviteterna ser ut på olika sätt. Ibland är det 

pedagogerna själva som initierar dem och ibland är det kommunen som har bestämt att man 

till exempel ska jobba med mattelyftet för tillfället. Ett exempel på en sådan aktivitet som 

pedagogerna själva planerat och genomfört är matematikvandring. Det är en promenad i 

närområdet där barnen uppmanas att hitta geometriska figurer och benämna dem med sitt rätta 

namn. Förskollärare 4 förklarar det på följande sätt: 

“Vi har varit på matematikvandring där vi har letat former ute på området och de snappar upp ganska 

snabbt att det inte är formen av ett bord, utan det är faktiskt en rektangel, och de hittar det ute. Så jag 

tror att de tycker att det är kul att hitta former och att kunna använda deras korrekta namn.” 

Matematiska sagor och berättelser är något som förskollärarna nämner som ett sätt att arbeta 

med matematik. När de på ett medvetet sätt arbetar med barnens språkutveckling är det inte 

en självklarhet att matematiska begrepp används men det ses som en möjlighet. Förskollärare 

2 förklarar det på följande sätt: 

“Det är inte alltid matematiska begrepp används automatisk man ska skapa tillfälle till exempel med 

matematiska sagor. Vi läser saga i våra lässtunder och diskuterar innehållet med barnen. Vi ställer 

frågor om hur många vänner har “nallen” då barnen tänker matematik automatisk och börjar räkna.” 

En av förskollärarna belyser vikten av de vuxnas närvaro i barnens lek och menar att om 

vuxna är med i barns lek så har de möjlighet att presentera matematiska begrepp. På så sätt 

bekantar sig barnen med dessa ord och kan så småningom använda dem själva i sin lek. 

Förskollärare 3 nämner att barnens nyfikenhet kring hur mycket klockan är och när de 

kommer att hämtas av föräldrarna, är ett tillfälle att lyfta fram barnets förståelse för tid. Hon 

säger att: 

“Mamma eller pappa kommer om ungefär lika lång tid som vi är ute. Vi jämför så att barn förstår. Om 

vi säger till barnen att mamma kommer klockan 4, då säger det inte någonting.”  

Att låta barnen skapa sina egna berättelser för att på så sätt stödja de att få en förståelse för 

tidsaspekten är ett förslag.   

En annan aktivitet som förskollärare 3 nämner är introduktionen av en mätsticka som sitter på 

väggen. När barnen börjar på avdelningen kan de mäta sig själva och markera med namn och 

datum för att senare kunna göra det om och om igen och se hur mycket de har växt. På så sätt 

anser förskolläraren att barnen får en uppfattning om längd och mätning. Samma förskollärare 

nämner att de arbetar med att introducera olika begrepp och sedan tittar närmare på barnens 

lek för att se om begreppen används. Hon nämner också att det kan vara svårt att veta om ett 

barn som inte pratar så mycket eller behärskar språket har förstått det man säger men man i 

deras lek kan se om så är fallet. 
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Aktiviteterna som inte är planerade menar förskollärarna är de som dyker upp när barnen 

leker med varandra i olika sammanhang eller deltar i olika aktiviteter. I sådana sammanhang 

är det viktigt menar man att vara uppmärksam så att man uppfattar det som sägs och sker för 

att kunna introducera de konkreta begreppen i barnens ordförråd. En uppmärksam 

förskollärare lyfter upp sådana aktiviteter och kopplar dem till specifika mål så att barn får 

möjlighet att utveckla sig i matematik lärande.  

 

Förskollärare 5 anser att många barn inte har koll på sin egen kroppsliga rumsuppfattning.   

“Hur barnen kan förhålla sig i ett rum till varandra, nu står jag först eller du ska ställa dig sist eller näst 

sist, ställ dig nu bakom eller i mitten. Så arbetar jag konkret med till exempel rumsuppfattning.” 

 

Förskollärare 1 bekräftar också att för att arbeta med barns relation till sin kropp och 

omgivningen, planerar de matematiska aktiviteter i idrottshallen. Hon förklarar att barn tittar 

på olika former som förskollärarna har tagit fram och försöker att bilda samma form med sin 

kropp.   

Sammanfattningsvis beskriver förskollärarna vikten av att skapa varierande förutsättningar i 

barns vardag i form av planerade och oplanerade aktiviteter. Barns intresse tas tillvara och 

aktiviteter planeras efter deras intressen. I planerade samt oplanerade aktiviteter utmanas 

barnen att förstå matematiska begrepp och utveckla sin matematiska förståelse genom 

exempelvis samling, lässtunder, lek, matematik vandring i närområden eller naturen.  

7.3 Förskollärarnas förhållningssätt i arbetet med matematik 

Förskollärarna är medvetna om vikten av deras roll i barnens utveckling. De tycker att 

samarbetet i arbetslaget är viktigt och att pedagogerna i arbetslaget ska ha samma 

förhållningssätt så att alla pedagoger uppmuntrar barnen i lärandet.  

Förskollärare 2 säger att:  

 
“Vi arbetar i ett arbetslag och det är viktig att jag stödjer mina kollegor för att de i sin tur ska stödja 

barnen i sitt lärande”.  

Hon nämner vidare att all personal, det vill säga förskollärare och barnskötare, har olika 

kompetens som ska användas.   

“Kompetensutveckling av personal i förskolan spelar stor roll i barns lärande. Till exempel deltog några 

förskollärare i en dagskurs som handlade om sortering. Kursens innehåll hjälpte förskollärarna med hur 

olika material med en gemensam nämnare ska presenteras för barn så att sorteringen blir mer lustfylld 

och lärande. ” 

Förskollärare 1, 5 och 6 anser att matematik ska presenteras på ett lustfylld och roligt sätt för 

att väcka barnens intresse och leda de till samtal kring matematik.  

 
“Bemöta barnen till exempel när de tittar på en kotte, nämna att det finns symmetri i mönstret och det är 

matematik. “  

Hon ger exempel att om barnen sitter och gör ett mönster, då ska det uppmärksammas och 

benämnas att det är symmetri. Ytterligare förklarar hon att dokumentation är en viktig del av 

arbetet, med stöd av dokumentation har förskollärarna möjlighet att gå genom barnens 

erfarenheter och sätta ord på vad de gör genom att diskutera kring dokumentationen.   

Sammanfattningsvis upplever förskollärarna att det är väsentligt att alla i arbetslaget har 

samma förhållningssätt kring ämnet matematik. De anser också att 
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kompetensutvecklingsdagar kan vara givande för de som får delta. De nämner också vikten av 

att på ett positivt sätt introducera ingångar till matematiken och bekräfta barnens intresse för 

att uppmuntra de i deras utveckling.   

 

7.4 Hur läroplansmålen uppfattas och används av förskollärarna 

Gemensamt för samtliga förskollärare som deltog i undersökningen är att de ansåg att 

läroplanen har många mål i matematik och att den måste tas i beaktande när de arbetar med 

barnen. 

Förskollärare 3 utgår ifrån att det i läroplanen finns många moment som ska följas såsom 

förståelse för rumsuppfattning eller tid och förändring och anser att alla mål är rimliga och 

arbetet med dessa kan hjälpa barnen att få en djupare matematisk förståelse i framtiden. 

 

Förskollärare 1 menar däremot att: 

 
“Man måste konkretisera den (målet) jättetydligt och sätta sig in i den och ta tid till det. Det är otroligt 

mycket som den innefattar.” 

 

Förskollärare 4 lyfter på liknande sätt fram att läroplanen är ett verktyg som ska användas av 

alla pedagoger i förskolan. Hon uttrycker också ett önskemål om “en enklare och mer lustfylld 

formulering av läroplanen så att den blir mer begriplig”. 

“Målen är svåra att förstå, och det kan finnas olika uppfattningar av samma mål hos olika pedagoger. 

Det skulle fungera bättre om målen var mer konkreta. Trots allt detta är det viktigt att använda de 

korrekta begreppen som är och försöka förklara på ett tydligt sätt så att alla barn förstår.”  

I likhet med förskollärare 4 konstaterar förskollärare 1 att arbetet med målet urskilja, uttrycka 

och undersöka samt förstå sambanden mellan begrepp är svårt. Hon anser att det bör finnas 

tydliga förklaringar för olika mål i läroplanen.  

Förskollärare 2 förklarar att de arbetar med fokusveckor. Det betyder att de har extra fokus på 

matematik och flera aktiviteter planeras och flera förutsättningar skapas. Förskollärare 1 

förklarar att kommunen där hon arbetar använder sig av en matematik plattform där 

läroplansmålen är kopplade till aktiviteter som kan genomföras i arbetet på förskolan. Det 

anser hon är ett enklare sätt att använda läroplansmålen, vilket också skapar en samsyn bland 

förskollärarna inom samma kommun.   

Läroplanen ses av flera av förskollärarna som vi talat med som en slags “checklista” som man 

tittar på så att man inte missar något mål eller begrepp. Förskollärare 3 säger att man ibland 

“fastnar för vissa begrepp” men att man med hjälp av läroplanen skulle kunna planera arbetet 

på ett sätt som gör att fler begrepp används i verksamheten. 

Förskollärare 6 nämner att det är förskollärarnas uppdrag är att följa läroplanens mål och detta 

kräver att man studerar läroplanen och strävansmålen noga. 

 

Sammanfattningsvis kan man säga att förskollärarna vi har intervjuat ser läroplanen, 

någonting som de kan luta sig emot så att de inte missar att arbeta med någon utav målen. 

Läroplanen används i vissa fall som en “checklista”. De anser också att den inte är så konkret 

i sin uppbyggnad och efterlyser fler konkreta exempel för att vara säkra på vad de ska göra. 

Vissa av dem vänder sig till bland annat kommunens egna portaler för att få tips och hjälp. 

Läroplanen ses också som det som alla förskollärare ska ha i bakhuvudet när de arbetar med 
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matematik för att arbetet ska vara så likvärdigt som möjligt. De anser att läroplanen hjälper de 

med vad de ska göra men inte hur. 

7.5 Uppföljning och vidareutveckling i arbetet med målen 

Förskollärarna som deltog i studien hade några förslag gällande vidareutveckling med arbete 

med målen. Förskollärare 4 förklarar att förskollärarna planerar att spela in sig själva när de 

arbetar med barnen för att på ett tydligare sätt kunna se vad barnen fångar upp och reflekterar 

över och vad förskollärarna ska utveckla i sitt arbete. Hon beskriver också att situationer där 

barnen se sig själva på film är lärorik och lustfylld. Detta på grund av att barnen reflekterar 

och diskuterar tillsammans över vilka ord och begrepp som används. 

Förskollärare 3 menar också att ett sätt att vidareutveckla arbetet är att aktiviteterna som 

genomförs i avdelningen dokumenteras. Syftet med detta är att få möjlighet att reflektera över 

aktiviteterna och se om man genomför aktiviteter som täcker målen man behöver sträva mot. 

Förskollärare 1 menar att eftersom det finns undersökningar som visar att bråk är något som 

elever i Sverige har svårt för under skoltiden så kommer de att arbeta mer med det. Detta 

kommer de att göra för att utveckla barns förståelse för delar och samband mellan dem samt 

hjälpa de att använda korrekta begreppen. Det anser hon att barnen kommer att ha nytta av i 

grundskolan. 

 

Sammanfattningsvis nämner flera respondenter dokumentation som ett sätt för att 

vidareutveckla arbetet.  En pedagogisk dokumentation ger möjlighet att problematisera ämnet 

och återkomma med åtgärder för att arbeta vidare med matematiska begrepp och idéer. 

Dokumentation nämns också som ett sätt att reflektera över arbetet med syfte att möjliggöra 

diskussioner kring arbetssättet både med barnen och med arbetslaget.  
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8. DISKUSSION 
Syftet med studien är att ta reda på hur förskollärare arbetar med matematiska begrepp och 

barns förståelse för matematik i förskolan. I detta kapitel redogörs resultaten som är relevant 

med studiens syfte. Detta diskuteras med stöd av den litteratur och forskning som redovisas i 

bakgrunden. Resultaten diskuteras utifrån rubrikerna: kommunikation, språk och samspel, 

matematiska aktiviteter, förskollärarnas förhållningssätt att arbeta med matematik, 

vidareutveckling i arbetet med målen och hur läroplanen uppfattas och används. 

8.1 Kommunikation, språk och samspel 

Från undersökningens resultat framkommer att förskollärarna på ett medvetet sätt ser 

matematiska begreppen och användning av konkreta begrepp som ett stöd i barns lärande. 

Förskollärarna beskriver vikten av att använda konkreta ord och matematiska begrepp i 

arbetet med matematik. En av förskollärarna i studien belyser att svåra ord och matematiska 

begrepp bör användas i förskolan så att barnen lär sig att uttrycka sig i olika sammanhang. 

Respondenterna ser också användningen av korrekta begrepp som något vilket har en positiv 

effekt i barnens matematiska förståelse inför grundskolan. 

Respondenterna utvecklar också att använda korrekta begrepp har en förebyggande effekt i 

barnens matematiska förståelse inför grundskolan. Sterner (2006, ss.46–51) förklarar att språk 

utvecklas genom samspel mellan barn och vuxna. Han menar att barn lär sig ord genom att 

härma och upprepa. Samtalet mellan barn och vuxna om situationer som är relaterade till 

matematik väcker barns intresse i matematik lärande. Även om barn bygger sina meningar 

med “rund” eller fyrkantig” bör vuxna använda korrekta begrepp som “cirkel” och “kvadrat” i 

sin kommunikation med barn. På så sätt utvecklas barns matematiska ordförråd. Barn söker 

förskollärarnas uppmärksamhet genom att peka på föremål eller försöka förklara sina 

handlingar. I förskolan har förskollärarna ansvaret att vara lyhörda och reflektera över barnens 

erfarenheter så att de får möjligheten att fördjupa sig i innehållet och reflektera över sina 

handlingar. Han förklarar vidare att kommunikation och samspel handlar om att lyssna och 

förstå barnens tankar och idéer. 

I resultatet beskriver de flesta av förskollärarna att matematiska ord ska användas i olika 

sammanhang. Likheter och skillnader mellan “stor” och “högt” eller “liten” och “kort” ska 

förklaras i varierande tillfällen så att barn utvecklar sin förståelse för jämförelseord. Kärre 

(2013, s.105) betonar också att förskollärarna ska uppmärksamma ändringar när föremålen 

jämförs med varandra. Hon tydliggör att barn lär sig matematiskt språk genom att upprepa 

jämförelseord i korrekta meningar. 

I studien framkommer att en av förskollärarna arbetar med temat “Kultur” och för att lyfta 

upp barnens identitet arbetar hon med sagor från olika länder. Respondenten förklarar att 

arbetet genomförs på olika sätt med samma saga. Dels diskuteras bokens innehåll och dels 

dramatiseras innehållet med olika figurer. Kommunikation och samtal mellan barnen själva 

eller barnen och förskollärarna berikar deras ordförrådsutveckling. Detta bekräftas även av 

Sterner (2006, s.48) som menar att barn lär sig ord i meningsfulla sammanhang. Högläsning 

och diskussion ger barnen möjlighet att förstå ordens innebörd. När barnen jämför saker med 

hjälp av olika ord till exempel “tung” eller “lätt” för att uttrycka sig eller återberätta sagan då 

ökar de sitt ordförråd och samtidigt utvecklas deras matematiska förståelse av dessa begrepp. 

I resultatet framkommer att matematik inte bara är räkna utan att kommunicera och det 

bekräftas även av Björklund (2012, s.15) att matematik har haft en stor del i utveckling av 

samhället och kultur. Matematik anses inte bara som former och symboler utan det utvecklas i 

samband med kultur och aktiviteter i människors vardag. 
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Det framgår tydligt i resultatet att förskollärarna erbjuder barnen matematiska begrepp vid 

olika tillfällen. Studien visar att många förskollärare använder sig av samlingarna som ett 

tillfälle att introducera nya begrepp och genomföra planerade aktiviteter. Vid sådana tillfällen 

lär sig barnen det sociala samspelet. Strandberg (2010, ss.10-13) förklarar Vygotskijs tankar 

om att det finns både inre och yttre processer som påverkar lärandet. Både planerade och 

oplanerade aktiviteterna där barnen samspelar med varandra, kännetecknas som sociala, 

medierande, situerade och kreativa aktiviteter. Strandberg (2010, ss. 10-13).beskriver att barns 

kompetens utvecklas och de kan nå nästa nivå i lärandet med hjälp av vuxnas handledning och 

sociala interaktioner. Det sker med fördel sker när barn och vuxna samspelar med varandra. 

Några förskollärare nämnde hur äldre barn stödjer yngre barn i förskolan. Barn utvecklar 

varandras kompetens genom lek. Barn härmar varandra och lär sig från varandras handlingar. 

Även Kärre (2013, s.37) lyfter fram Vygotskijs sociokulturella perspektiv i barns samspel. 

Hon förklarar att barn lär sig i samspel med mer erfarna barn, det vill säga att de får nya 

kunskaper och utmanas mer. Kärre beskriver att förskollärarna ska vara medvetna om barns 

olika kompetens för att kunna utmana dem. Även barn lär sig från varandra när de reflekterar 

tillsammans över varandras tankar och idéer och det är ett sätt att synliggöra barns kompetens 

i vardagen. 

8.2 Matematiska aktiviteter 

Undersökningsresultatet visar hur de flesta av förskollärarna använder sig av Bishops (1991) 

sex matematiska aktiviteter för att utmana barns inlärning och hitta nya arbetsmetoder. Bishop 

(1991, ss. 20–23) förklarar att matematik finns och utvecklas i alla kulturer runt om världen. 

Människor i alla länder använder sig av förklaring och argumentation, lokalisering, räkning, 

mätning, design, lek och spel. De nämnda aktiviteterna bygger på människans sociala och 

kulturella behov i relation till sin miljö. 

Utifrån resultatet i studien ser vi att förskollärarnas tankar om att använda sig av sagor 

överensstämmer med Solem & Reikerås (2016, s.11) som beskriver Bishops (1991) aktivitet 

kring förklaring och argumentation. Med det menas att barn ska få möjlighet att reflektera 

över sina tankar och resonera samt dra slutsatser. Samtal kring barns tankar uppmuntrar 

barnen att dra slutsatser och vara logiskt i sin tänkande.  

I resultaten nämns även att förskollärarna arbetar med lokalisering genom matematik-

vandringar. Förskollärarna promenerar med barnen till olika lekplatser eller uppmärksammar 

var barnen bor, diskuterar och jämför hur lång de har kommit från förskolan. Syftet är att barn 

ska förstå var de befinner sig i förhållande till förskolan. Detta arbetssätt bekräftas av Solem 

& Reikerås (2016, s.11) som förklarar Bishops lokalisering och orienterings aktivitet vilket 

beskriver hur lokalisering är grunden till att förstå var ett föremål vistas jämfört med sin 

omgivning. Kärre (2013, ss. 91–92) belyser också att förståelse för rumsuppfattning utvecklas 

genom att erbjuda material så att barn får möjlighet att undersöka dem medan förskollärarna 

är med och kommunicerar om barnets erfarenheter. Rumsuppfattning beskrivs med stöd av 

olika begrepp som det nämns i resultaten av studien när barn möter begreppen “framför” och 

“bakom” när de ställer sig i led. Kärre förklarar vidare att barn lär sig rumsuppfattning när de 

leker då finns det möjlighet för förskollärarna att använda ord som beskriver avstånd, 

placering eller orientering. Undersökningsresultatet visade att alla förskollärare var överens 

att leken är en viktig aspekt i barnens vardag. Förskollärarna betonar att förskolan är en 

mötesplats där vuxna ska uppmuntra barnens intresse som uppstår i deras lek. Enligt Solem & 

Reikerås (2004, s.12) utvecklas barns matematiska förståelse genom rollekar. Där används 

språk samt begrepp för att argumentera och uttrycka tankar. Genom spel och lek skapas 

möjligheter för att utveckla barns förmågor om läge och rumsuppfattning.  
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I barns lek upprepas ord som visar hur barn tänker kring begrepp som kopplas till 

rumsuppfattning. Även här är det avgörande att förskollärarna bekräftar barns intresse och 

utmanar dem med frågor (Kärre 2013, s. 95–96).  

En av respondenterna förklarade att de arbetar med symmetri när de befinner sig i naturen och 

de uppmärksammar former i samband med barnens kroppar eller genomför mönsterjakt i 

närområdet. Solem & Reikerås (2016, s.11) förklarar Bishops design och konstruktion 

aktivitet som beskriver att barn identifierar likheter och skillnader mellan former och 

symmetri redan i tidiga åldrar.  

I resultatet av undersökningen framkommer många exempel där barnen har möjlighet att lära 

sig räkna och utveckla förståelse för antalsord. De flesta av förskollärarna nämner att barn lär 

sig räkna bland annat när de samtalar med sina kamrater om till exempel hur många bilar som 

ingår i leken. 

Genom att räkna pinnar i skogen eller rimma utvecklas barns uppfattning för antal och 

räkneförmåga. Detta överensstämmer med Solem & Reikerås (2016, s.12) som beskriver 

Bishops (1991) räkning och mätning aktiviteter som finns i alla kulturer och utvecklas under 

vardagliga aktiviteter i förskolan. Några förskollärare berättar om matsituationen som är ett 

pedagogiskt moment i vardagen där barnen får möjlighet att samtala om hur tallrik, gaffel och 

kniv ska delas ut till varje person. Medvetna förskollärarna tar tillvara på matsituationen för 

att synliggöra räkneordens betydelse i praktiken vilket leder till att utveckla räknesystem och 

talsystem förmåga hos barnen. Även Sterner och Johansson (2006, ss.71–76) lyfter fram hur 

barn utvecklar sitt matematiska tänkande med stöd av förskollärarna som erbjuder verktyg till 

barnen så att de börjar räkna föremål och förstå grundläggande matematiska principer. 

Att ge barnen en förståelse av begreppet tid är också något som förskollärarna belyser att de 

arbetar med. Genom att tillsammans med barnen resonera kring hur mycket klockan är i 

förhållande till när de ska bli hämtade hjälper man barnen att utveckla sin tidsuppfattning 

(Björklund, 2009).  

8.3 Förskollärarnas förhållningssätt till arbetet med matematik 

I studien anser förskollärarna att de har ansvarar för att bemöta barns intresse genom att 

bekräfta deras tankar. De förklarar att förskollärarnas kompetens spelar stor roll i deras 

arbetssätt. De nämnde också att alla i arbetslaget bör ha samma förhållningssätt kring ämnet. 

Med andra ord krävs det att både förskollärarna och barnskötarna ha en gemensam syn på 

lärande. I studien framkommer också att det är förskollärarna som ansvarar för att sträva efter 

läroplansmålen i vardagen. Förskollärarnas förhållningssätt, kompetens, delaktighet och 

inflytande spelar stor roll i barns lärande. Björklund (2014) menar att pedagogernas 

förhållningssätt till ämnet är en viktig faktor som påverkar barnens möjligheter att på ett 

lustfyllt sätt komma i kontakt med matematik. Om intresset inte fångas hos barnen, då är det 

mindre möjligt att barn lär sig något av sina egna tankar och idéer.  

Doverborg (2006) bekräftar i sammanfattning av studier som gjordes av Doverborg, (1987), 

Doverborg & Pramling Samuelsson (1999) och Doverborg och Pramling Samuelsson (2006) 

att förskollärarnas inställning till matematik har förändrats under senaste åren och forskningen 

har visat att i dagens förskolor håller pedagoger sig till lärandet som stämmer med förskolans 

läroplan. I likhet med Doverborg (2006) beskriver också Emanuelsson (2006, s.43) att 

förskollärarnas kunskap är väsentlig för att kunna skapa ett gemensamt förhållningssätt och 

ett positivt synsätt på arbetet med matematik. Förskollärarnas kunskap och intresse kan 

uppmuntra barnen att möta matematik på ett lustfyllt sätt och påverka deras förhållningssätt 
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till ämnet i fortsättningen av det livslånga lärandet. Detta överensstämmer med tidigare 

forskning av Björklund och Barendregt (2016) som handlar om förskollärares medvetenhet 

om ämnet matematik i förskolan. Forskarna menar att pedagogens kunskapsinnehåll är viktigt. 

Som pedagog bör man vara medveten om hur barn lär sig och hur verksamheten organiseras 

för att uppnå utveckling i lärandet men man bör också vara medveten om sina egna 

kompetenser och hur dessa påverkar barnen.  

Björklund (2012, ss.19–20) benämner att matematiskt tänkande finns även hos det nyfödda 

barnet och att matematiska förmågor utvecklas beroende på hur deras erfarenheter bemöts och 

vilka möjligheter som de erbjuds av sin omgivning. Hon förklarar vidare att det är väsentligt 

att lyssna på barnen och tolka deras vardagsaktiviteter kring matematiskt lärande. Läroplanen 

betonar att förskollärare har ansvar att skapa förutsättningar för barn att utveckla sitt lärande. 

(Lpfö 98, rev. 2016, s. 11). Öhman (1996, s.178) framhäver också att förskollärare har ansvar 

att möta barns behov och skapa kontakt där barn får möjlighet att samspela.  

I studien förklarar förskollärarna att de visar intresse för barnens frågor och planerar 

verksamheten efter barnens tankar.  Även Arnér (2009, s.35) betonar att vuxna utvecklar sitt 

förhållningssätt om de lyssnar på barnen och möter deras behov med respekt. Hon menar att 

vuxna förstår barns tankar om de möter barns handlingar i vardagen. Att reflektera 

tillsammans med barnen leder till ny kunskap hos de och för att nå detta är det viktigt att 

tänka på förhållningssätten i mötet med barns funderingar. 

8.4 Hur läroplansmålen uppfattas och används 

I studien framkommer det att läroplanen är något som alla respondenter tar i beaktande i sitt 

arbete. Det stämmer bra överens med studien “Powerful teaching in preschool - a study of 

goal-oriented activities for conceptual learning”av Camilla Björklund (2014) där det belyses 

att Läroplanen lyfter fram mål som förskollärarna ska arbeta med trots att det inte framstår hur 

dessa mål ska uppnås. Detta är något som vår studie bekräftar. Även om målen upplevs svåra 

att förstå finns viljan hos förskollärarna att utveckla sin kompetens genom att ta hjälp av 

Skolverkets och kommunens insatser gällande matematikfortbildning. 

Förskollärarna som vi har intervjuat anser att målen i matematik som redogörs i Läroplanen är 

många och man önskar sig att de vore mer konkreta. Av den anledningen arbetar några av 

förskollärarna med matematik efter deras egna erfarenheter, intresse och kompetens. Enligt 

Lpfö 98 (rev. 2016, s.10) förskollärarna har ansvar att arbeta med att utveckla barns förståelse 

för för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, ordning, 

antal och talbegrepp samt mätning, tid och förändring, samt förskollärarnas ansvar är att 

utveckla barns förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp 

och samband mellan begrepp.  

Något som skulle underlätta för förskollärarna när de försöker få en uppfattning av hur målen 

ska användas skulle vara en djupare förståelse för vilka matematiska kunskaper som barnet 

behöver erövra.  Det kanske är så att man behöver titta på målen på ett annat sätt och inte dela 

in de så strikt i mål som berör matematik, språk, naturvetenskap och så vidare. Doverborg och 

Pramling Samuelsson (2004, ss.8–12) väljer att lyfta fram ytterligare ett strävansmål och 

koppla det till matematisk kunskap.  Förskolan ska sträva efter att varje barn tillägnar sig 

nyanserade innebörder i begrepp, erfar samband och upptäckter och nya sätt att förstå sin 

omvärld. Det handlar alltså om att ge barnen de redskapen de behöver för att förstå sin 

omvärld och ett sätt att göra det på, är med hjälp av matematiken. 



 

31 

 

Respondenterna i studien är måna om att använda sig utav Läroplanen men de ser den mest 

som en checklista och för att vara säkra på att de sköter sitt jobb på ett korrekt sätt. Risken blir 

då att man fokuserar på ord och begrepp som nämns och missar det man ska sträva efter i 

matematiken, att barnen ska uppfatta matematiken som något lustfyllt så att de utveckla ett 

positivt förhållningssätt till matematik. 

När man studerar skolans strävansmål lite närmare (Läroplan för grundskolan, 2017) i relation 

till matematik kan man konstatera att i den inledande texten står att undervisningen ska bidra 

till att eleverna ska utveckla intresse för matematik och tilltro till sin egen förmåga att 

använda matematik i olika sammanhang. Det vill säga att det som barnet ska träna på är att bli 

en “problemlösare” genom att använda matematik och matematiska symboler (Doverborg och 

Pramling Samuelsson 2004, s.10). Det som lärs ut måste alltså kännas meningsfullt för barnen 

vilket är något som måste följa barnen genom alla deras år i skolsystemet.  

8.5 Uppföljning och vidareutveckling i arbetet med målen 

Förskollärarna som deltog i studien beskriver några olika områden i arbetet med matematik 

som de anser behöver utvecklas. Flera av våra respondenter ser dokumentation som ett sätt att 

vidareutveckla arbetet. Med hjälp av dokumentation menar de att det skapas möjlighet att 

reflektera över aktiviteterna som genomförs för att se om de arbetar mot de uppsatta målen. 

Respondenterna reflekterar också över att lärandet på förskolan ske parallellt hos pedagogerna 

och hos barnen och ser dokumentationen som ett sätt att fånga just denna parallella process. 

Med hjälp av god uppföljning och dokumentation ser de att barnens tankar och användning av 

begrepp kan fångas upp samtidigt som det skapas möjlighet för de själva att reflektera över 

sitt arbetssätt. I Lpfö 98 (rev.2016, s.15) står det att dokumentation är något som arbetslaget 

ska ansvara för och att syftet är att bland annat följa upp och analysera varje barns utveckling 

samt utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet 

med läroplanens mål. 

Två av respondenterna menar att det är betydelsefullt att ta reda på hur ämnet matematik ser 

ut i skolan samt vad inom ämnet eleverna upplever som svårt. De ser det som en 

vidareutveckling av sitt arbete på förskolan att kunna på bästa sätt förbereda barnen på det 

som kan upplevas som extra utmanande i skolan.  Bråk och division anses av en av 

förskollärarna vara ett område inom matematiken som behöver vidareutvecklas. (Doverborg, 

Pramling och Pramling Samuelsson 2013, ss.106–108).  
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9. METODDISKUSSION 
I studien används kvalitativ metod och intervjun som verktyg. Anledning till att kvalitativ 

metod valdes var att få fram hur förskollärarna tänker och arbetar med matematiska begrepp. 

Sex förskollärare intervjuades i studien och de framkomna svaren av frågeställningar visade 

att materialet var tillräckligt för att genomföra studien. Förskollärarna som deltog i 

undersökningen kände vi sedan tidigare vilket var positivt eftersom det var lättare att boka 

intervjutid som passade dem bäst och de kände sig trygga med oss. Vi valde att inte lämna ut 

intervjufrågorna innan eftersom syftet var att ta reda på deras egna tankar och funderingar 

kring ämnet.  

Inför studien genomfördes också två pilotstudier. Syftet var för det första att se om metoden 

passar till studien och för det andra att förbereda oss själva inför undersökningen. De två 

förskollärarna som deltog i pilotstudien var utöver de sex förskollärarna som deltog i själva 

studien. Resultatet av pilotstudien inspirerade oss till användningen av intervju som verktyg.   

Problematiken för oss var tidsperioden då intervjuerna skulle utföras. Vi hade planerat att 

genomföra alla intervjuer under tre veckor men insåg att detta var en kort tid på grund av 

praktiska skäl såsom sjukdomar och brist på personal på de olika arbetsplatserna. Vi fick 

lägga om vår planering och förlänga tiden för att kunna genomföra alla intervjuer så att det 

passade våra respondenter på ett bättre sätt. 

Fejes och Thornberg (2015, s.38) förklarar att vid kvalitativ undersökning kommer forskaren i 

kontakt med människors syn och upplevelser av ett fenomen som bildar till nya tolkningar. 

Forskaren får beskrivning av ämnet som ska tolkas och bearbetas. Detta överensstämmer med 

vår studie. Kvalitativa metoden gav oss möjlighet att få personligt kontakt med de 

förskollärare som hade kunskap inom ämnet. Vi fick ett brett och detaljerat material vilket 

bearbetades genom Giorgis analysmetod som var en praktiskt och systematisk metod.  
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10. DIDAKTISKA KONSEKVENSER 
I inledande text redogörs varför det anses viktigt att väcka barns intresse för matematik i tidig 

ålder så att deras matematiska identitet kan formas (Palmer 2011 s.10). För att detta ska vara 

möjligt krävs en medvetenhet från pedagogerna. Medvetenheten som behövs beskrivs väl i 

studien av Björklund och Barendregt (2016) och är också något som våra respondenter 

belyser. Att det krävs en systematiskt och medvetet arbetssätt är de flesta överens om. Det 

finns dock olika orsaker som försvårar för förskollärarna att arbeta med matematik på detta 

sätt. Rutiner som inte hålls och ändras ofta är exempel på försvårande omständigheter. Dessa 

omständigheter kommer dock med största sannolikhet alltid att vara ett faktum för 

pedagogerna men bör inte orsaka ett uteslutande av ett medvetet matematikarbete. Något som 

skulle kunna underlätta arbetet är en gemensam kunskapsgrund att stå på. Ett gemensamt 

förhållningssätt till varför matematik är viktigt att arbeta med men också till hur man på bästa 

sätt kan arbeta med målen som nämns i Läroplanen. Eftersom förskollärarutbildningen är 

något som har förändrats under årens lopp så anser inte vi att den räcker som en gemensam 

grund. 

Kompetensutveckling är därför något som skulle kunna jämna ut kunskapsnivån och ge 

pedagogerna ett gemensamt förhållningssätt, ge stöd för att utveckla sin kunskapsnivå och ge 

dem verktygen som behövs för att nå alla barn, förbereda dem för sin skoltid och livet 

därefter. Eftersom det finns förskollärare som inte har valt att studera matematik under sin 

utbildning så är det dock svårt att bygga kompetensutvecklingen på endast de kunskaper man 

bär med sig. Av den orsaken anser vi att kompetensutveckling för förskollärare bör utgå ifrån 

vad läroplanen kräver samtidigt som den successivt bygger upp kunskapsnivån hos alla. 

Respondenterna nämnde bland annat att de har varit på kompetensutvecklingsdagar i 

matematik som belyser Alan Bishops matematiska aktiviteter. De upplevde att utbildningen 

var givande och intressant men ingen tydlig koppling till läroplanen gjordes. Det krävs alltså 

kompetensutbildning som på ett tydligt sätt är kopplade till läroplanen för att konkretiserar 

målen men också didaktiken. Det krävs tydliga aktiviteter som går att knyta till de begreppen 

som läroplanen lyfter fram samtidigt som förskollärarnas kunskap i matematik fördjupas.  

Rektorer och chefer som oftast beställer olika utbildningar åt sin personal behöver få hjälp att 

göra en djupgående kompetensinventering så att dessa utbildningar är anpassade efter 

pedagogernas behov. För att kunna göra en kompetensinventering behöver man vara 

medveten om vilka kompetenser som är nödvändiga när man arbetar med matematik på 

förskolan. Vi anser att Björklunds och Barendregts (2016) studie ger en god fingervisning 

gällande detta som rektorer och chefer skulle kunna ha användning av. 
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11. FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 
Vid analysen av vår samlade data kunde vi konstatera att förskollärarna tyckte att 

läroplansmålen var svåra att tolka. Majoriteten tyckte att det var viktigt att följa läroplanens 

rekommendationer och förstod vikten att börja med matematik i tidig ålder. Några av 

förskollärarna gjorde kopplingar till sin egen barndom och erfarenheter kring ämnet 

matematik från sina tidiga skolår. 

Med detta som bakgrund ser vi två olika områden som skulle kunna studeras vidare för att 

förbättra arbetet med matematik i förskolan. Förskollärarnas arbetssätt och förhållningssätt till 

matematik påverkas beroende av deras egna upplevelser från tidiga skolår, men på vilket sätt 

och vad får det för konsekvenser? Det anser vi är ett intressant ämne att forska vidare på och 

se om det finns sätt för att redan under förskollärarutbildningen hjälpa blivande förskollärare 

att se på matematikämnet på ett mer positivt och lustfyllt sätt.  

Eftersom matematiken ska vara en naturlig del i det dagliga arbetet med barn anser vi att nästa 

ämne som skulle vara värt en djupare undersökning är kompetensutveckling. Hur 

kompetensutveckling på bästa sätt kan formas för att stödja alla pedagoger i arbetet med 

läroplanens mål i matematik. Intresset för matematik varierar mellan pedagogerna. Det finns 

förskollärare som har läst matematik under sina högskolestudier och de som inte har gjort det. 

Personal utan högskoleutbildning har varierad erfarenhet och syn på matematik. Hur ska man 

då kunna skapa och erbjuda kompetensutbildningar som gynnar alla och som framförallt 

gagnar barngruppen? 

Vi kan slutligen konstatera att under andra halvan av 2016 och i början av 2017 reviderades 

läroplanen återigen. Förslaget för revideringen blev klar under tiden för vår studie och har i 

nuläget lämnats till regeringen. Många förändringar har gjorts. Bland annat har begreppet 

undervisning och förskollärarens ansvar förtydligats för att skapa en högre och mer jämlik 

kvalité i Sveriges förskolor. Skrivningar om digital kompetens har uppdaterats i enlighet med 

den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet. Med tanke på att målet är att skapa en 

mer jämlik förskola anser vi att matematikmålen också bör förtydligas. Det som vi anser 

behövs är en förtydlighet av vilka kompetenser som förskollärarna bör besitta för att kunna 

arbeta med läroplansmålen på ett givande sätt. Det hade enligt vår åsikt kunnat underlätta för 

många pedagoger att inse vikten av att använda korrekta matematiska begrepp i dagliga 

arbetet och kunna se läroplanen som ett användbart verktyg istället för en “checklista”. 
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BILAGA 1 

 

 

 
Högskolan i Borås 2017.12.17 

Sektionen för förskollärarutbildning  

Telefon 033- 435 40 00 (växel) 
  

En kvalitativ intervjuundersökning om pedagogers syn på arbetet med matematiska begrepp i 

förskolan 

  

Hej! 

Vi är två studenter som just nu läser den sista terminen i programmet Validering för 

pedagogiskt verksamma förskollärare vid Högskolan i Borås. Vi skriver för tillfället vårt 

examensarbete och har som undersökningsmetod att intervjua pedagoger i förskolan. 

Syftet med vår studie är att undersöka hur förskollärare beskriver att de arbetar för att 

utveckla barnens förmåga att använda och förstå matematiska begrepp. 

Vi är intresserade av att intervjua Dig och hoppas Du samtycker. Intervjun är givetvis frivillig 

att delta i, men vi är ytterst tacksamma om Du vill hjälpa oss att genomföra vår studie. Under 

intervjun kommer en diktafon att användas, detta för att underlätta bearbetning av 

information, samt för att ingen information ska gå förlorad. Dock tar vi givetvis hänsyn till 

om någon vill avstå från att bli inspelad. Fiktiva namn på såväl pedagoger som förskolor 

kommer att användas. Vi lägger vikt vid Dina tankar och fokuserar alltså inte på vem Du är, 

därför är Du som svarar anonym. Endast vi har tillgång till det inspelade materialet, det 

kommer att behandlas konfidentiellt. 

  

Tack för att du ställer upp! Ditt stöd kommer att ge vårt arbete kvalité. Om Du har frågor, 

funderingar eller tillägg efter intervjun är du välkommen att ta kontakt med någon av oss. 

  

JasmenMehrabian xxxxxxxxxxx 

Vasso Siameti      xxxxxxxxxxx 
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Högskolan i Borås 2017.12.17 

Sektionen för förskollärarutbildning  

Telefon 033- 435 40 00 (växel) 
  

 

 

 

MEDGIVANDE FRÅN FÖRSKOLLÄRARE  
 
                         JA, jag vill delta i studien  
                         NEJ, jag vill inte delta i studien  
 

 

 

Förskollärarens namn:................................................................................. 
Datum………………………………………………………………………….... 
Tel:............................................................................................................... 
  



 

 

 

 

Intervjufrågor: 
 

1-Hur länge har du arbetat i förskolan som förskollärare? 

 

2-Vilken roll hade matematik i din förskollärarutbildning?  

 

3-Hur lyfter ni matematiken i förskolan? 

 

4-Hur skulle du beskriva betydelsen av att arbeta med matematiska begrepp i verksamheten? 

 

5-Vilken betydelse anser du att du har som förskollärare för barns lärande i matematik? 

 

6-Vilken betydelse anser du att förskolans läroplan har i arbetet med matematik i förskolan? 

Eventuellt vilka fördelar och nackdelar 

 

Följdfrågor: 

7-Hur uppfattar du att barnen utvecklar sin förmåga att använda matematiska begrepp i 

verksamheten?  

 

8-Hur arbetar ni i verksamheten med detta läroplansmål? Har du några konkreta exempel du 

kan beskriva? (fördela/nackdelar)  

 

9-Har du förslag på hur man kan vidareutveckla arbetet kring detta läroplansmål? 

 

10-Hur uppfattar du att ni i verksamheten kan se att barnen utvecklar sin förståelse för rum, 

form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och 

talbegrepp samt för mätning, tid och förändring… “ 

 

11-Har du några konkreta exempel du kan beskriva?  

 

12-Har du förslag på hur man kan vidareutveckla arbetet kring detta läroplansmål?     

 

13-Hur uppfattar du att ni i verksamheten arbetar med att utveckla barnens förmåga att 

urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan 

begrepp? 

 

14-Har du några konkreta exempel du kan beskriva? 

 

15-Har du förslag på hur man kan vidareutveckla arbetet kring detta läroplansmål?  

 

16-Har du något att ta upp eller har du frågor och funderingar innan vi avslutar intervjun?  
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