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Bakgrund 
Under denna del av uppsatsen kommer vi att redogöra för studier som ligger till grund för vår 

undersökning och som är adekvat för vårt syfte. I vardagen finns det många bra tillfällen att ta 

till vara på matematik som till exempel dukning, samling och genom leken med mera.  För att 

barnen skall få en bra matematisk kunskapsgrund är det viktigt att förskollärarna synliggör 

matematiken i förskolan på ett roligt och lustfyllt sätt.  

 

Syfte 
Syftet med studien är att ta reda på hur några förskollärare i förskolan uppfattar matematisk 

begreppsbildning. Studien kommer även att behandla hur de beskriver vilka metoder de 

använder sig av samt hur de säger att matematiken görs synlig för barnen. 

 

Metod  
Vi har valt att använda oss av kvalitativ metod. Det verktyg som vi har använt oss av i studien 

är kvalitativ intervju, där åtta förskollärare på tre olika förskolor har intervjuats.  

                                                                                                                                                    

Resultat 
Resultatet i vår studie visar att förskollärarna finner att förskolans vardagliga situationer som 

till exempel: matsituationen där barnen räknar ut hur många köttbullar de kan ta, under 

samlingen när barnen räknar antal deltagande barn, utevistelse där förskollärare använder 

skogsmiljö för att lära ut matematisk termologi och påvisar skillnader inom längd, storlek och 

vikt kan inspirera barnens utveckling av matematisk begrepps bildning. De undervisnings 

metoder pedagogerna använder vid utlärningen av matematisk begreppsbildning är på många 

sätt lika och bygger på samma principer, att göra matematiken lustfylld samt att använda sig 

av barnens nyfikenhet. Förskollärarna tycker att de matematiska begrepps bildning som 

barnen ska ha med sig vidare till skolan är vikt, antal, volym, geometriska former, räkning, 

sortering, jämförelse och bråk. 



 
 

3 
 

Innehåll 
Förord ................................................................................................................................... 5 

Inledning................................................................................................................................ 6 

Syfte ...................................................................................................................................... 7 

Bakgrund ............................................................................................................................... 8 

Förskolans läroplan, Lpfö98 ............................................................................................... 8 

Barnets möte med matematiken ........................................................................................ 9 

Förskolläraren och matematiken i förskolan ....................................................................... 9 

Förskollärarens syn på matematik i förskolan ...................................................................10 

Matematik och språket ......................................................................................................11 

Barns lärande ...................................................................................................................11 

Matematisk kunskap .........................................................................................................12 

Teoretisk utgångspunkt ........................................................................................................13 

Utvecklingspedagogikens innehåll ....................................................................................13 

Förskollärarens roll och förhållningssätt ............................................................................13 

Metod ...................................................................................................................................14 

Kvalitativ metod ................................................................................................................14 

Fenomenografi ..................................................................................................................14 

Urval .................................................................................................................................15 

Genomförande ..................................................................................................................15 

Etik ...................................................................................................................................16 

Informationskravet ...................................................................................................................... 16 

Samtyckeskravet ......................................................................................................................... 17 

Konfidentialitets kravet ............................................................................................................... 17 

Nyttjandekravet ........................................................................................................................... 17 

Validitet och reliabilitet ......................................................................................................17 

Validitet ......................................................................................................................................... 17 

Reliabilitet..................................................................................................................................... 17 

Analys och bearbetning ....................................................................................................18 

Resultat ................................................................................................................................19 

Förskollärarnas uppfattning av matematisk begreppsbildning ...........................................19 

Matematisk begreppsbildning i vardagen ............................................................................... 19 

Planerad matematikundervisning ............................................................................................. 19 

Matematisk begreppsbildning som grund för barnets livslånga lärande.............................20 

Synliggörande av matematisk begreppsbildning ...............................................................21 

Matematiska undervisningsmetoder ..................................................................................22 

Sammanfattning ................................................................................................................22 

Diskussion ............................................................................................................................23 

Resultatdiskussion ............................................................................................................23 



 
 

4 
 

Förskollärarnas uppfattning om matematisk begrepps bildning .......................................... 23 

Synliggörande av matematisk begreppsbildning i vardagen ............................................... 24 

Undervisningsmetoder och material ........................................................................................ 24 

Matematiska kunskaper som barnen ska ha med sig vidare till skolan ............................. 26 

Metoddiskussion ...............................................................................................................26 

Didaktiska konsekvenser ..................................................................................................27 

Förslag till vidare forskning ...................................................................................................28 

Referenslista ........................................................................................................................29 

Bilaga 1: ...............................................................................................................................32 

Missiv brev ........................................................................................................................32 

Bilaga 2: ...............................................................................................................................33 

Intervju frågor....................................................................................................................33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

5 
 

Förord 
 

Vi vill tacka alla förskollärare som har ställt upp på att delta i vår undersökning! Och även ett 

stort tack till vår handledare Sonja Kihlström som har stöttat och gett oss goda råd under 

examensarbetets gång! Vi vill också tacka våra familjer och arbetskamrater som har funnits 

vid vår sida under hela utbildningen och examensarbetet! 

                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

6 
 

Inledning 
 

Vi har valt att undersöka och visa på pedagogers synsätt i förskolan. För många är matematik 

siffror och tal men i själva verket är matematik så mycket mer.  

Alla förskollärare har olika erfarenheter och kompetenser i ämnet, beroende på bakgrund och 

intresse för ämnet uppfattas det olika av förskolärare. Detta har en stor betydelse för hur de 

synliggör matematiken i verksamheten. Att uppmärksamma detta är viktigt då det har stor 

betydelse för hur barnen uppfattar ämnet och den bild av matematiken som förmedlas till 

barnen.  

 

För att barnen skall uppfatta matematiken positiv och rolig måste den presenteras på ett sådant 

sätt att barnen får en positiv bild av matematiken, (Thisner 2007, s.11). För att detta skall 

kunna ske kan matematiken synliggöras i barnens vardag på ett roligt och lekfullt sätt. För att 

på ett bra sätt kunna förmedla och lära ut matematiken till barnen är det viktigt att ämnet är 

roligt och inspirerande.  

Det är viktigt att kunna visa när matematiken kan användas så det inte blir något som barnen 

tycker de bara gör i förskolan när pedagogen tar upp ämnet. Att kunna och förstå matematik 

är något som vi har glädje av i hela livet därför är det viktigt att lägga en bra grund för 

lärandet (Doveborg och Emanuelsson, s.43). 

 

Orsaken till att vi intresserat oss för ämnet är just för att vi tycker det är så viktigt, lär sig inte 

barnen grunderna och förstår sambanden och när/hur matematiken kan användas så tror vi att 

de får svårare att ta till sig ny kunskap vid sin fortsatta skolgång. Läroplanen för förskolan 

(Lpfö98, reviderad 2010) säger att inlärningen skall ske på ett lustfyllt sätt, det är därför vårt 

uppdrag som förskollärare att se till att inlärningen av matematiken blir lustfylld. Av vår egen 

erfarenhet tror vi att inlärningen kan ske på ett naturligt sätt, vare sig det är ute i naturen, 

samlingen eller vid någon annan aktivitet i verksamheten. 
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Syfte 
 

Syftet med studien är att ta reda på hur några förskollärare i förskolan uppfattar matematisk 

begreppsbildning. Studien kommer även att behandla hur de beskriver vilka metoder de 

använder sig av samt hur de säger att matematiken görs synlig för barnen. 
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Bakgrund  
 

Under denna del av uppsatsen presenterar vi undersökningar som ligger till grund för vår 

undersökning och som är relevant för vårt syfte. Meningen med studien är att undersöka hur 

förskollärare beskriver och tänker om matematisk begreppsbildning i förskolan. Vi börjar med 

historiken till matematiken i förskolan och vad som står skrivet i läroplanen för förskolan. Det 

som knyter an till vår studie beskrivs i kapitlet om förskollärarens syn på matematiken i 

förskolan där det påpekas vikten av en engagerad och delaktig förskollärare som ser alla 

möjligheter som finns att blanda in matematiken i vardagssituationer samt att fånga upp 

barnens intresse för matematiken och hjälpa dem att utvecklas. 
 

Historisk tillbaka blick 
 

Grunden till den svenska förskolan finns att hitta hos en tysk pedagog, Friedrich Fröbel 

(1782-1852). Fröbel intresserade sig i första hand för de mindre barnen vilka han jämförde 

med små plantor, likt dessa måste barnen få omvårdnad och kärlek för att kunna utvecklas. 

Utifrån hans idéer startas så kallade barnträdgårdar vilka var hämtade från hans Kindergarten 

som startades i Tyskland 1840 (Öman 1991, s.23). 

 

En pedagog som tolkat Fröbels pedagogik är Öman (1991) som menar att i hans pedagogik 

stod lek, arbete och lärande i centrum. Fröbel tog fram ett undervisningsmaterial, så kallade 

lekgåvor. Materialet utgår från klotets, cylinderns och kubens geometriska egenskaper. 

Lekgåvorna har som syfte att stimulera barnens fantasi samt att konkretisera undervisningen i 

matematik och geometri. Vid leken med lekgåvorna skulle dessa få barnen att komma fram till 

egna slutsatser, de är också till hjälp för att stimulera barnens begreppsförmåga.  

 

Något Fröbel tryckte på och ansåg väldigt viktig för är barnens lärande är den fria leken. 

Leken ger barnen utrymme för att uttrycka upplevelser, känslor och tankar samtidigt som de 

genom leken tillgodogör sig kunskap. Den vuxna har en viktig uppgift enligt Fröbel att 

inspirera och uppmuntra barnen till lek (Öman 1991, s.32). 

 

Förskolans läroplan, Lpfö98  
 

Förskolan fick sin första läroplan 1998 och ingår i samhällets utbildningssystem för barn och 

ungdomar.  Kommunerna står för genomförandet av det som staten anger som övergripande 

målen och riktlinjerna. Strukturmässigt ser förskolans läroplan ut som skolans läroplan.  

Läroplanen delas in i tre olika delar (Pramling Samuelsson & Sheridan 2006, s.22-23).  Första 

delen handlar om värdegrunden vilken ska präglas genom hela verksamheten. Andra delen 

framställer förskolans uppdrag där synsätt är grunden i arbetet samt arbetssätt och 

förhållningssätt. Tredje delen handlar om målen och riktlinjerna. Vilket innehåll verksamhet 

ska ha står beskrivet i målen och vilket ansvar ska pedagoger ha står beskrivet i riktlinjerna.  
  

Förskolan ska sträva efter att varje barn… 

 Utvecklar sin förmåga att upptäcka och använda matematik i meningsfulla 

sammanhang. 

 Utveckla sin förståelse för grundläggande egenskaper i begreppen tal. Mätning och 

form samt att orientera sig i tid och rum, 

Arbetslaget skall… 

 Stimulera barns nyfikenhet och begynnande förståelse av skriftspråk och matematik, 

(Lpfö 98, 1998, s. 9-10) 
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I den reviderade Läroplanen 2010 betonas vikten av att pedagogerna ska sträva efter att lära 

barnen om de olika begreppen både språkligt och konkret. Förskollärare ansvarar för att 

barnen ska utmanas och väcka deras intresse för matematiken samt att förskollärarens 

uppdrag är att skapa en rolig och stimulerande verksamhet där barn ska få positiva tankar om 

sitt eget skapande och tänkande. Det framförs också i Läroplanen att det livslånga lärandet 

skall sätta sin prägel på hela förskolans verksamhet och för alla barn som befinner sig där 

samt att verksamheten skall kännas trygg, rolig och lärorik. 

Barnets möte med matematiken  
 

Möte med matematiken ska ske i olika förskolans traditioner och med det menas att det ska 

ske i leken, vardagsrutinerna samt i arbete med olika tema (Doveborg 2006, s.8). Även 

Ahlberg (2000, s.15) påpekar att lek och lärande hänger ihop samt att leken har stor betydelse 

i barns lärande. Författaren menar med detta att genom leken barn utforskar sin omvärld.  

 

Doveborg (2006,s.8) hävdar att matematiken borde komma naturligt i barnens vardag och det 

är då matematisk lärande borde synliggöras. För att barnet skulle uppnå lärande på ett lustfyllt 

sätt har förskollärare stor roll att uppmana och synliggöra den matematik som finns kring 

barnet i dess vardag. Matematisk lärande ska ske i samspel mellan förskollärare och barnet. 

Förskollärarens roll och uppgift är att utmana barnen i vardagliga lekar så som i lekar med 

klossar där barn kan lära sig olika former, mönster, höjd och sortering. Författaren belyser att 

det krävs kunniga och aktiva förskollärare som utgår ifrån barnens synvinkel för att upptäcka 

matematiken.  

 

Ahlberg (2000, s.14-15) belyser att vissa förskollärare synliggör matematiken i vardagen och 

vissa förskollärare planerar speciella tillfällen för att lära ut matematiken. Förskollärare som 

inte planerar speciella tillfällen för matematisk lärande tycker att olika matematiska begrepp 

skall komma in naturligt i barns vardagliga verksamhet. Författaren påpekar att det kan finnas 

en nackdel med det här sättet för lärandet eftersom alla barn inte är riktigt med under lärande 

processen. Med det menas att förskollärare och barnen befinner sig i olika rum vilket gör att 

vissa barn kan missa detta speciella tillfälle. Detta blir en stor uppgift och utmaning för 

förskollärare att fånga barnens intresse samt få alla barn delaktiga.  

Förskolläraren och matematiken i förskolan  
 

Camilla Björklund, finländsk forskare i pedagogiken, påpekar i sin doktors avhandling att det 

finns många möjligheter i förskolan där matematiken kan påträffas (2007, s.60). Det är viktigt 

att barn möter matematiken vid olika tillfällen och att bemöta matematiken ur olika synvinkel. 

Förskollärarna som är lyhörda och medvetna om matematiska tillfällen i förskolan kan ge 

barnen bättre förutsättningar att utveckla sin förståelse för matematiken. Författaren menar att 

förskollärarnas egen uppfattning av matematiken i förskolan har stor betydelse i för hur 

förskollärarna arbetar med detta. Björklund hävdar att samspel mellan aktiva förskollärare i 

innebördsrika situationer och barn är det som stimulerar barns lärande. Det är viktigt att barn 

möter matematiken redan i tidiga åldrar genom att förskollärarna reflekterar kring ämnet 

(Doveborg & Pramling Samuelsson 2007, s.129). Det hjälper barnen att förstärka deras 

förståelse för matematik och att de får en positiv bild av ämnet.  

 

Pramling Samuelsson och Sheridan (2007, s.80) hävdar att det är viktigt att förskollärarna 

synliggör matematiken i de vardagliga situationerna i förskolan samt utmanar barnen att tänka 
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matematisk. Det är även viktigt att förskollärarna har en positiv förhållningssätt till 

matematiken eftersom det påverkar barnets bemötande med matematiken (Emanuelsson 2006, 

s.42). Även Dahl och Rundgren (2005, s.82) belyser förskollärarens roll hur och på vilket sätt 

matematiken och olika matematiska begrepp synliggörs. Författarna menar att det är viktigt 

att förskollärarna tar tillvara olika situationer i vardagen där matematiken finns och 

tillsammans med barnen fångar dessa tillfällen.  

 

Ahlberg (2000, s.13) betonar att leken är viktigt i barns utveckling och att genom leken 

förstärks barns matematiska kunnande. Genom till exempel att spelar spel, bygger med lego 

och klossar, leker affär, rim och ramsor med matematisk innebörd kan de lära sig 

matematiken och skapa egna tillvägagångssätt vad det gäller problemlösning.  

 

Det är viktigt att barn använder sig av matematiska begrep i de situationerna där 

förskollärarna synliggör matematiken samt att det är viktigt att ta reda på hur barn tänker och 

vilken uppfattning de får ur de olika matematiska perspektiven för att kunna utmana dem 

vidare i sin utveckling (Samuelsson & Sheridan 2006, s.69-70). 

Förskollärarens syn på matematik i förskolan 
 

Förskollärare i förskolan har olika syn på vad matematiken är och hur de i verksamheten kan 

lära ut matematik. Det finns flera olika undersökningar som påvisar detta. En del av 

förskollärarna använder sig av vardagssituationer för att lära ut matematiken medan andra 

använder sig av planerad undervisning. Det skiljer sig också emellan hur förskollärarna som 

planerar inlärningen av matematiken agerar, vissa av dem ställer upp problemställningar för 

barnen som de får lösa genom temaarbete andra har väl planerade samlingar. De som 

använder vardagshändelser är uppmärksamma på situationer där matematiken kan komma in 

på ett naturligt sätt och där barnen själva kan upptäcka den, exempel på sådana situationer är 

vid dukning eller när barnen spelar ett spel (Ahlberg 2000, s.17). För att förskolläraren skall 

kunna använda dukningen som matematiskt lärande krävs att hon förbereder dem på detta 

genom att vara närvarande och på ett mycket medvetet sätt för in matematiken i aktiviteten 

(Doverborg och Pramling Samuelsson 1999, s.54).  

 

Doverborg och Pramling Samuelsson visar en mängd olika exempel på hur matematiken kan 

användas under såväl dukningen som under måltiderna, de visar på barnens möjligheter till att 

göra egna reflektioner vid utförandet av till exempel dukningen. När bordet skall dukas måste 

barnet tänka på hur många tallrikar och glas som skall tas fram, om alla är närvarande, hur 

många fattas. Barnen tänker och löser problemen på olika sätt. Ett sätt som tydliggör hur de 

kommer fram till lösningen är om förskollärarna har möjlighet att dokumentera hur de tänker 

till exempel genom att fotografera utvecklings processen eller spela in det vad barn säger. 

Dokumentationen har också en viktig betydelse genom att barnen senare kan gå tillbaka och 

titta på hur det löste problemet och på det viset bli medvetna om hur inlärningen gått till 

(Doverborg och Pramling Samuelsson 1999, s.55-57). 

 

Inlärandet av matematiken är en ständigt pågående process mellan förskollärarna och barnen 

(Doverborg och Pramling Samuelsson 1993, s.21). Att förstå barns språk är mycket viktigt för 

förskollärare, det är en förutsättning för att fånga upp barnens intresse för matematiken och 

hjälpa dem att utvecklas (Heiberg Solem och Lie Reikerås 2004, s.20-21). För att se alla 

möjligheter som finns att blanda in matematiken i vardagssituationer måste förskolläraren 

sätta på sig ”matematikglasögonen”, genom upplevelser och att förskolläraren är engagerad 

och delaktig i verksamheten och hjälper barnen att sätta ord på de matematiska termerna så 
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kommer barnen att bli engagerade i den matematiska världen (Doverborg och Pramling 

Samuelsson 1999, s.128). 

 
Matematik och språket 
 

Matematik och språket är bundna till varandra. Emanuelsson (2006, s.40) hävdar att barn 

utvecklar sitt språk genom matematiska begrepp som till exempel lägesord, beskrivningar, 

rumsuppfattnings, etcetera. Björklund (2009, s.137) menar att matematiken inte borde 

avskiljas från andra intellektuella och sociala tillgångar. När matematiken anses som ”socialt 

och kulturell fenomen…” (s.137) förbindelse till språket stärks och tydliggörs genom att 

använda sig av matematiska begreppsbildningar (ibid). Enligt Häggblom (2000) i Björklund 

(2009) är språket en viktig funktion i begreppsbildningar eftersom det omfattar många sätt att 

beskriva olika begrepp både muntligt och i skrift. 

 

Barns lärande  

 

Björklund (2009, s.37) påpekar att barn i förskolan dagligen använder sig av matematiska 

begreppsbildningar i samverkan med andra barn och även vuxna. Enligt författaren har 

begrepp som barn möter i förskolan som ”dimensioner och propositioner, positioner, omfång, 

antal och ordningsföljd…” (s.37) stor betydelse i barnens tidiga möten med matematiken samt 

är det viktigt att dessa begrepp är beskrivningar till förbindelser mellan föremål. Även 

Ahlberg (1994, s.15-17) hävdar att barn möter matematiken tidigt och den stärks i samverkan 

med andra i barnens omvärld. Matematisk skicklighet utvecklas genom olika material som 

finns i barnens miljö och med det materialet kan barnen till exempel sortera, jämföra, etcetera.  

 

Gelmans och Gallistels aktuell forskning, som nämns i Steiner och Johansson (2007, s-72-76) 

beskriver att det finns fem grunder hur barn lär sig räkna: 

 

1. ”Ett till ett princip” 

Den här metoden går ut på hur parbildning kan sammanställa två olika satser. Med 

detta menas att till exempel para ihop en vante till en hand eller en sko till en fot 

tillsammans med barnen, samt att barnen inte behöver kunna siffror eller räkneord 

 

2. ”Principen om räkneordsordning” 

Här medförs att det som räknas sammanförs med ett räkneord och i rätt ordning som 

1,2,3 och så vidare. I den här principen är barnen medvetna om att räkneorden 

kommer i rätt följd men däremot i frågan om mängd då måste de räkna mängd igen. 

 

3. ”Antalsprincipen”  

Antalsprincipen medför det att sista uppräknade siffran betyder mängd av det barnen 

räknat. Det visar att barnen förstår att sista räkneord är samma som antal objekt. 

 

4. ”Abstraktionsprincipen” 

Den här principen går ut på att barnen kan räkna ihop olika objekt. Till exempel de 

kan räkna olika leksaker och får fram mängd av leksaker totalt.  

 

5. ”Principen om godtycklig ordning” 
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Den här principen medför när barnen börjar räkna olika objekt överallt och dessa 

räknas bara en gång. Objekten kan vara indelade i grupper men är ännu samma 

kvantitet.  

 
 
 
 

Matematisk kunskap 
 

Björklund (2009, s.17) hävdar att förskollärarens syn på matematiken påverkar undervisnings 

metoder och lärandet. Med det menar författaren att förskollärarens förhållningssätt påverkar 

den som undervisar och den som ska läras och därför är det viktigt att olika metoder att tyda 

och begripa matematik görs synliga. Enligt författaren upplevs matematiken på många olika 

sätt oftast som ”att beskriva mätbara relationer i omvärlden” (Björklund 2009, s.17).  

Författaren menar vidare att siffror och tal ger oss exakta beskrivningar men matematik är 

också olika begrepp som ”lång, kort, stor eller liten ” (ibid). Genom att tydliggöra dessa 

begrepp i förskolan får barnen bättre och större möjligheter att utveckla förståelse för 

matematik. Björklund påpekar att det är förskollärarens kunnande och syn på matematiken 

som avgör vilka krav ställs det på barnen samt vilka möjligheter ges till barnen för att 

utveckla matematiskt kunnande (s.18). Enligt författaren ses matematiken som ” ett socialt 

fenomen” (2009, s.28) vilket har utvecklats under många år och vilket barn redan i tidiga 

åldrar använder sig av för att kunna reda ut svårigheter och även att samtala med andra. Den 

stora utvecklingen i matematisk tänkandet händer i barns tidiga ålder och då är det viktigt att 

erbjuda barnen mångsidig kunskap som en stabil grund för vidare utveckling av matematisk 

tänkandet (s.45). 
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Teoretisk utgångspunkt 
 

Den teori som vi valt till undersökningen är utvecklingspedagogik som har utvecklats bland 

annat av Ingrid Pramling Samuelsson som är professor i pedagogik och didaktik. Med denna 

pedagogik i förskolan utvecklar barn sin kunskap och reflekterar över vad som händer runt de 

(Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson 2003, s.57- 58).  

 

Utvecklingspedagogikens innehåll 
 

Det finns ett flertal olika teorier om barns lärande, en av dessa teorier är 

utvecklingspedagogiken. Det som framför allt skiljer denna teori från övriga är att utföraren 

eller forskaren är förskolläraren Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003, s.8). 

Pramling Samuelsson och Mårdsjö (2007, s.19), menar att grunden för den 

utvecklingspedagogiska teorin är erfarenheter från verksamheten och den har tagit tillvara 

såväl negativa som positiva synpunkter som uppkommit genom åren. Den 

utvecklingspedagogiska teorin bygger mycket på förskolans traditioner och man har tagit till 

vara på äldre arbetssätt och teoretiska tankar. Forskarna har anpassat dessa teorier och tankar 

till dagens verklighet och då fått en teori som är anpassad till dagens förskola. 
Utgångspunkten för teorin är barns erfarenheter, detta måste ligga som grund när barn lär 

enligt Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003, s.71). Inom 

utvecklingspedagogiken finns det fem områden som pedagogen lägger extra vikt vid Pramling 

Samuelsson och Asplund Carlsson (2003, s.188-193). Först kommer lärandet, att medvetande 

göra för barnen att de lär sig och hur inlärningen sker. Nummer två och tre är en 

grundläggande utveckling av läs och skrivning samt matematik, Nummer fyra är 

naturvetenskap, hur djur och växter fungerar, visa på kretsloppet i naturen, slutligen som 

nummer fem kommer kulturen. 

 

Förskollärarens roll och förhållningssätt 
 

Att arbeta med utvecklingspedagogik innebär enligt Ingrid Pramling Samuelsson och Sonja 

Sheridan (1999, s.109-110) att förskolläraren på ett aktivt och medvetet sätt utvecklar barns 

erfarenhetsvärld. För att göra detta måste barnen medvetandegöras om hur de uppfattar olika 

händelser i sin omvärld och hur de påverkas av dessa. Förskolläraren använder sig av barnens 

erfarenheter på barnens sätt, det vill säga på det sätt som barnen uppfattar och tolkar sina 

erfarenheter. För att detta skall kunna ske bör verksamheten planeras på ett sådant sätt och 

med ett sådant innehåll att barnen uppmuntras till att reflektera och tänka över det område 

som förskolläraren eftersträvar och på så vis ges möjlighet att skapa frågeställningar utifrån 

barnen i undervisningen. I verksamheten skall barnen bli bemötta och sedda utifrån sin 

utvecklingsnivå, förskolläraren skall utifrån denna nivå ta till vara barnets egen vilja att 

utvecklas och vilja lära. När barnen lärs sig och förstår att det inte bara finns ett sätt att tänka 

utan flera blir det lättare för dem att förstå hur andra tänker. 
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Metod  
 

Här beskrivs det vilken metod och vilka redskap vi använt oss vid datainsamling samt vilka 

har deltagit i undersökningen. Det beskrivs också hur har vi tagit hänsyn till forskningsetiska 

principerna, hur analys och bearbetning av materialet har gått till och hur har vi försökt att 

säkerställa validitet och reliabilitet i arbetet.  

 

Kvalitativ metod 
 

Syfte med vår studie är att undersöka förskollärnas uppfattning av matematisk 

begreppsbildning i förskolan. Utifrån detta  har vi valt att använda oss av en kvalitativ metod 

där  förskollärarnas tankar och kunnighet är det centrala. 

För att söka svar på hur människor uppfattar ett fenomen används en kvalitativ 

forskningsmetod inom fenomenografisk studie som vår studie utgår ifrån. Kvalitativ metod är 

en metod vilken går ut på hur något ska sorteras eller utformas. Larsson (1994, s.164) hävdar 

att ordet kvalitativ kan betyda orden som: ”beskaffenhet, egenskap, sort”. Dessa ord har sitt 

ursprung i latinets ord qualitas, påpekar Larsson. Starrin och Renck (1996, s.53) belyser att 

kvalitativ metod leder till resultatet i det som är okänt i ett fenomen.  
 

I studie använde vi oss av kvalitativa intervjuer för att uppnå vårt syfte. Kvalitativa intervjuer 

är ett verktyg i kvalitativ metod. Att genomföra intervjuer är en bra metod då vi fann 

möjlighet att registrera oväntade svar samt att vi kunde följa upp intervjun vid ett senare 

tillfälle. Frågorna var lättförståeliga så att den intervjuade skulle inte behöva känna osäkerhet 

om hon förstått frågeställningen eller inte. En väl genomförd intervju har ofta korta 

frågeställningar som ger långa utförliga svar vilket gjorde att vi anpassade intervjufrågorna så 

att förskollärarna kunde beskriva sina erfarenheter om hur de uppfattar matematisk 

begreppsbildning i förskolan. Vid en intervju bör frågorna ställas så möjlighet finns till 

följdfrågor, detta gör att svaren blir utförligare och man tränger längre in i frågeställningen. 

Enligt Kvale (1997,s.123) innebär det att underförstådda budskap i svaren direkt kan 

utvecklas och de tolkningar som utföraren gör kan stämmas av med en gång om de är korrekta 

eller inte.  

 
Johansson och Svedner (2006) menar att kvalitativa intervjuer bygger på att få så utförliga 

svar som möjligt. De menar också att intervjuaren måste se till att intervjun inte övergår till att 

bli en så kallad strukturerad intervju. Frågorna skall ställas så att de ger möjlighet att komma 

den intervjuade så nära som möjligt för att förstå hur hon tycker och tänker, under 

genomförandet måste också egna tankar och åsikter läggas åt sidan så de på inget sätt 

påverkar intervjun.  

Fenomenografi  
 

Enligt Dahlgren och Johansson (2009) är fenomenografi en forskningsansats som är utvecklad 

till att undersöka information från enstaka människor vilket är mest insamlad genom 

halvstrukturerade intervjuer. Det som står fast som grund i kvalitativa undersökningar av 

intervjuerna är att kunna göra skillnad i ” människors kvalitativt olika sätt att tänka, beskriva 

och uppfatta olika fenomen och företeelser i sin vardag” (Larsson1984 i Kihlström 2007, 

s.162). Då vårt syfte är att undersöka hur förskollärarna uppfattar  och vilken syn de har på 

matematisk begrepsbildning valde vi fenomenografi som forskningsanstas eftersom 

fenomenografi som metod är mest lämplig för att kunna beskriva och undersöka hur 
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människor tänker och förstår fenomen . Med fenomen menas allt som kan uppfattas. Man vill 

inte ta reda på om något fenomen är sant eller falskt, utan vad man vill veta är hur människor 

uppfattar fenomenet. Dimenäs (2007) belyser att fenomenografi är möjlighet för människan 

att begripa och få kunskap om hur ett fenomen bygger på. Att människor uppfattar fenomen i 

sin omgivning på olika sätt är, för det första, utgångspunkten för fenomenografi och för det 

andra är att det finns begränsat antal sätt hur fenomen kan uppfattas (Dahlgren & Johansson, 

2009). I fenomenografi nämns det olika beskrivningskategorier eftersom människor har olika 

sätt att uppleva fenomen tackvare tidigare erfarenheter och därför vill forskare beskriva och 

förklara den variation. Med fenomenografi som forskningsansats vill forskare finna det totala 

antalet sätt som människor upplever fenomenet. Med andra ord det hela går ut på att ta reda 

på hur människor tolkar samma fenomen. Det talas om i den kvalitativa ansatsen om första 

och andra ordningens perspektiv (Marton & Booth 1998, se Dahlgren & Johansson, 2009). 

Med det menar de att i första ordningens perspektiv observerar forskaren fakta, det som kan 

observeras utifrån och i den andra ordningens perspektiv beskrivs hur människor uppfattar sin 

omgivning. I fenomenografi använder forskaren i sin undersökning den andra ordningens 

perspektiv eftersom forskaren söker efter mening i ställer för mängd, sammanhang eller 

förklaringar. Det som är relevant är uppfattningar kring olika fenomen. Med resultat visar 

forskaren inte hur något är utan hur det framstår utifrån andras erfarenheter.  

 

Urval 
 

För att uppnå vårt syfte med undersökningen om förskollärarnas uppfattning om matematisk 

begreppsbildning i förskolan har vi intervjuat åtta förskollärare på olika förskolor i Västra 

Götalands Län. Respondenter som vi intervjuade är utbildade förskollärare. Förskolor är valda 

på grund av tidigare kontakter. Trost (2007, s.31) påpekar att många gånger görs urvalet ur 

bekvämlighetssynpunkt, då förskolorna finns lättillgängliga för intervjuaren. Förskolor är ofta 

indelade i olika ålderskategorier, därför bestämde vi oss att göra intervjuer med förskollärare 

på olika avdelningar. Det är förskollärare som arbetar på avdelningar med barn i åldrarna 1-3 

år, 3-5 år och avdelningar med alla åldrar, 1-5 år. Vi vill påpeka att barns ålder spelar inte stor 

roll i vår studie utan vi vill presentera att förskollärarna jobbar på olika avdelningar.  För att få 

en bredare undersökning valde vi att ta med två förskollärare från varje ålderskategori. Vi 

valde ut två förskolor som har dessa tre åldersindelningar på sina avdelningar. Vi kontaktade 

olika förskolor genom att vi ringde till dem. Under samtalet berättade vi om vårt syfte och 

undersökningen och frågade om de ville delta i detta. Till de förskollärare som ville delta i 

undersökningen skickade vi ett missiv brev (se bilaga 1) med information om vilka vi är och 

vad undersökningen handlar om samt om forskningsetiska principerna. För att avidentifiera 

förskollärarna har de intervjuade fått fiktiva namn. 

Genomförande 
 

Innan vi genomförde våra intervjuer gjorde vi varsin pilotintervju för att våra intervjufrågor 

skulle vara så tydliga som möjligt. Pilotintervjuer gjordes med två förskollärare som inte 

deltog i vår studie. För att kunna bli en bra intervjuare krävs det erfarenhet och det bästa sättet 

är att göra det praktiskt så som att göra några provintervjuer (Kvale 1997, s.137). Författaren 

menar även att undersökare gör en pilotintervju med de frågor som kommer att vara i 

undersökningen. Det är ett bra sätt att undersökare ska känna sig trygga i intervju metoden. 

Johansson & Svedner (2006, s.44) menar att det är bra inför intervjuerna att ha provat 

frågorna, detta för att frågeställaren skall se att frågorna ger de svar som besvarar syftet. Vi 

genomförde därför några provintervjuer för att få feedback och utifrån svaren de gav se om vi 
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behövde genomföra några förändringar på frågorna eller inte. En av förskollärarna som deltog 

i pilotintervjun kom med synpunkt om att intervjufrågor borde utvecklas med att ställa 

följdfrågor för att få mer djupare svar. Efter provintervjun diskuterade vi frågorna och svaren 

och gjorde några förändringar utifrån synpunkter från de som deltagit i provintervjuer.  

 
När vi genomförde de ordinarie intervjuerna planerade vi noggrant att tiden ska räcka under 

intervju tillfällena så att varken respondenterna eller intervjuare skulle vara stressade. Det är 

viktigt för båda parter att det finns tillräckligt med tid så att de kan känna sig lugna samt att 

det finns gott om tid för kommentarer och även andrum i intervjun (Lantz 2007, s.72). Vi var 

noga med att välja rum för att respondenterna skulle känna sig trygga under intervjuerna och 

att störningarna skulle vara så få som möjligt. Vi beslöt hur vi skulle sitta i förhållande till 

respondenterna detta för att kunna få ögonkontakt och så vidare (Kihlström 2007a, s. 51). Vi 

var noga med att de framtida intervjuerna som skulle genomföras var inplanerade så att det 

fanns gott om tid för respondenten att svara, så att varken intervjuaren eller respondenten 

skulle känna sig stressade. Intervjuerna varade mellan 40-50 minuter. Lantz (2007, s.72) 

hävdar att det är av stor  vikt att det finns gott om tid för både respondenten och intervjuaren 

så att båda parter kan känna sig lugna. Detta för att det finns tid till både reflektion och en 

paus i intervjun.  

 

Att använda sig av dator som inspelningsverktyg under intervjuer uppfattade vi som mycket 

positivt, samtalet kunde flyta obehindrad och behövde inte avbrytas. Respondenterna glömde 

efter ett tag av att vi spelade in intervjuerna och blev genom det mer öppna. Som frågeställare 

kände vi oss trygga då vi hela tiden kunde gå tillbaka och kontrollera svaren vid ett senare 

tillfälle. 

 

Etik 
 

Under bearbetningsprocessen gav vi respondenterna fingerade namn, detta för att 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002) skall följas. Vetenskapsrådet hänvisar till 

etikprövningsnämndernas hemsida där det finns information om hur personuppgifter ska 

behandlas inom forskningen. Där understryks det att individerna som deltar i studien måste ha 

lämnat sitt samtycke samt att deltagandet är frivilligt. 

 

I vårt arbete har vi använt oss av de etikregler som gäller för humanistisk- 

samhällsvetenskaplig forskning (Björkdahl Ordell 2007), där de lyfter fram 

individskyddskravet och dess fyra konkretiserade huvudkrav: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitets kravet och nyttjandekravet.  

Informationskravet 
 

Informationskravet innebär att den som forskar skall informera de som är berörda av 

forskningen och dess syfte. Vi har muntligt informerat samt att vi har skickat ett missivbrev 

(bilaga 1) till respondenterna om vårt syfte med undersökningen samt hur vi kommer att 

behandla och bearbeta det insamlade materialet, vidare framgår det att undersökningen skall 

sammanställas i ett examensarbete som kommer att redovisas på Högskolan i Borås.  
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Samtyckeskravet 
 
Samtyckeskravet innebär att deltagarna i undersökningen har rätt att själva bestämma hur och 

när de medverkar i undersökningen. I vårt val av respondenter har vi valt att ringa till samtliga 

förskolor. Under telefonsamtalet informerade vi om att vi letade efter förskollärare som var 

villiga att delta i undersökningen.  

Konfidentialitets kravet 
 

Konfidentialitets kravet innebär att alla personer som ingår i en undersökning skall ges största 

möjliga konfidentialitet och deras personuppgifter skall förvaras så att obehöriga inte kan ta 

del av dem. Vårt samtal med respondenterna kommer att vara konfidentiellt, endast år och 

utbildning kommer att redovisas. Anteckningar och inspelningar kommer efter bearbetning att 

förstöras. 

Nyttjandekravet 
 

Nyttjandekravet innebär att alla uppgifter insamlade om enskilda personer används endast för 

forskningsändamål. Respondenterna fick information att användarna av det insamlade 

materialet endast kommer vara vi som arbetar med detta examensarbete och det insamlade 

materialet enbart kommer att användas för vårt arbete.  
 

Validitet och reliabilitet  

Validitet 
 

Validitet förklaras med att det skall finnas tillförlitlig forskning avseende det område som 

avses. För att undersökningen ska få en hög validitet har vi gjort pilotintervjuer med två 

förskollärare. Trost (2005, s.113) menar att validitet innebär att forskaren koncentrerar sig på 

och undersöker det som verkligen skall undersökas. Forskaren skall eftersträva att skriva 

rapporten så korrekt han kan så läsaren kan förstå innehållet, Kihlström (2007b, s. 164). 
Thurén (2007) förklarar validitet med att forskarna har undersökt det syfte som ett område 

ursprungligen hade. Under vår undersökning går vi därför tillbaka hela tiden till vårt syfte, 

detta så att vi håller oss till kärnfrågan och inte gör några onödiga utsvävningar.  

Reliabilitet 
 

För att vår undersökning ska få en hög reliabilitet var vi båda två närvarande under 

intervjuerna. Intervjuerna spelades in och på det sättet fick vi möjlighet att gå tillbaka till 

svaren för att få med all viktig information. Citat kan enligt Kihlström (2007b, s.164) 

användas för att göra de olika områdena som skildras tydligare. Vid användandet av citat är 

det viktigt att tänka på att dessa inte är för långa då det kan försvåra för läsaren av 

undersökningen. Enligt Trost (2005, s.111) ökar reliabiliteten om intervjuaren ställer samma 

frågor på ett likartat sätt till respondenterna. Ledande frågor skall enligt Kvale (1997, s.213) 

inte användas för att få en hög reliabiliteten. Detta var bland annat en av anledningarna till att 

vi ville genomföra intervjuerna i en likartad miljö. Reliabilitet visar på om mätningarna som 

är genomförda inom ett specifikt område är rätt utförda 
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Analys och bearbetning 
  

Alla intervjuer med förskollärarna bandades, den första bearbetningen av det insamlade 

materialet genomfördes genom att underlaget ordagrant skrevs av. Enligt Kihlström (2007b, s. 

162) är detta det vanligaste sättet att påbörja bearbetningen av inhämtade intervjuer. Efter att 

databearbetningen var genomförd skrev vi ut det insamlade underlaget på papper och strök 

över de viktigaste meningarna med överstrykningspenna. Vid bearbetningen, analys och 

tolkning av vårt insamlade underlag använde vi oss av olika steg som till exempel: att bekanta 

sig med data och etablera ett helhetsintryck samt att uppmärksamma likheter och skillnader i 

utsagorna (Alexandersson 1994 s. 125-128). När svaren från respondenterna analyserades och 

jämfördes visade sig att förskollärarna har olika syn och tolkningar över hur matematiken kan 

integreras i verksamheten.  Vi har organiserat resultatet utifrån de olika kategorierna som 

framkommer under rubriken ”resultat”.  
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Resultat 
 

Här redovisas det resultat vi fått fram från genomförda intervjuer. Utgångspunkten är att 

redovisa förskollärarnas uppfattning till matematisk begreppsbildning. Resultatet kommer att 

följas av rubriker som innefattar förskollärarnas svar. Vi har använt fiktiva namn på de 

intervjuade förskollärarna: 

 

 Förskollärarnas uppfattning av matematisk begreppsbildning 

 Matematisk begreppsbildning som grund för barnets livslånga lärande 

 Synliggörande av matematisk begreppsbildning i förskolan 

 Matematiska undervisningsmetoder 

 

Förskollärarnas uppfattning av matematisk 
begreppsbildning 

Matematisk begreppsbildning i vardagen 
 

Matematiken och matematisk begreppsbildning uppfattas på olika sätt av respondenterna, 

några av dem menar att matematisk begreppsbildning sker i vardagliga situationer. 

 
 Allt som finns kring oss i vardagen är matematik…(Anna) 

 

Samlingen är en situation där förskollärarna låter barnen räkna frukt och antal deltagande 

barn. En förskollärare tycker att samlingen ger många tillfällen till att lära ut matematiken.  

 
På samlingen kan man räkna frukt, till exempel hur många äpplen, hur många bananer…(Lena) 

 

Utemiljön och främst skogen används av vissa förskollärare då miljön ger stort utrymme för 

att lära ut ett matematiskt termologi och påvisa skillnader som längd, storlek och vikt. En del 

förskollärare tycker att uteleken är en annan situation där förskolläraren på ett naturligt sätt 

kan införliva matematiken i barnens lek.  

 
När vi är ute kan vi använda oss av olika material till exempel stenar, pinnar, kottar eller göra 

sandkakor… (Inger) 

Planerad matematikundervisning 
 

Någon av respondenterna menar att matematisk begreppsbildning sker i en planerade 

situationer. Situationer där såväl förskolläraren som barnen från början är inställda på att 

arbeta med dessa frågor.  Samtliga använder sig av planerade vardagssituationer för att på ett 

naturligt sätt få in matematiken i barnens vardag, någon tycker att bakning är en situation som 

är mycket lämplig för att införliva matematiken då denna verksamhet kräver att olika mått 

som deciliter och liter används. 

 
Något annat jag gärna använder mig av är att baka med barnen, vid bakning går det enkelt till att 

få in många matematiska begrepp som längd, vikt, antal också vidare…(Gun) 

 

Några av förskollärare har negativ erfarenhet vad det gäller matematiken. På grund av detta 

kan de fortfarande knyta innebörden av matematisk begreppsbildning till bara siffror och tal. 
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Jag tänker direkt på skolan och den tid som jag har gått igenom. Matematik har alltid varit 

någonting abstrakt för mig, matematiken är någonting på tavlan liksom två plus två är lika med 

fyra och det är bara siffror…(Alexandra) 

 

Jag har väldigt negativa tankar kring matte, för att jag själv hade så svårt med matte när jag var 

liten…(Andrea) 

 

   

Förskollärarna som hade mer positiv erfarenhet till matematiken uppfattar matematiska 

begrepps bildning och innebörden som addition, subtraktion, bråkräkning, volym också 

vidare. Det visar sig att dessa förskollärare har en positiv förhållningssätt till matematiken i 

förskolan och även mer förståelse för innebörden av matematiska begrepps bildning. 

 
Jag tänker på de olika begreppen, vad är det som innebär matematik: addition, subtraktion, alla 

de orden liksom…(Tea) 

 

Kompetensutvecklingen som till exempel förskollärarutbildningen på Högskolan gjorde 

förskollärarna medvetna om att matematiken finns runt oss i vardagen, vardagliga 

situationerna som gav tillfälle till matematiskt lärande blev synliga för dem. 

 
Det var ett aha upplevelse under utbildnings gång för jag kände att matematiken var på tavlan 

liksom 2+2=4 och det är bara siffror, man tänker inte på det finns runt omkring oss. Nu är man 

mer medveten om det och det gäller att fånga olika situationer…(Andrea) 

 

Förskolan sätter grunden för barnens fortsatta intresse för matematiken och förutsättningar att 

lära matematik anser samtliga respondenter, de poängterar hur viktigt det är att matematiken 

ger barnen positiva upplevelser och att inlärningen inte diskriminerar barnen och får dem att 

känna sig underlägsna. 

 
Det får inte bli en mini skola med stencil form med en massa siffror utan det ska vara roligt att få 

kunskap om matematiken och inte ett tvång…(Tea) 

 

Det som förskollärarna anser, är att matematisk begreppsbildning finns i olika förskolans 

vardagliga situationer. Det visar sig att under de vardagliga situationerna i skolan barn kan 

inspireras till inlärningen av matematisk begreppsbildning samt att de får kännedom till 

geometriska figurer, vikt, räkning, antal, jämförelse också vidare. 

Matematisk begreppsbildning som grund för barnets 
livslånga lärande 
 

I intervjuerna framkommer att förskollärarna tycker att matematisk begrepps bildning är 

grunden till en del av barnets livslånga lärande. 

 
Det är ju någonting alla måste lära sig, matematik, för att klara sig i samhälle, och vårt uppdrag 

är att förbereda de att vara i samhälle, och då är det viktigt att göra det så tidigt som möjligt... 

(Britt) 

 

De intervjuade förskollärarna är överens om att matematiken förekommer i ett flertal 

situationer i vardagslivet, en viktig uppgift för förskollärarna är att ta tillvara denna möjlighet 

och använda den i verksamheten. 

 
… eller när barnen ska ut och klä på sig då kan man be de hämta till exempel en tröja eller båda 

dina skor eftersom man behöver båda två… (Sara) 
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 I den vardagliga verksamheten kan, på ett lustfyllt sätt, ett flertal situationer ligga till grund 

för att ge barnen en grundläggande matematisk kunskap, både vad det gäller att genomföra 

som att förstå matematiska begrepp och ord.  

  
… vi läser ofta böcker och barn tycker om att titta på bilder och där kan vi förskollärare 

synliggöra matematisk begrepps bildning till exempel att jag säger där står en kille och bredvid 

honom en bil eller så kan man till exempel räkna hur många saker finns det på bilden… (Sara) 

 

En förutsättning för att detta skall kunna genomföras och att varje barn blir sett är att 

barngrupperna hålls på en nivå så att förskolläraren ges möjlighet till samtal med varje enskilt 

barn. Det är ofta i förskolan som barnet gör sitt första möte med matematiken, att detta 

upplevs som positivt för barnet är viktigt, barnets förhållningssätt och förmåga att lära är 

många gånger kopplat till detta möte.  

Synliggörande av matematisk begreppsbildning 
 

Förskollärarna synliggör matematisk begreppsbildning i sin vardagliga verksamhet och i 

barnens lek. En av förskollärarna tycker att det är viktigt att fånga barnens intresse genom 

deras lek. 

 
Ser man att några barn leker med djur och att de börja tröttna på leken kan jag som pedagog bli 

deltagande och till exempel fråga hur många bruna kor det finns. Skall vi bygga staket till dem? 

hur många kapplastavar går det åt till ett staket osv?…( Gun) 

 

Vissa förskollärare fångar det vardagliga till exempel då barnen hjälper till vid matsituationer 

genom att duka och räkna antal tallrikar, glas, bestick, med mera.  

 
Genom matsituation kan man räkna vid dukning hur många tallrikar, glas och bestick ska man ta 

fram eller vid maten hur många köttbullar kan man ta…(Lena) 

 

Det är viktigt att ta tillvara situationer som uppstår när barn upptäcker matematiken, det är 

viktigt att förskollärarna är närvarande i verksamheten så att dem kan spinna vidare på 

barnens funderingar och tankar. 
 

 Ett exempel kan vara när man läser böcker man räknar tillsammans saker man ser på bilden, när 

vi sorterar till exempel djuren, kategoriserar och så där. Och liksom prat vad man gör varje 

dag…(Hanna) 

 

Förskollärarna påpekar att det är viktigt att dokumentera. Genom att fotografera och sätta upp 

bilderna på väggarna gör att det blir mycket samtal kring bilderna barn emellan samt mellan 

barn och förskollärare. På det sättet ser barnen själva  vad de har lärt sig. 
 

Det kan vara svårt att se på ett kort vad det var vi ville få fram. Då skriver vi text till vad barnet 

har gjort. (Lena) 

 

 

Betydelsen av förskolelärans engagemang och delaktighet för att öka barnens förmåga till 

matematisk förståelse och inlärning, ge barnen en insikt om att matematiken finns överallt 

runtomkring dem och är inte bara tal och räkneuppgifter.  
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Matematiska undervisningsmetoder 
 

Metoderna förskollärarna använder vid utlärningen av matematisk begreppsbildning är på 

många sätt väldigt lika och bygger på samma principer, att göra matematiken lustfylld samt 

att använda sig av barnens nyfikenhet. De anser att barnen är nyfikna och villiga att ta till sig 

nya begrepp, de anser också att genom att göra matematiken lustfylld så ökar 

inlärningsförmågan. 

 
I sandlådan är det ett bra tillfälle att lära sig till exempel antal genom att ”baka” sandkakor samt 

”baka” olika stora sandkakor, och genom det se skillnaden mellan stor och liten…(Gun) 

 

Att barnen lär sig grundläggande begrepp och matematik i förskolan uppfattar samtliga 

förskollärare vara mycket viktigt för att ge barnen bra förutsättningar under deras kommande 

skolgång. 

 
Att väcka intresse för matematik, få de förstå att det är något roligt och inte svårt så lär de sig 

tidigt varför man ska kunna det och vad används matte till…(Alexandra) 

 

Inlärningsmetoderna varierar men samtliga har gemensamt att en stor del av inlärningen sker 

genom lek eller tal under leken. Vid användandet av denna metod lär barnen utan de själva 

reflekterar över lärandet. 

 

Talet och att använda sig av ett matematiskt termologi ses också som viktigt, om ”minus och 

plus” byts ut mot ”subtrahera och addera” vid tal och lek så ökar inlärningsförmågan betydligt 

hos barnen enligt pedagogerna. 

 
Det finns många spel där matematiken kommer in på ett bra sätt, Uno är ett exempel på ett 

sådant spel och slutligen använder jag matematiken i det vardagliga språket…(Alexandra) 

 

Förskollärarna använder sig av olika matematiska redskap för att stimulera matematisk 

begrepps bildning. Allt från pedagogiska leksaker, naturmaterial, egengjort material, böcker, 

baka med barnen, också vidare. 

 
Försöker ta till vara hela tiden, till exempel vid städning så handlar det om att sortera olika saker 

efter storlek. Barnen har bland annat fått i uppgift att fotografera så många cirklar de kan 

hitta…(Dilba) 

 
 

Förskollärarna tar tillfälle vid till exempel samlingar där koppling antal till siffra kan 

stimuleras, påklädning när barnen ska gå ut då kan sortering stimuleras med till exempel skor, 

vantar, strumpor, jackor också vidare, samt vistelse i naturen då kan även där sortering 

stimuleras med bland annat pinnar, löv, stenar. Vid utevistelse kan begrepp volym stimuleras 

genom leken i vattenpölen med hjälp av olika objekt. Begreppen antal och bråk kan stimuleras 

under måltiderna till exempel när en banan delas så att alla barn vid bordet ska ha lika många 

bitar. Förskollärarna påpekar i sina svar att det finns många olika material som på olika sätt 

kan inspirera till inlärning av matematisk begreppsbildning. Det materialet kan vara lego, 

frukt, byggklossar, egengjord material, pussel med siffror också vidare. 

Sammanfattning 
 
Det visar sig att matematiken finns överallt kring barnet i förskolans vardag. För att 

synliggöra detta för barnen krävs det av förskollärarna att de är kompetenta i ämnet. Det har 
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stor betydelse vad förskollärarna har för syn på matematiken i förskolan samt förskollärarnas 

förhållningssätt påverkar hur barn lär sig.    

 

Barn behöver uppleva matematiken i flera olika situationer för att kunna få bättre förståelse 

för ämnet eftersom flera olika upplevelser och erfarenheter ger bättre möjligheter att barn lär 

sig matematiken. De intervjuade förskollärarna tycker att det är viktigt att redan från tidig 

ålder uppmuntra barnen om matematiken för att ge dem större möjligheter till lustfylld 

inlärning.  

Diskussion  
 

Under diskussions delen kommer vi att redovisa resultatdiskussion utifrån vårt resultat. Under 

denna del har vi som utgångs punkt vilka undervisnings metoder förskollärarna använder sig 

av, hur förskollärarna synliggör matematisk begreppsbildning, vad barn ska ha med sig från 

förskolan upp till skolan, vilka matematiska begreppsbildningar ska de ha förståelse för samt 

förskollärarnas uppfattning om matematisk begrepps bildning. 

 

Detta har vi kopplat till vårt syfte och litteraturen som är adekvat till vår undersökning. Andra 

delen av diskussionen handlar om vår metod och vilka nackdelar och fördelar kan det finnas. 

Sista delen handlar om didaktiska konsekvenser i vårt yrke. För att diskutera vårt resultat 

använde vi oss av utvecklingspedagogiken. 

Resultatdiskussion 

Förskollärarnas uppfattning om matematisk begrepps bildning 
 
Utifrån några svar från förskollärarna kan vi konstatera att några av dem har negativa 

erfarenheter av matematiken i skolan.  På grund av detta kan de fortfarande knyta innebörden 

av matematisk begrepps bildning till bara siffror och räkning. Men fast att de har haft negativa 

erfarenheter råder det ett positiv förhållningssätt till matematiken i förskolan.  För många är 

det viktigt att barnen ska genom leken och på ett lustfyllt sätt uppleva matematiken och att det 

kan vara roligt med matematiken. Det är i förskolan det sätts grunden till matematiska 

kunskaper som är viktigt för vidare matematisk kunnande senare i skolålder. Även Doverborg 

och Emanuelsson (2008, s.43) belyser att förskollärarna ska synliggöra matematiken omkring 

barnen vilket blir senare av stor hjälp av barnens livslånga lärandet.  Med det menas att det är 

viktigt hur förskollärare presenterar matematiken och på vilket sätt utmanar de barnen till 

matematisk tänkandet.  Några av förskollärarna belyser om att barnen ska få bli bekanta med 

matematiken på ett lekfullt och roligt sätt och inte tänka i skolbanor där mattebok och 

stenciler används. Förskollärarna menar med det att det ska vara skillnad mellan matematiken 

i förskolan och skolmatematik. Ahlberg (2000, s.13) menar att det är skillnad mellan 

förskolans vardagliga matematik och skolans matematik. Med det menas att barnen ställs 

inför olika matematiska erfarenheter och att barnen kan känna sig otillräckliga och att de inte 

duger till i sitt tänkande. Vi håller med att matematiken ska ske på ett roligt och lekfullt sätt så 

att det inte blir i skolform, vilket kan ge barnen prestationsångest med vad som är rätt eller fel 

utan barnen ska komma till förskolleklassen med nyfikenhet och tycka att det är roligt med 

matematik.       
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Synliggörande av matematisk begreppsbildning i vardagen  
 
Att synliggöra matematisk begreppsbildning i vardagen fann vi utifrån förskollärarnas svar att 

det finns flera lika tillfällen i vardagen där matematisk begreppsbildning kunde synliggöras. 

Till exempel olika sorteringsövningar som görs med barnen. En av förskollärarna berättade 

om när barnen leker med djur sorterar de djuren efter olika kategorier som storleken, tam- och 

vilddjur, en annan förskollärare tog ett annat tillfälle som exempel, vid blöjbyte räknas antal 

trappsteg på skötbordet. För att barnets utveckling av sitt logiskt tänkande, med innebörden av 

mönster, para ihop och jämföra är denna undervisning bra (Björklund 2009, s.14).  

 

Att använda material konkret och att barnen använder det dagligen gör det lättare för barnen 

att utveckla sina matematiska kunskaper. Det är viktigt att förskollärarna tidigt börjar 

synliggöra matematiska grunder så att barnen senare i skolålder får lättare med matematiken 

(Kilday och Kinzie 2009, s.366). Utifrån våra intervjuer kan vi konstatera att förskollärarna 

gör detta genom att till exempel sortera olika leksaker, jämför vilken är störst och minst och 

även volym till exempel vid bakning. Här instämmer vi helt med att genom till exempel 

sortering av leksakerna eller bakning är konkret synliggörande av matematisk 

begreppsbildning i vardagen.  Även vid matsituationerna har förskollärarna möjlighet att 

synliggöra matematisk begreppsbildning tillsammans med barnen, till exempel dukning där 

antal kommer in genom att räkna antal tallrikar, glas, bestick, med mera. Det är viktigt att 

förskolläraren synliggör matematisk begreppsbildning som antal och utmanar barnet att tänka 

matematisk (Pramling Samuelsson & Sheridan 2007, s.80). Vi håller med författarna att det är 

viktigt att utmana barnen i sitt matematiska tänkande och ta till vara vardagens möjligheter till 

synliggörande av matematisk begreppsbildning.  

 

Enligt Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003, s.15) utvecklar leken barns lärande. 

Barn gillar att härma vuxna i sin lek och ofta leker de ”fröken” där de har samling och räknar 

hur många barn det är idag. Det är viktigt att förskollärarna är mottagliga och att de lyssnar på 

barnen för att kunna locka fram barnens lärande utifrån deras villkor och möjligheter att 

utveckla matematiska kunskaper. Persson och Wiklund (2008, s.22) påpekar att barns lärande 

sker utifrån deras egna erfarenheter där barnen skapar egna kunskaper med hjälp av 

utmanande och stödjande förskollärare som lyfter matematisk begrepps bildnings utifrån 

barnets förutsättningar. Vi håller med att leken är viktig för barns utveckling och lärande samt 

att vara en närvarande och medforskande förskollärare som fångar upp barnens intresse och 

behov får varje barn möjlighet till individuell utveckling. 

 

Även dokumentationen gör lärandet synligt för barn och förskollärare. Pramling Samuelsson 

och Asplund Carlsson (2003) menar att dokumentationen har en viktig funktion i 

utvecklingspedagogiken.Genom att sätta upp barnens bilder och teckningar på väggar med 

texter till om hur vad de tänkt och gjort. Detta för att barnen ska kunna se skillnader och 

likheter i hur de har tänkt samt att det ska göras synligt för barnen att man kan lösa problem 

på olika sätt. 

 

Undervisningsmetoder och material 
 
Efter att vi har analyserat underlaget vi samlat in har det har framkommit att det finns en 

mängd olika situationer och material som kan vara till god hjälp vid inlärning av matematisk 

begreppsbildning hos barnen. Som exempel på material som var särskild lämpade för att lära 

ut matematisk begreppsbildning nämnde flera av de intervjuade förskollärarna kapplastavar 
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och byggklossar. Vid användandet av något av dessa material kan flera olika begrepp 

stimuleras enligt förskollärarna, exempel de angav är antal, höjd, längd och area. 

Kapplastavar kan användas till att tillsammans med barnen bygga inhägnader som har olika 

form, som rund, oval osv. ett annat användningsområde är att göra stapeldiagram. Med 

byggklossarna kan man bygga olika former och modeller, högt och lågt, en fördel med 

byggklossar är att de kan användas av barn i alla åldrar. Fördelarna med kapplastavar tas upp 

av Furness (1998, s.14), kapplastavar är enligt författaren ett material som kan användas av 

barn i alla åldrar, det är dessutom billigt i inköp. Byggklossarnas lämplighet i verksamheten 

belyser Einon (2000, s. 72) samt Heiberg och Reikerås (2004, s.311). Även vi menar att 

klossarna på ett lustfyllt sätt kan bidra till att lära ut begrepp som volym och form till barnen. 

Om förskollärarna aktivt deltar i barnens lek och ger dem bekräftelse läggs grunden för deras 

matematiska tänkande enligt Van Oers (2010, s.29). Att barnen får en matematisk 

begreppsbildning är viktigt att förskollärarna är aktiva och deltar i barnens lek för att då kunna 

hjälpa dem sätta ord på olika matematiska begrepp som förekommer i den fria leken eller i 

andra vardagliga situationer.   

 

Ur det underlag vi fått fram framkommer att byggmaterial är mycket lämpligt i verksamheten 

för att lära ut matematisk begreppsbildning, enligt våra egna erfarenheter stämmer detta också 

bra. Några av förskollärarna använder sig av material från till exempel naturen som stenar, 

löv, kottar och liknande vilket kan ge barnen matematiska kunskaper. Utifrån detta kan vi 

konstatera att de flesta material går att använda för att utveckla matematisk begreppsbildning. 
Enligt Johansson och Wirth (2007, s.13-14) är det viktigt att de föremål som används är 

tydliga och inte allt för små. En fördel med att använda egentillverkat material är att 

förskollärarna använder sig av material som intresserar barnen, detta innebär att barnen blir 

mera stimulerade och har lättare att ta in den nya kunskapen.  

 

Ahlberg (1995, s.12) säger att för att barnen skall kunna ta till sig den grundläggande 

räkneläran är det viktigt att matematiken även integreras i andra aktiviteter. Vi håller helt med 

Ahlberg om detta, att matematiken integreras i andra aktiviteter är en förutsättning för att 

barnen skall förstå hur matematiken kan användas i vardagen Enligt Pramling Samuelsson 

och Mårdsjö (2007, s.11) är det en lång process för barnen att lära sig förstå sin omvärld. 

Detta innebär att barnen behöver möta en händelse eller ett fenomen flera gånger och i olika 

sammanhang för att kunna ta till sig det och förstå det. Björklund (2009, s.37) menar att 

variation mellan saker blir tydlig för barnen om de få jämföra och reflektera över olika objekt, 

barnen får också en ökad förståelse för innebörden i de olika matematiska begreppen. Det är 

bara fantasin som begränsar vad som kan användas för att lära ut matematisk 

begreppsbildning, en förskollärare använde sig av knäckebröd och byggkuddar, både barnen 

och förskolläraren ansåg att det var både roligt och stimulerande att utifrån detta material 

studera olika geometriska former. Vi delar denna åsikt, att barnen själva får experimentera 

med olika material och därifrån bildar en egen uppfattning ökar enligt oss barnens förmåga att 

ta till sig ny kunskap.  

 

Att förskollärarna använder de matematiska begreppen i olika situationer är viktigt enligt 

Thisner (2004, s.47) för att ge barnen en grundläggande förståelse för hur olika begreppen 

skall utvecklas, om förskolläraren tar upp de olika begreppen på ett klart och konkret sätt får 

barnen det lättare att senare behärska matematiken enligt henne.   

 

Enligt Solem, Heiberg och Reikerås (2004, s.311) är det viktigt att förskollärarna visar för 

barnen att de inte kan allt, genom att tillsammans med barnen söka den kunskap som saknas 

lär sig barnen också hur de själva kan lära sig att hitta ny information. Vi delar deras åsikt om 
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att det är viktigt att visa barnen att vuxna inte har kunskap om allt, att tillsammans med 

barnen söka kunskap ger en känsla av gemenskap och delaktighet, barnen ser att också den 

vuxna inte är fullärd utan måste ibland själv hitta ny kunskap.  

 

Matematiska kunskaper som barnen ska ha med sig vidare till 
skolan  
 

Barn tar till sig kunskap genom leken. Ahlberg (2000, s.15) menar att lärandet är kopplat till 

leken, där barnen får förståelse för olika matematiska begrepp och funktioner som till 

exempel i byggleken. Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003, ss.7, 91-96) har 

också den uppfattningen att barnen tar till sig ny kunskap genom leken. Förutom leken menar 

författarna att variation i undervisningen är viktig.  

 

Om undervisningen varieras i olika former och miljöer så förbättras också förutsättningarna 

för barnen att lära, de upplever mångfalden i en frågeställning och lär sig att de kan möta den i 

olika situationer. Detta framförde flera av de förskollärare vi intervjuade, en av dem gav ett 

exempel på hur en vardagssituation kan användas för att ge barnen ny kunskap. Vid 

städningen efter leken fick barnen sortera och ställa upp kuddarna efter deras olika 

geometriska form, barnen fann detta roligt och tog till sig den nya kunskapen på ett enkelt och 

lärorikt sätt. Här instämmer vi att förskolläraren förvandlade en vardaglig situation som 

många barn tycker är tråkig till något lustfyllt, där barnen genom leken fick ta till sig ny 

matematisk kunskap 

Förskollärare kan i sin yrkesutövning ge barn möjlighet att utvecklas i sitt lärande i såväl 

samspel mellan vuxen och barn som mellan barn till barn. Förskolläraren skall se hela 

barngruppen och har ansvar för att den utvecklas genom att ge barnen utmaningar och 

stimulera barnen i deras lärande enligt Lpfö-98 (reviderad 2010). Barnens matematiska 

utveckling skall stimuleras genom utmaningar enligt Olsson och Forsbäck (2008, s.6), för att 

detta skall genomföras på ett bra sätt så anser vi att förskollärarna genom sitt engagemang och 

sin kännedom om barnen kan hitta vägar så de enskilda barnen stimuleras utifrån de olika 

kunskapsbehov de har.   

 

I vår studie blir det tydligt att förskollärarna ser vardagliga situationer i förskolan samt 

naturen och skogen som en plats där det är enkelt att lära ut matematisk begreppsbildning på 

ett lustfyllt sätt till barnen. Barnen kan få olika uppdrag som att sortera leksaker, hitta olika 

former på olika föremålen i förskolan samt vid utevistelse samla pinnar i olika längd eller 

andra föremål med olika form. Utifrån de insamlade föremålen kan sedan förskolläraren starta 

diskussioner där de tillsammans tittar och diskuterar de olika insamlade föremålen. Barnen lär 

sig på detta sätt en mängd olika matematiska termer som längd, bredd, höjd osv. Thisner 

(2004, s.11) menar att diskussioner och samtal med barnen om olika matematiska begrepp är 

viktiga och att dessa samtal förs utifrån olika uppkomna situationer. Barn som lärt sig och 

blivit bekanta med matematiska begrepp får det lättare senare när de för att lösa 

frågeställningar måste tänka i abstrakta banor.  

Metoddiskussion  
 
Att använda sig av den kvalitativa intervjun som verktyg för vår studie fungerade bra för att 

uppnå vårt syfte. För att vi skulle få svar på vårt syfte utformade vi frågeställningar på det 

sättet för att vi kunde föra en bra dialog med svarande och intervjuade. Båda två medverkade i 

intervjuerna för att höja reliabiliteten men även för att kunna stödja varandra i fall det 
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behövdes, för att få svar på syftet. Detta var bra även om vi förlorade lite tid på detta Vi 

använde dator som bandspelare för att spela in intervjuerna för att vi intervjuare kunde 

fokusera på svarandets svar och även följa upp svaren. Den som observerade intervjun hade 

penna och papper för att kunna skriva ner stöd ord på det svaret vi fick för att sedan kunna 

ställa följdfrågor. Detta kändes bra eftersom vi fick mer utförliga svar efter ställda följdfrågor. 

Det som vi upplevde som svårt var att vi inte fick ställa ledande frågor eller ge kommentarer 

på svarandets svar. Efter varje intervju lyssnade vi igenom och sedan skrev ner intervjun 

ordagrant på datorn, vilket var tidskrävande men givande sedan när vi skulle söka svar på vårt 

syfte. Sedan analyserade vi materialet i pappersform och efteråt delade vi in materialet i olika 

område som sedan kategoriserades och detta gjordes med överstrykningspennor där varje 

kategori företräde varsin färg, vilket gjorde att det senare blev lättare för oss att skriva 

resultatet.  

Didaktiska konsekvenser  
 

Ur intervjuerna med de åtta förskollärare uppstår det att alla förskollärare tycker att utveckling 

av barns matematiska begrepps bildning sker i de vardagliga situationerna på en roligt och 

lustfyllt metod. Det kan till exempel vara när barnen går ut och ska klä på sig då kan de 

sortera vantar, mössor, skor, eller vid fruktstunder när frukten ska delas och hur ska det vara 

så att alla får lika många delar, eller när barnen bakar kan volym och mängd synliggöras, 

också vidare. Alla dessa situationer är bra tillfälle att ta till vara och synliggöra matematisk 

begreppsbildning. Det gäller att förskollärarna tar dessa tillfällen även om ibland kan det 

upplevas som inte inbjudande för vuxna. Till exempel kan stora barngrupper vara ett hinder. 

Vid ute vistelse tycker barnen om att leka i vattenpölar medan vuxna kan tycka att det blir 

arbetsam när barnen blir smutsiga.  Här gäller det verkligen att förskollärarna ska vara 

uppmärksamma och fånga de vardagliga tillfällena. Vi har kommit fram utifrån resultatet, att 

det används olika matematiska material. Det används köpta material så som Lego, 

byggklossar, mattepussel, frukt samt att det används även egengjord material och material 

från naturen. Med det menas att det är mycket som förskollärarna kan använda för att 

stimulera och synliggöra matematisk begrepps bildning. Vi tycker att det är viktigt att vi utgår 

ifrån barnens intresse och erfarenheter för att utveckla barnens matematiska begrepps 

bildning. Matematiken ska tydliggöras så mycket som möjligt för att barnen ska få möjlighet 

att utveckla matematiska begrepps bildning genom att förskolläraren utmanar och synliggör 

matematiken i det vardagliga. Att matematiken finns överallt i vardagen innebär det inte att 

barnen är medvetna om att det är matematik de jobbar med. Vi tycker att förskolan skulle utgå 

mer från utvecklingspedagogiken, där man tar vara på barnens intresse och erfarenheter och 

utfromar verksamheten efter detta. Förskollärarna behöver kontinuerlig fortbildning så att 

ämnet hålls vid liv. Förhoppningsvis märks det arbete som läggs ner i förskolan idag på de 

elever som går ut grundskolan om några år framöver. Den didaktiska utmaningen för 

förskollärare är att detta skall göras på ett lustfyllt sätt och utifrån barnens intresse. 
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Förslag till vidare forskning 
 

 

Vi tycker att det hade varit intressant att kunna observera inte bara de åtta förskollärare vi 

intervjuat utan även förskollärare i några förskolor till för att se hur de synliggör matematiken 

i sina förskolor. 

Någonting annat som hade varit intressant att ta reda på är hur lärarna i skolan uppfattar 

matematiska begrepps bildning i förskolan och vilken uppfattning om matematiken i 

förskolan har de över huvud taget.  
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Bilaga 1: 

Missiv brev 
 

 
 

 

 

HÖGSKOLAN I BORÅS 

Institutionen för pedagogik 

 

Hej  
Vi heter Camilla Thörn och Ines Hrkic och läser sista terminen på Lärarprogrammet på 

Högskolan i Borås. Vi går en uppdragsutbildning för barnskötare till förskollärare och nu ska 

vi skriva vårt examensarbete. 
Vi har valt att skriva om pedagogernas uppfattningar om matematisk begreppsbildning i 

förskolan. För att underlätta vårt arbete med bearbetning av era svar vill vi gärna spela in 

intervjuerna.  

Alla intervjuade personer är anonyma, inga namn och ingen förskola namnges. Det insamlade 

materialet kommer att användas bara till denna uppsats och sedan förstörs när examensarbete 

är klar. 

Vi hoppas att du vill delta i våra intervjuer och vi är tacksamma för din medverkande i vårt 

examensarbete. 

Om du har frågor, ring eller maila oss: 

  Mobil:  Email:  

Camilla Thörn  XXXX  XXXX  

Ines Hrkic  XXXX  XXXX 

 

Tack på förhand 

Camilla Thörn & Ines Hrkic 
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Bilaga 2:  
 

Intervju frågor 
 

 Examens år? 

 

 Hur många barn finns på er avdelning/ålder? 
 

 Vad tänker du på när du hör ordet matematik? 

 

 Hur ser du på matematiken i förskolan? 

 

 Varför tycker du att matematiken är viktig i förskolan? 

 

  Hur synliggör ni matematiken på förskolan?  Ge exempel 

 

 I vilka sammanhang tas matematiken tillvara i förskolans vardag?  

 

 Vilka matematiska redskap används i vardagen och hur används de? 

 

 Finns det några nackdelar/fördelar med att arbeta med matematiken? Kan du ge några 

konkreta exempel? 

 

 

 
 
 


